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Editoriaal
Avant-propos
Beste lezer,

Voor u ligt het eerste nummer van Food, Science & Law van 2021. Ook dit jaar willen wij u
blijven informeren en meteen ook inspireren. Voor dit nummer van Food, Science & Law
zijn opnieuw verschillende auteurs in hun pen gekropen om u op de hoogte te brengen van
een aantal uiteenlopende, maar stuk voor stuk interessante onderwerpen.
Het eerste artikel is het verslag van de webinar georganiseerd door het Wetenschappelijk
Comité van het FAVV op 1 december 2020. In de loop van de jaren zijn heel wat adviezen
uitgebracht over voedselveiligheid, dierengezondheid en plantengezondheid. Tijdens deze
webinar werden enkele belangrijke topics toegelicht en dat kan u nalezen in het artikel.
In een volgend artikel krijgt u een update over de hygiënerichtlijnen in de wereld en in Europa. Daarvoor kroop Liesbeth Jacxsens, professor kwaliteitszorg en risicoanalyse aan de
Universiteit Gent, in haar pen. Ook het begrip ‘voedselveiligheidscultuur’ komt aan bod.
Vervolgens komt het thema antibioticagebruik en -resistentie aan bod. Helena C. de Carvalho Ferreira en Jeroen Dewulf, beiden verbonden aan de faculteit Diergeneeskunde van
de Universiteit Gent, schreven hierover een verhelderend artikel.
Dorien Taeymans en Sarah van den Brande, advocaten van Liedekerke, schreven nog een
artikel met betrekking tot geregistreerde benamingen. U kan hierover een update met betrekking tot wetgeving lezen.
Tot slot geven we u ook een overzicht van de adviezen van het Wetenschappelijk Comité
ingesteld bij het FAVV en van de nieuwigheden in de wetgeving. Op die manier bent u
weer helemaal mee.
Veel leesplezier!
Eveline Notebaert
Maart 2021
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Nous avons le plaisir de vous proposer le premier numéro de Food, Science & Law de
l’année 2021. Cette année encore nous veillerons à vous informer et à vous inspirer. Dans
ce numéro de Food, Science & Law plusieurs auteurs ont pris la plume pour vous mettre à
jour sur divers sujets tous intéressants.
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Ce numéro débute par le compte-rendu d’un webinaire organisé par le Comité scientifique
de l’AFSCA qui s’est tenu le 1 décembre 2020. Au fil des années, de nombreux avis ont été
émis en matière de sécurité alimentaire, de santé animale et de santé végétale. Durant ce
wébinaire, certains sujets d'importance ont été expliqués et vous pouvez le lire dans cet
article.
L’article suivant est rédigé par Liesbeth Jacxsens, professeur dans le domaine de l'assurance
qualité et de l'analyse de risque à l’Université de Gand. Elle nous fait le point sur les directives en matière d’hygiène sur le plan mondial ainsi qu’européen. Le concept de “la culture
de la sécurité alimentaire” est également abordé.
Ensuite, le lien entre l’utilisation et la résistance aux antibiotiques est analysé plus en détail
par Helena C. de Carvalho Ferreira et Jeroen Dewulf, tous deux attachés à la Faculté de
médecine vétérinaire de l’Université de Gand.
Les avocats chez Liedekerke, Dorien Taeymans et Sarah van den Brande, se penchent de
nouveau sur les dénominations protégées. Le texte fait le point sur la législation actuelle
concernant ce sujet.
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Nieuwigheden in de Belgische en Europese wetgeving met betrekking tot de voedselketen (1 oktober 2020 tot 31 december 2020)
Dominique Devos
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Enfin, nous vous proposons un aperçu des avis principaux du Comité scientifique institué
auprès de l’AFSCA et des dernières nouveautés et modifications de la législation. Ainsi, vos
connaissances sont à jour !
Bonne lecture !
Eveline Notebaert
Mars 2021

Vraag van de lezer
Hebt u als voedingsbedrijf een concrete vraag die u graag (anoniem) behandeld zou zien in
FS&L, aarzel dan niet om die vraag voor te leggen aan de redactie via eveline.notebaert@
q-support.info!

Question du lecteur
Vous êtes une entreprise du secteur alimentaire et vous avez une question concrète pour
laquelle vous voudriez obtenir une réponse (anonyme) dans FS&L? Alors, n’hésitez pas à
poser cette question à la rédaction via eveline.notebaert@q-support.info !
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RECENTE WETENSCHAPPELIJKE
ADVIEZEN IN DE
SCHIJNWERPERS
Verslag van het webinar
georganiseerd door het
Wetenschappelijk Comité
ingesteld bij het FAVV op
1 december 2020
Het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV (SciCom) heeft de laatste jaren heel wat adviezen uitgebracht over
voedselveiligheid, dierengezondheid en plantengezondheid.
Het was de bedoeling om tijdens dit webinar enkele belangrijke topics toe te lichten.
Aangezien recente adviezen in verband met de plantengezondheid reeds aan bod kwamen op het Belgisch wetenschappelijk plantengezondheidssymposium georganiseerd door de
FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu op 15
oktober 2020, beperkte dit webinar zich tot enkele thema’s die
verband houden met voedselveiligheid en dierengezondheid.
In een eerste sessie werd de focus gelegd op chemische en microbiologische gevaren. In een tweede sessie kwamen de dierengezondheid en zoönotische risico’s aan bod.
Als eerste spreker gaf prof. Marie-Louise Scippo (ULg, lid van
het SciCom) een overzicht van enkele adviezen over chemische gevaren.
In haar inleiding benadrukte prof. Marie-Louise Scippo dat
voedselveiligheid (food en feed) in Europa wettelijk geregeld
is (https://ec.europa.eu/food/safety). De Europese wetgeving
(Richtlijn 2002/32/EG, Verordening (EG) nr. 37/2010, Ver1

ordening (EG) nr. 1881/2006, enz.) geeft maximale limieten
aan voor chemische gevaren in food en feed. Deze maximale
limieten beogen de bescherming van de gezondheid van de
consument. Ze worden vastgesteld in verhouding tot een dosis die veilig wordt geacht voor de consument. De maximale
limieten voor cadmium (Cd) in levensmiddelen bijvoorbeeld
zijn gebaseerd op de toelaatbare wekelijkse inname (Tolerable
Weekly Intake, TWI) van 2,5 µg/kg lichaamsgewicht per week
(EFSA, 2009).
Wanneer een maximale limiet voor een combinatie gevaar/
levensmiddel ontbreekt, doet het FAVV een beroep op het
SciCom om een wetenschappelijke basis te verkrijgen voor de
vaststelling van deze limieten. Deze wetenschappelijke basis is
gebaseerd op het concept van een “estimated acceptable concentration” (EAC). De EAC is een op het risico gebaseerde concentratielimiet die overeenstemt met de concentratie van een
stof die een levensmiddel kan bevatten zonder dat de blootstelling aan de stof via het levensmiddel een noemenswaardig
risico inhoudt of zorgwekkend is voor de volksgezondheid. De
bepaling van de EAC is gebaseerd op twee soorten gegevens:
toxicologische gegevens (nl. een gezondheidsgerelateerde
toetsingswaarde of een weinig zorgwekkende inname) en consumptiegegevens (bv. het 95ste percentiel voor een worstcasescenario).

De auteurs zijn werkzaam bij de Stafdirectie voor risicobeoordeling van het FAVV.
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gezondheidsgerelateerde toetsingswaarde
hoge consumptiewaarde van het voedingsmiddel (bv. P95)

Prof. Marie-Louise Scippo lichtte de aanpak van het SciCom
toe aan de hand van twee voorbeelden. In het geval van aluminium (Al) (eerste voorbeeld) heeft het SciCom de EAC
berekend voor cacaopoeder, koekjes, enzovoort. Al is neurotoxisch, reprotoxisch, embryotoxisch en toxisch voor de neurologische ontwikkeling. De EFSA heeft een TWI (d.w.z. ‘toelaatbare wekelijkse inname’) van 1 mg/kg lg/week vastgesteld.
De EAC, die op basis van deze gezondheidsgerelateerde toetsingswaarde berekend werd, varieert tussen 20 en 2.000 µg/
kg verse levensmiddelen. De berekening van een unieke EAC
voor cacaopoeder bleek niet mogelijk te zijn door de grote variabiliteit van het percentage cacaopoeder in een groot aantal
producten (100 % zuiver cacaopoeder, bereiding voor drank
op basis van cacao, melkchocolade, pure chocolade, chocopasta, enz.). De blootstelling aan Al is immers rechtstreeks gelinkt
aan het gehalte aan cacaopoeder (hoge absorptie van Al door
cacaobonen). Het SciCom is dan ook tot het besluit gekomen
dat het relevanter was om een EAC te berekenen voor elk belangrijk levensmiddel (pure chocolade, melkchocolade, enz.)
dat cacaopoeder bevat.
In het geval van furaan (tweede voorbeeld) heeft het SciCom
EAC’s berekend voor soep in blik, koffie (poeder of instant)
en verschillende andere levensmiddelen. Furaan is een procescontaminant: het wordt gevormd wanneer voedsel wordt verhit bij hoge temperaturen (120 °C). Furaan is vluchtig en verdampt gedeeltelijk wanneer voedsel door de consument wordt
opgewarmd vóór consumptie. Furaan is kankerverwekkend en
genotoxisch. Voor de risicobeoordeling van deze verbinding
heeft de EFSA een BMDL10 van 1,31 mg/kg lg/dag afgeleid
en past ze de MoE-benadering (Margin of Exposure) toe. De
blootstelling aan furaan wordt als weinig zorgwekkend voor
de volksgezondheid beschouwd wanneer de marge tussen de
BMDL10 en de blootstelling meer dan 10.000 bedraagt. Op
basis van deze MOE van 10.000 werd een “weinig zorgwekkende inname” van 0,131 µg/kg lg per dag afgeleid die voor
de berekening van de EAC gebruikt wordt. Daarnaast wordt
eveneens een reductiefactor (verdunning en/of vluchtigheid
van furaan tijdens het bereidingsproces van het levensmiddel
thuis) in rekening genomen bij de berekening van de EAC.
Sinds 2016 heeft het SciCom veertien adviezen uitgebracht
met betrekking tot EAC’s en actielimieten.
Tijdens de tweede presentatie gaf dr. Lieve Herman (ILVO,
ondervoorzitster van het SciCom) toelichting bij drie types ad-

viezen die betrekking hebben op microbiologische veiligheid.
In de eerste plaats vestigde ze de aandacht op enkele adviezen over de houdbaarheid van levensmiddelen. Zo werd het
groeipotentieel van pathogene micro-organismen beoordeeld
onder worstcaseomstandigheden bij het bereidingsproces van
sushi (rijst) en rijsttaarten. Het SciCom toonde aan, op basis
van een risico-evaluatie, dat afwijkingen van de standaard
houdbaarheidsvereisten aanvaardbaar zijn voor sushi en rijsttaarten. Ter aanvulling verwees L. Herman naar het SciCom
advies 08-2016 waarin werd toegelicht welk soort gegevens
dienen te worden aangeleverd door de sector om het SciCom
toe te laten een advies te formuleren over bijzondere houdbaarheidsomstandigheden van levensmiddelen.
In de tweede plaats besprak L. Herman enkele adviezen over
de beoordeling van HACCP-plannen in autocontrolegidsen.
Hierbij gaat het SciCom onder andere na of alle belangrijke
kritische controlepunten in het proces voldoende zijn geïdentificeerd en worden beheerst. Als voorbeelden kwamen het
droogrijpen van vlees en het productieproces van rauwmelkse
hoeveboters en hoevekazen aan bod. Bij deze laatste besteedde
het SciCom bijzondere aandacht aan de beoordeling van het
groeipotentieel van Listeria monocytogenes.
Ten slotte lichtte L. Herman toe hoe recente wetenschappelijke
evoluties worden opgevolgd binnen het SciCom. Momenteel
is er een eigen initiatief advies in voorbereiding over whole
genome sequencing en zijn mogelijke rol in het opsporen van
de bronnen van voedselinfecties. Deze techniek laat toe om
sporadische gevallen te koppelen met behulp van historische
gegevens en levert veel extra informatie op (karakterisering
antimicrobiële resistentie, serotypering). Hierbij zal ook rekening worden gehouden met de mogelijke knelpunten voor een
(verdere) implementatie van deze techniek in België.
De tweede sessie van het webinar handelde over dierengezondheid. Tijdens een eerste presentatie gaf dr. Thierry van
den Berg (Sciensano, lid van het SciCom) een overzicht van de
adviezen die verband houden met de bestrijding van diverse
dierenziekten in België.
Als eerste werden de adviezen met betrekking tot de eradicatie
van IBR (Infectieuse Boviene Rhinotracheïtis) gepresenteerd.
België is sinds 2012 bezig met een officiële eradicatiecampagne
tegen IBR die voor een groot deel steunt op de vaccinatie van
runderen met DIVA (Differentiating Infected from Vaccinated
Animals) vaccins. Dankzij deze DIVA-vaccins kon het aantal
runderen dat geïnfecteerd is met het IBR-virus en die latent
drager van het virus zijn, sterk worden gereduceerd. Met de invoering van de nieuwe Europese Animal Health Law zal deze
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eradicatiecampagne in zijn finale fase komen. Met een aantal
bijkomende maatregelen zoals het opruimen van de resterende
positieve runderen en het verbieden van de vaccinatie is het
de bedoeling om uiterlijk tegen 2027 volledig vrij van IBR te
worden in België.
Vervolgens presenteerde dr. van den Berg ook de adviezen die
handelden over de eradicatie van BVD (Boviene Virale Diarree). In deze adviezen lag de focus voornamelijk op de zo snel
mogelijke eradicatie van IPI (Immunotolerant, Persistent Geïnfecteerde) runderen gezien hun sleutelrol in de infectiecyclus
van het virus. Daarnaast werd ook het belang van bioveiligheid
benadrukt om een herinfectie op een BVD-vrij bedrijf te voorkomen. Intussen is de prevalentie van deze IPI-dieren sterk
gedaald: het percentage geboren IPI-kalveren daalde naar 0,02
%. Daarmee komt eveneens het einde van deze eradicatiecampagne in zicht, waarbij er gewijzigde maatregelen nodig zullen
zijn om de veestapel volledig vrij te krijgen van BVD.
Verder werd ook het bewakingsprogramma voor bTB (boviene tuberculose) door het Wetenschappelijk Comité geëvalueerd. Hoewel België officieel vrij is van bTB, worden er bijna
elk jaar één of enkele haarden vastgesteld. Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat de efficiëntie van het huidige
bewakingsprogramma, dat vooral gesteund is op het uitvoeren
van een huidtest, onvoldoende hoog is. Daarom werden er heel
wat aanbevelingen geformuleerd waarbij de belangrijkste zijn:
het gebruiken van andere diagnostische testen zoals de IFN-γ
test en serologische testen, het versterken van de controle in
het slachthuis en het gebruik van PCR bij het onderzoek van
verdachte letsels. Dit alles heeft geleid tot een grondige aanpassing van het bewakingsprogramma dat op korte termijn in
voege zal treden.
Ook naar aanleiding van het recentelijk opnieuw opduiken
van AI (Aviaire Influenza) heeft het Wetenschappelijk Comité
een advies uitgebracht. Hieruit bleek dat de introductie van
AI door trekvogels vanuit Azië waarschijnlijk een jaarlijks terugkerend fenomeen zal zijn. Daarom werd er aangeraden om
de passieve bewaking te versterken, voornamelijk bij de wilde
fauna en hobbyhouders. Daartoe kan het gebruikmaken van
observaties door burgers (‘citizen science’) een interessante
piste zijn. Daarnaast werden ook strikte bioveiligheidsmaatregelen bij gedomesticeerd pluimvee sterk aanbevolen.
Tot slot presenteerde dr. van den Berg een advies over het
monitoren van risico-indicatoren. Hierdoor zou het mogelijk
moeten zijn om situaties met een verhoogd risico op introductie of verspreiding van dierenziekten te identificeren, idealiter

vóór de eigenlijke uitbraak (voorspelling) of in de vroege fase
van de uitbraak (vroegtijdige waarschuwing).
Als tweede spreker van deze sessie kwam dr. Nick De Regge
(Sciensano, lid van SciCom) aan bod. Hij behandelde de mogelijke rol van dieren in de verspreiding van het SARS-CoV2-virus tijdens de huidige pandemie aan de hand van de adviezen die werden uitgebracht door het Wetenschappelijk Comité
en door de RAGCA (Risk Assessment Group – COVID Animals).
Na een introductie waar de (vermoedelijke) herkomst van het
virus uit de doeken werd gedaan, gaf dr. De Regge een overzicht van de bevestigde gevallen van SARS-CoV-2 bij gezelschapsdieren wereldwijd. Daaruit bleek dat vooral katten en
in mindere mate honden vatbaar zijn voor SARS-CoV-2. Alle
bevestigde gevallen waren gelieerd aan SARS-CoV-2 positieve
mensen die de dieren verzorgden. Waar honden geen of weinig symptomen vertonen en het virus ook niet aan andere dieren kunnen doorgeven, blijkt uit dierexperimenten dat katten
soms wel duidelijke symptomen vertonen en het virus ook aan
andere katten kunnen doorgeven. Er is echter geen bewijs dat
gezelschapsdieren ook mensen kunnen infecteren.
Voor wat betreft productiedieren toonde dr. De Regge duidelijk aan dat nertsen zeer gevoelig zijn voor een infectie met
SARS-CoV-2, zoals blijkt uit het grote aantal uitbraken over
gans Europa en de VS. Niet alleen vertonen nertsen duidelijke
symptomen en een verhoogde sterfte, de infectie verspreidt
zich ook bijzonder snel binnen een bedrijf. De bron van de
infectie is tot op heden hoogstwaarschijnlijk steeds een SARSCoV-2 besmette dierenverzorger. Recent kon ook worden aangetoond dat besmette nertsen ook dierenverzorgers konden
infecteren. Daarnaast blijkt dat ook wilde marterachtigen gevoelig zijn voor het SARS-CoV-2-virus.
Uit de risicobeoordeling blijkt dan ook dat het risico van infectie van mens op dier als gemiddeld kan worden ingeschat
voor marterachtigen, terwijl dit voor andere diersoorten laag
of zeer laag is. Het risico voor infectie van dier naar mens kan
als gemiddeld worden ingeschat voor nertsen, terwijl het voor
andere diersoorten als laag of zeer laag wordt ingeschat. Het
risico is mogelijks groter voor kwetsbare groepen onder de
bevolking. Op basis van deze risicobeoordeling werd er dan
ook aanbevolen om een bewakingsprogramma in te stellen op
nertsenbedrijven. Hieruit bleek dat alle nertsenbedrijven in
België tot op heden negatief zijn. Daarnaast werden er ook een
aantal aanbevelingen geformuleerd voor houders van gezelschapsdieren en voor opvangcentra van wilde dieren.
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Als derde en laatste spreker van deze sessie kwam prof. Jeroen
Dewulf (UGent, lid van SciCom) aan bod. Sinds de uitbraak
van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen in september 2018
heeft het Wetenschappelijk Comité niet minder dan negen
sneladviezen en spoedadviezen uitgebracht die hebben bijgedragen aan het beheer van de verschillende aspecten van de
epidemie in België en het vrijwaren van de overdracht van de
infectie naar de varkensstapel.
Daarnaast heeft het Wetenschappelijk Comité op eigen initiatief een advies gepubliceerd waarbij de verschillende wegen
voor introductie en verspreiding van het Afrikaanse varkenspest-virus in en binnen de Belgische gedomesticeerde varkensstapel op een semikwantitatieve manier door een expertenpanel werden beoordeeld. Hieruit bleek dat, voor wat betreft de
introductie van het virus, vooral de varkenshouder, de dierenarts, andere professionelen en strooisel het meeste risico inhouden. Voor wat betreft het strooisel dient wel de bedenking
te worden gemaakt dat strooisel niet vaak gebruikt wordt in
de Belgische varkensproductie. Voor wat betreft de verspreiding van het Afrikaanse varkenspest-virus na een eventuele
introductie blijkt dat vooral dierbewegingen, varkenshouders,
dierenartsen, iatrogene verspreiding, voertuigen voor dierentransporten en materiaal voor dierenverzorging het grootste
risico inhouden.
Dankzij het doortastend optreden van de verschillende overheden die zich gebaseerd hebben op deze adviezen kon België
recent opnieuw de vrije status verkrijgen voor Afrikaanse varkenspest. Het virus blijft echter verder oprukken in verschillende Europese landen waardoor de nodige waakzaamheid
niettemin aangewezen blijft.

Over het Wetenschappelijk Comité
ingesteld bij het FAVV:
Het Wetenschappelijk Comité is een adviesorgaan van het
FAVV dat onafhankelijk wetenschappelijk advies verstrekt
over risicobeoordeling en risicobeheer in de voedselketen
(voedsel- en voederveiligheid, gezondheid van dieren en planten). De adviezen zijn openbaar en worden gepubliceerd op de
website van het Wetenschappelijk Comité (http://www.afsca.
be/wetenschappelijkcomite/adviezen/).
Alle presentaties en opnames gemaakt tijdens de livestream
zijn terug te vinden op de website van het Wetenschappelijk
Comité:
http://www.favv-afsca.fgov.be/wetenschappelijkco
mite/symposia/2020/.
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Update van hygiënerichtlijnen in
de wereld en Europa
Bewaking van hygiëne en voedselveiligheid blijft een continu
aandachtspunt voor iedereen actief in de agrovoedselketen.
Het is geen voldongen feit, temeer daar ook het menselijk
gedrag er een grote invloed op heeft via bijvoorbeeld het al
dan niet toepassen van correcte consumentenpraktijken. Bedrijven hebben goede (hygiënische) praktijken uitgewerkt in
hun basisvoorwaardenprogramma’s en een HACCP-systeem
ingevoegd voor de bewaking van hygiëne en voedselveiligheid
in hun processen en infrastructuur. Maar ook het gedrag en de
attitude van personeel en management hebben een bepalende
rol in de bewaking van deze aspecten. Het concept van voedselveiligheidscultuur is reeds in voorgaande artikels in 2017 in
Food, Science & Law aan bod gekomen. Het was gedurende de
laatste vijf jaar een belangrijk topic in wetenschappelijk onderzoek (zie kader). Het onderzoek inzake voedselveiligheidscultuur heeft nu ook zijn weg gevonden naar risicomanagement.
Zowel op wereldwijd niveau (Codex Alimentarius) als op Europees niveau (Europese Hygiëneverordening 852/2004) werd
het nieuwe concept voedselveiligheidscultuur in het najaar
van 2020 geactualiseerd.

Wat is voedselveiligheidscultuur?
Voedselveiligheidscultuur werd gedefinieerd als “de perceptie van werknemers over het leiderschap, de communicatie,
de betrokkenheid, de beschikbaarheid van middelen en het
risicobewustzijn in de organisatie met betrekking tot hygiëne
en voedselveiligheid” (De Boeck et al., 2015). Het voedselveiligheidsklimaat wordt gemeten op basis van vijf deelcomponenten: leiderschap, communicatie, betrokkenheid,
beschikbaarheid van middelen en risicobewustzijn.
Het betreft een evolutie in de bewaking van hygiëne en
voedselveiligheid waarbij naast een analyse van levensmiddelen, product/procesbewaking en een kwaliteitszorgsysteem nu ook naar de humane dimensie in een bedrijf wordt
gekeken om de menselijke component optimaal te benutten.
Aan UGent, in een samenwerking tussen de Faculteit
Bio-ingenieurswetenschappen (prof. Liesbeth Jacxsens,
vakgroep Levensmiddelentechnologie, Veiligheid en Gezondheid) en de Faculteit Psychologie (prof. Peter Vlerick,
vakgroep Arbeidspsychologie), wordt er sinds 2015 onderzoek verricht naar het meten en verbeteren van de voedselveiligheidscultuur of breder de voedselintegriteitscultuur in
voedingsbedrijven.

General Principles of Food Hygiene

Figuur 1. Nieuwe versie van “General Principles of Food Hygiene” van de Codex Alimentarius

1

Het document “General Principles of Food Hygiene” vormt de
basis voor de wereldwijde uitrol van hygiënevereisten en een
voedselveiligheidsmanagementsysteem in de wetgevingen en
gidsen voor goede praktijken voor bedrijven. Alle goede hygiënische praktijken en de zeven basisprincipes van HACCP zijn
in dit document uitgewerkt. De “General Principles of Food
Hygiene” werd voor het eerst gepubliceerd in 1969 met een

Prof. Kwaliteitszorg en Risicoanalyse, Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Veiligheid en Gezondheid, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent.
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Figuur 2. Formulering van voedselveiligheidscultuur in “General Principles of Food Hygiene”, versie 2020, waarbij de dimensies
‘commitment’ (betrokkenheid) , ‘leadership’ (leiderschap), ‘awareness’ (bewustzijn), ‘communication’ (communicatie) en ‘resources’ (middelen) opgenomen zijn
grote wijziging in 1997. Sindsdien was er echter geen (grondige) actualisering meer uitgevoerd. De Codex Alimentarius
Commissie keurde de nieuwe herziening van de algemene beginselen van voedselhygiëne goed tijdens haar virtuele bijeenkomst van 24 september tot 19 oktober 2020.
De start van deze nieuwe versie werd reeds in 2014 gegeven,
tijdens een workshop in Finland, waarbij er werd nagedacht
welke aspecten in de beheersing van hygiëne, voedselveiligheid in bredere zin en de bekende HACCP-principes bijkomend dienden te worden opgenomen, om terug up-to-date te
zijn. Als resultaat van deze workshop werd besloten dat:
(1) chemische contaminatie van levensmiddelen meer aandacht moest krijgen, naast de microbiologische besmetting en
bewaking van hygiëne die wel al expliciet opgenomen waren in
de voorgaande versie (eerste versie van het document dateert
al van 1969),
(2) de beheersing van allergenen en de uitwerking van een allergenenmanagement ontbraken en dus een plaats moesten
krijgen in de ‘general principles’, en
(3) de principes van een voedselveiligheidscultuur ter versterking van de uitwerking en implementatie van een voedselvei-

ligheidsmanagementsysteem dienden te worden opgenomen
onder de rubriek ‘verantwoordelijkheid van het management’.
Uiteindelijk heeft de discussie in de schoot van het ‘Codex
Committee on Food Hygiene’ zes jaar geduurd voordat er een
consensustekst en formulering werd gevonden, die in het najaar van 2020 werd goedgekeurd op de Codex-meeting (Codex
2020a, Figuur 1). Het gaat dan ook over 186 landen die moeten
instemmen met de voorliggende tekst!
Figuur 2 toont de eisen rond voedselveiligheidscultuur die
opgenomen zijn onder de rubriek ‘verantwoordelijkheid van
het management’, waarbij er een positieve cultuur dient te
worden nagestreefd op basis van vijf dimensies, namelijk betrokkenheid, bewustzijn, communicatie, middelen en leiderschap. Deze dimensies zijn ook aanwezig in het doctoraat rond
voedselveiligheidscultuur en het meetinstrument ontwikkeld
aan de Universiteit Gent (De Boeck et al., 2015) en worden
ook teruggevonden in de recentere versie van de BCR- en
IFS-standaarden. Het is een mooi voorbeeld hoe een ‘sciencebased’ principe van risicomanagement tot stand is gekomen:
wetenschappelijk onderzoek als fundament voor wijziging van
beleidsdocumenten.
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Naast de ‘general principles of food hygiene’ werd door de Codex ook een document ontwikkeld rond allergenenmanagement, dat eveneens is goedgekeurd in het najaar van 2020
(Codex, 2020b). In deze standaard worden de basisprincipes
van allergenenmanagement, die ook al opgenomen waren in
de BRC- en IFS-standaarden en in de EU Commissie Notice
rond food safety management (EU Commissie, 2016), op internationaal niveau bevestigd.

Hygiënepakket in Europa
Door de wijzigingen in de “General Principles of Food Hygiene” op Codexniveau, diende ook de Europese Hygiëneverordening te worden aangepast. Hiervoor werd de wijziging
van Verordening (EG) nr. 852/2004 uitgewerkt die een gunstig
advies heeft gekregen tijdens de vergadering van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders van 12 oktober 2020. Deze wijziging introduceert de
verplichting voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven,
met uitzondering van primaire producenten, om een voedsel
veiligheidscultuur te hebben. Het ontwerp is twintig dagen na
publicatie in het Europees Publicatieblad van toepassing. De
officiële publicatie liet aanvankelijk nog wat op zich wachten
(door achterstand bij de Europese vertaaldiensten door de
Brexitprioriteiten), maar is uiteindelijk op 3 maart 2021 verschenen en kan worden geraadpleegd via EUR-Lex (https://
eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/382/oj) en Warenwetgeving
Online.
De Europese formulering inzake voedselveiligheidscultuur
is terug te vinden in Figuur 3. De Europese Commissie heeft
vrij letterlijk de formulering en inzichten uit de Codex overgenomen. Dit houdt dus in dat onze Europese voedingsbedrijven ook effectief aan de slag dienen te gaan om een positieve
voedselveiligheidscultuur na te streven en dit ook aantoonbaar

dienen te maken. Belangrijk is dus dat de bewaking van hygiëne en voedselveiligheid niet louter een taak is van de ‘kwaliteitsverantwoordelijke’ of het ‘HACCP-team’, maar dat deze
verantwoordelijkheid dient te worden gedragen doorheen de
organisatie en de rol van het personeel in de bewaking van
voedselveiligheid duidelijk wordt gecommuniceerd. Ook
wordt gesteld dat bij wijzigingen (bv. infrastructuur, nieuwe
producten, organisatie) de integriteit van het voedselveiligheidsmanagementsysteem bewaard blijft. Het management
dient ook te bewaken dat controles (o.a. proces- en/of productcontroles) tijdig en efficiënt verlopen en de bijbehorende
documentatie in orde is. Om dit te bereiken is er voldoende
en aangepaste training en supervisie nodig van het personeel.
Uit het onderzoek van Elien De Boeck bleek ook dat herhaling
van opleiding en training heel belangrijk is om een positieve
voedselveiligheidscultuur te bereiken in een onderneming (De
Boeck et al., 2018). Het management dient er ook voor te zorgen dat er aan alle eisen in de wetgeving is voldaan én dient het
principe van continu verbeteren toe te passen in het voedselveiligheidsmanagementsysteem rekening houdend met evolutie in de wetenschap, technologie en ‘best practices’.
Om een positieve voedselveiligheidscultuur te bereiken in de
Belgische voedingsindustrie start er op 1 april 2021 een Flanders’ Food Coock-project op, genoemd “Q-DNA”. Hierin zal
samen met bedrijven worden gezocht naar methodes om de
voedselveiligheidscultuur in een voedingsbedrijf te verbeteren, en dit dus aangepast aan de Belgische context. Op die manier hopen de onderzoekers ‘best practices’ te kunnen afleiden,
waarmee dit aspect van de nieuwe Europese regelgeving (maar
ook in de BRC- en IFS-standaarden) kan worden ingevuld
door de Belgische voedingsindustrie (zie website Flanders’
Food, https://www.flandersfood.com/event/2020/webinar/QDNA#:~:text=Q-DNA%20is%20een%20nieuw%20innovatieproject%20in%20samenwerking%20met,passen%20en%20
naar%20een%20volgend%20niveau%20te%20tillen).

Figuur 3. De formulering van eisen met betrekking tot voedselveiligheidscultuur in de wijziging van EU-Verordening 852/2004
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The importance of antimicrobial
stewardship strategies in tackling
the problem of antimicrobial use
and resistance in livestock
Abstract
Antimicrobials were one of the great innovations of the 20th century. However, numerous problems have arisen in connection with their overuse and misuse, both in human and veterinary medicine. To tackle the problem of antimicrobial use
and resistance, a multi-stakeholder approach that integrates aspects of human and veterinary medicine and other associated
disciplines must be employed. Antimicrobial stewardship is one of the solutions to the problem of antimicrobial resistance.
This paper briefly describes how these strategies have been applied by the livestock industry, focusing on ways to reduce the
use of antibiotics and improve biosecurity, while at the same time safeguarding animal health and guaranteeing production
results.

Samenvatting
Antimicrobiële middelen zijn een van de grootste vernieuwingen van de 20ste eeuw. Sinds de uitvinding
ervan zijn echter talrijke problemen ontstaan in verband met het overgebruik en misbruik ervan, zowel in de
humane als de diergeneeskunde. Om het probleem van antimicrobioticagebruik en antimicrobiële resistentie
aan te pakken, is een multi-stakeholderbenadering, waarbij aspecten uit de humane en diergeneeskunde en
daarmee verwante disciplines worden geïntegreerd, aangewezen. Antimicrobieel rentmeesterschap is een van
de oplossingen voor het probleem van antimicrobiële resistentie. Deze bijdrage beschrijft kort hoe deze strategieën door de vee-industrie zijn toegepast, waarbij de nadruk ligt op manieren om het antibioticagebruik te
verminderen en de bioveiligheid te verbeteren, en tegelijkertijd ook de diergezondheid te beschermen en de
productieresultaten te waarborgen.
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Veterinary Epidemiology Unit, Department of Reproduction, Obstetrics and Herd Health, Faculty of Veterinary Medicine, Ghent University, 9820 Merelbeke, Belgium.
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Résumé
Les antimicrobiens sont l’une des grandes innovations du XXème siècle. Cependant, depuis leur invention,
de nombreux problèmes sont apparus en rapport avec leur utilisation excessive et abusive, tant en médecine
humaine que vétérinaire. Pour s’attaquer au problème de l’utilisation des antimicrobiens et de la résistance
à ceux-ci, l’adoption d’une approche multidisciplinaire est nécessaire, intégrant les aspects de la médecine
humaine et vétérinaire et d’autres disciplines connexes. La gestion des antimicrobiens est l’une des solutions
au problème de la résistance aux antimicrobiens. Cet article décrit brièvement comment ces stratégies ont été
appliquées dans le secteur de l’élevage, en se concentrant sur les pratiques qui permettent de réduire l’utilisation des antibiotiques et d’améliorer la biosécurité, tout en préservant la santé animale et en garantissant les
résultats de la production.

1. Antimicrobial use (AMU) and antimicrobial resistance (AMR)
Antimicrobials have been one of the great medical advances
of the last century. Since the discovery of the first antimicrobial drug by Fleming in 1928 [cited by (1)], a huge variety of
antimicrobials have been introduced and used in humans and
animals. Antimicrobials have thus far become an essential part
of modern medicine, both human and veterinary.
After their introduction, several devastating diseases were
brought under control. However, in animals, the use of antimicrobials has not only been associated with curing illnesses
caused by bacteria, but also with improving animal growth and
performance. However, as a consequence of this antimicrobial
use, there has been an increased selection for antimicrobial resistance (AMR). This has resulted in reduced treatment efficacy and increased mortality due to bacterial infections leading
us back to the pre‑antibiotic era.
Antimicrobial resistance is commonly understood as the resistance of bacteria to antibacterial products. Resistance occurs
when bacteria that used to be susceptible to certain antibiotics
gradually become resistant to them. Treatment thus becomes
more and more ineffective, requiring higher doses or the use of
alternative medicines (2). Antibiotic resistance may be selected for in human and veterinary medicine alike, and it may also
spread from one to the other. In other words, resistance may be
transferred from animals to humans and vice versa.
There are three different transmission routes by which an exchange of resistance may occur:

a. Resistant traits (bacteria or genes) may be transferred from
animals to humans and vice versa through direct contact.
This comes as no surprise, since every contact between living
beings results in an exchange of bacteria. Whether you are
milking cows or handling pigs, whenever you touch or have
close contact with animals, bacteria and resistance genes will
be exchanged. It has long been established that farmers and
farm workers have higher levels of antibiotic resistance than
people who do not live in the proximity of livestock. Likewise,
hospitals can act as hotspots for antibiotic resistance, putting
both humans and animals that live nearby at risk. Companion
animals should not be overlooked in the debate concerning
transmission of resistance either. Direct contact between pet
owners and their pets is very natural, but it also provides an
excellent opportunity for transmitting resistance.
b. Antibiotic resistance can also make its way to humans
through the consumption of food that contains resistant bacteria or genes. The most obvious foodborne transmission seems
to be the consumption of meat, milk or eggs. However, if these
animal products are cooked or pasteurized, and if hygienic
measures are well respected in the kitchen, there will be little
or no transfer of (resistant) bacteria. The consumption of raw
animal products, however, involves a higher risk of transfer.
Vegetables are not exactly safe either. It has been demonstrated
that bacteria harboring resistance genes can be found on and
in vegetables.
c. A final route of transmission is through the environment.
Bacteria living in the soil for instance may become antibiotic
resistant through the transfer of resistance genes from human
or animal bacteria or through residues of antibiotics (e.g. in
manure) that end up on the land (2).
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Figure 1. Antimicrobial use in mg/PCU (population correction unit) adapted from (7)
AMR has been projected to impact and cause potential harm
to the population’s health and the global economy (3).
As the major driver of AMR is selection through the use of antimicrobials, strategies to reduce AMR mainly aim to decrease
selection pressure (4) by reducing antimicrobial use through
antimicrobial stewardship (AMS) programs (5). These programs rely on a set of interventions that promote the reduced
and responsible use of antimicrobials to decrease the selection
and spread of resistant organisms and improve patient outcomes (5).

2. AMU in livestock
Over the last few decades, the agricultural community has
made major efforts to increase production and productivity to
keep up with ever-growing demand while maintaining food
quality and safety. The world population has grown considerably, but so has animal production.
One way to provide a sufficient supply of healthy products is
through the use of antibiotics. Just like human medicine, veterinary medicine introduced the regular use of antibiotics in
animal production to prevent and fight disease, and to make

sure that the consumer was in no way endangered by infectious products. Moreover, in animal production, antimicrobials were also used to promote growth. While this type of use
was already banned in the European Union in 2006 (6), in
some parts of the world these antimicrobial growth promoters
continue to be used.
The amount of antibiotics used in animals in European countries varies greatly, as demonstrated through the data collected
by the European Surveillance of Veterinary Antibiotic Consumption (ESVAC) project. The European Medicines Agency
started the ESVAC project in 2010 to collect information on
the amount and use of antibiotic medicines in animals across
the European Union (EU). Figure 1 shows the trends in 31
European countries, demonstrating how the use of antimicrobials evolved between 2015 and 2018 in terms of sales of
milligrams of active ingredient sold per population correction
unit – mg/PCU. This PCU is applied as a proxy for the size of
the food‑producing animal population.
In the latest ESVAC report, it was shown that sales of antibiotics dropped by over 34% between 2011 and 2018. In particular,
sales of critically important antimicrobials decreased by 24%
for third and fourth generation cephalosporins; 70% for polymyxins; 4% for fluoroquinolones and 74% for other quinolo-
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nes. Overall results indicate a decrease in sales of antibiotics
for veterinary use, with 18 out of 25 countries showing a drop
in sales greater than 5% between 2011 and 2018 (7).
In Belgium, antimicrobial use in animals has reduced by over
40% since 2011 (8). This is largely the result of the actions taken by all concerned stakeholders under the umbrella of AMCRA (Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and
Resistance in Animals). Since its creation in 2012, AMCRA
(https://www.amcra.be) has been active in proposing guidelines to direct the entire animal industry towards responsible
and reduced antibiotic use, thereby limiting the selection and
spread of antibiotic-resistant bacteria (9).
In livestock the challenge is to treat illnesses adequately with
antibiotics in large groups of food-producing animals (livestock), as these are often not treated individually. This is referred to as ‘group therapy’ or ‘group treatment’.
‘Group treatment’ is defined as the prophylactic or metaphylactic administration of antimicrobial drugs to all animals of
the same production stage/group (6, 10). Prophylactic use is
defined as the administration of an antimicrobial to exposed
healthy animals considered to be at risk, but prior to the onset
of disease, and for which no etiologic agent has yet been confirmed by culture or other detection methods (adapted from
(11-13)). Metaphylactic use is defined as the administration
of an antimicrobial to an entire group of animals after diagnosis of clinical disease in part of the group. The aim of metaphylactic use is to treat the clinically sick animals and control
the spread of disease to animals that are in close contact (penmates) and at risk and that may already be (subclinically) infected (adapted from (11-13)).
Prophylactic and metaphylactic treatments are inherently
group treatments, whereas therapeutic treatments may involve
group treatments or individual treatment of a limited number
of animals (adapted from 11-13).
Very recently, the European Commission imposed tighter restrictions on metaphylactic treatments and banned the use of
prophylactic treatments (14).
The responsible use of veterinary antimicrobial drugs in
food-producing animals is controlled by the veterinary authorities and public health institutions. These authorities and
institutions should have a series of practical measures and recommendations to confer benefits on animal and public health
while preserving and maintaining the therapeutic efficacy of

antimicrobials (15). These recommendations include limiting
the use of veterinary antimicrobial drugs according to their
approved and intended uses, frequently carrying out on-farm
sampling and testing of isolates from food-producing animals
throughout their production cycle, and making any necessary
adjustments to treatment when problems arise (16). According
to a recommendation from the WHO, antimicrobials identified as critically important for human medicine should not be
used in food-producing animals unless susceptibility testing
demonstrates that the drug is the only treatment option (17).
Determining the efficacy of different types of available antimicrobials for a specific type of infection is yet another tool
in curbing AMR. The choice of the right antimicrobial agent
should be based on the results of resistance surveillance and
monitoring (microbial cultures and antimicrobial sensitivity
testing) and the clinical experience of the veterinarian (16),
which could be incorporated into a farm health plan drawn
up between the farmer and the veterinary practice in a 1:1 relationship (18). Ideally, the antimicrobial profiles (i.e. bacteriological diagnosis and sensitivity test) should be established
before the start of treatment (18).
Therefore, there are several factors that should be considered
when making a choice of treatment:
• the activity spectrum of the veterinary antimicrobial drug;
• the targeting of a specific microorganism;
• known or predictable susceptibilities using antimicrobial
susceptibility testing;
• optimized dosing regimens;
• the use of effective combinations of veterinary antimicrobial drugs;
• the importance of the antimicrobial drugs to veterinary and
human medicine; and
• the route of administration. (16)
For that purpose, different tests are available to determine antimicrobial susceptibility. These are commonly abbreviated as
ASTs (antimicrobial susceptibility test) or antibiograms. The
use of ASTs for target veterinary pathogens linked with infection and the collection of samples prior to the start of the treatment should be promoted in national treatment guidelines.
However, there should be clear indications to avoid commensal bacteria being tested.
The use of a second veterinary antimicrobial drug should be
carefully considered, particularly when an initial antimicrobial
treatment fails or after the disease reoccurs. One should take
into account:
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•
•
•
•

the results of microbiological tests;
the route of administration;
the results of the initial treatment;
known pharmacokinetics/tissue distribution to ensure that
the selected veterinary antimicrobial drug is active at the
site of infection; and
• the prognosis. (16)
The recommendation is generally to prescribe a dosage regimen that is long enough to allow for an effective recovery of
the animal, but short enough to limit the selection of resis
tance in pathogenic and/or commensal microorganisms (16).
There is a particularly high risk of resistance occurring when
using medicated feed (19).
Below is a suggested list of routes of administration and formulations, ranked in order from those with a generally lower
effect on the selection of AMR to those that would be expected
to have higher impact on resistance:
• local individual treatment (e.g. udder injector, eye or ear
drops);
• parenteral individual treatment (intravenously, intramuscularly, subcutaneously);
• oral individual treatment (tablets, oral bolus);
• injectable group medication (metaphylaxis), only if appropriately justified;
• oral group medication via drinking water/milk replacer
(metaphylaxis), only if appropriately justified; and
• oral medication via feed/premixes or top dressing (metaphylaxis), only if appropriately justified (19).

3. Regulation of antimicrobials in Belgium
In Belgium, the law defines the following antimicrobials as
critically important antimicrobials for food producing animals:
• 3rd/4th generation cephalosporins
• fluoroquinolones (1st, 2nd and 3rd generation)
Special conditions must be respected when prescribing these
antimicrobials:
1) It must be confirmed that the cause of disease is a bacterial
infection.
2) The veterinarian must carry out a clinical examination of
the animal/animals.

3) Based on the clinical examination, (necropsy) samples
should be sent for further analysis.
4) Based on the results of the samples and autopsy, a diagnosis
is made with regard to the bacterial agent causing the infection.
5) An antimicrobial susceptibility test (AST) must be carried
out to determine the susceptibility of the identified bacteria
to critically and non-critically important antimicrobials.
It is stipulated in the law that points 2, 3 and 4 do not need
to be carried out if antimicrobials are prescribed to treat the
same animal, group or batch of animals for the same pathology. This can only occur provided the results are not older than
six months for broilers, pigs and veal calves and not older than
twelve months for other cattle and poultry as well as for small
ruminants, rabbits and aquatic animals (20). These measures
are meant to encourage the adequate prescription of antimicrobials and therefore minimize the risk of resistance occurring in association with AMU.
Furthermore, in Belgium there is a system that closely monitors AMU and benchmarks the use of antimicrobials at the
farm level and at the level of the veterinarian. This effort was
coordinated by AMCRA and the data was collected by Sanitel-Med (https://www.fagg-afmps.be/nl/SANITEL-MED) and
AB-register (https://www.abregister.be/).

4. AMU and antimicrobial stewardship strategies
AMU in livestock has long been subject of discussion as being
a major driver for antimicrobial resistance in humans, mostly
due to the preventive use of antimicrobials (21). However, recent articles do not discuss the major contribution of the veterinary sector to AMR in humans (22). During a large-scale
study in the Netherlands, it was revealed that human-to-human transmission was by far the main source of antimicrobial resistant E. coli. Transmission via food consumption and
preparation, animal contact and environmental sources was
much lower (23).
However, it is important to bear in mind that the complex
network of interactions occurring between microbial specimens from diverse “environments” facilitate the gene flow,
expanding AMR between humans, animals, and the environment (24).
Antimicrobial use in production animals has also been a source
of concern due to the large amounts consumed by these ani-
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mals (over half of the world’s manufactured antibiotics). Controlling the infectious diseases affecting animal welfare and
production while using less of these antimicrobials is therefore the goal of many governmental policies. Through monitoring and benchmarking strategies, veterinary antimicrobial
stewardship programs play an important role in changing the
prescribing behaviors of veterinarians to a more sustainable
One Health approach (19). Governments are urged to assess
the efficiency of existing regulations implemented by policy
makers and evaluate the need for alternative strategies, such
as substitution between antimicrobials and other measures for
infectious disease control and prevention (e.g. improved bio
security practices, adequate vaccination protocols, etc.) (17).
This can be achieved in part by better system management,
‘high herd health’ approaches and improved biosecurity. However, disease complexes and specific pathogens represent an
ongoing threat to animal welfare and productivity making the
management of this issue quite complex (25).
With this in mind (26), the European Commission and the
WHO have put out “Action plans” to curb antimicrobial resis
tance. These have five areas of essential global collective action
to address AMR (27, 28):
•
•
•
•
•

effective antimicrobial surveillance;
better infection prevention and control (IPC) measures;
global awareness campaigns;
promoting responsible use through stewardship; and
innovation for successful containment of AMR emergence
and spread, including through development of novel antimicrobial drugs.

Taking into account livestock densities, the projected demand
for meat products and the current estimates of antimicrobial
consumption in high-income countries, the global trend in
AMU in livestock was predicted to increase by 67% (between
2010 and 2030). This is largely attributable to changing production practices in middle‑income countries, where extensive farming systems will be replaced by intensive farming operations in which antimicrobials are used in sub-therapeutic
doses (29). However, results from more recent studies predict
lower global antimicrobial sales in 2030 compared to previous
estimates, owing to recent reports of a decrease in antimicrobial use, particularly in China, the world’s largest consumer (30).
It is important for developed countries not to overlook the
obstacles to implementing programs in low income countries,
given the planetary scale of the antimicrobial resistance problem (31). In these developing countries, food production industries continue to use antimicrobials as growth promoters

for food animals (32). However, an economic analysis using
a large-scale empirical data in the United States demonstrated that the use of growth promoters in poultry production is
associated with economic loss to the producers (33). Rather
than using antimicrobials as growth promoters in food animals, measures to prevent diseases and improved management
are more effective in maintaining productivity (34).

5. Future perspectives – optimizing
AMU in a sustainable way
During the past few years, we have explored ways to reduce the
use of antibiotics while at the same time safeguarding animal
health and guaranteeing production results. In order to do so,
we focused on disease prevention by improving biosecurity.
The underlying hypothesis is that, if we maximize efforts to
avoid animals coming into contact with pathogens, we will be
able to minimize the risk of animals becoming ill and needing
treatment.
A recent review highlighted the importance of adequately
measuring and quantifying the costs of AMS programs by taking into account the specific local reality and emphasizing the
importance of robust health economics research (35). In order
to choose between different AMR-related interventions at local level, the costing of AMR should be done according to local
epidemiological priorities and local health service norms. It
is only by building a realistic cost picture that we can make
informed decisions on how best to tackle major health threats
(36-39).
Recent articles have shown that rearing broilers without AMU
is possible (40). Studies have also indicated that reducing
AMU in swine while maintaining good performance is also
feasible (41-43). However, a study has shown that collecting
good quality farm-level AMU data in swine holdings is challenging. Results differ depending on how data are collected
(group treatment data versus purchase data) and reported,
which complicates monitoring efforts (44).
Managing AMU is connected to improving the sustainability of livestock production systems. In turn, improving the
sustainability of livestock production systems will require a
complete description of these systems. This involves using the
positive aspects of conventional and organic livestock production to eventually develop new systems. All the relevant sustainability components should then be considered, such as the
economy, productivity, the environment, animal welfare and
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public health. Ideally, all these sustainability components must
be balanced and their causal relationships must be quantified.
This will allow for the creation of a multi-criteria decision-support model that can be used to identify potential solutions for
sustainable livestock production systems (45).

11.
12.

In Belgium, there has been considerable progress in reducing
the use of antimicrobials in livestock. Farmers and livestock
producers are gradually becoming aware that it is possible to
raise livestock more sustainably by using antimicrobials more
prudently. The challenge now is to find ways to implement this
positive change on a broader scale and create an adequate balance between antimicrobial use and efficient farming practices.

13.
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Artikel - Article
Dorien Taeymans en Sarah van den Brande 1

Over kaas, bloedworst en
azijn: een update over de
Europese rechtspraak inzake
geregistreerde benamingen
Résumé
Dans le deuxième numéro de Food, Science and Law 2019, nous avons déjà publié un article sur les “appellations d’origine
protégées” (AOP) et les “indications géographiques protégées” (IGP). Le débat sur la protection des appellations spécifiques
pour les produits régionaux reste d’une brûlante actualité, comme nous l’avons vu avec la récente polémique autour de
l’inscription des biscuits caramélisés, du spéculoos, – ou speculaas selon d’autres – à l’inventaire bruxellois du patrimoine
culturel immatériel. Entretemps, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu plusieurs arrêts intéressants sur ce sujet.
Dans cet article, on vous fait le point sur cette jurisprudence jusqu’en décembre 2020.

Samenvatting
In het tweede nummer van 2019 van dit tijdschrift hebben wij reeds geschreven over ‘beschermde oorsprongsbenamingen’ (BOB) en ‘beschermde geografische aanduidingen’ (BGA). Met de recente polemiek rond de
bescherming van speculoos – volgens anderen ‘speculaas’ – als Brussels immaterieel cultureel erfgoed, werd
het debat rond de bescherming van specifieke benamingen voor streekproducten weer brandend actueel. Ondertussen zijn er enkele interessante uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie hierover. Wij
geven in dit artikel een korte update van deze rechtspraak tot december 2020.

Summary
In the second issue of Food, Science and Law for 2019, we already discussed the regulations on ‘protected
designations of origin’ (PDOs) and ‘protected geographical indications’ (PGIs). Today’s debate regarding the
recognition of caramelised biscuits known as speculoos – or ‘speculaas’ according to others – as Brussels
intangible cultural heritage, shows that the protection of specific designations for regional products is again
a hot topic. In the meantime, the Court of Justice of the European Union also delivered some interesting
judgements on this subject. In this article, we give a short update of the jurisprudence until December 2020.

1

Advocaten bij Liedekerke.
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De heerlijke kruidenkoek speculoos – volgens anderen ‘speculaas’ – werd tot grote vreugde van sommigen en tot grote
spijt van anderen officieel benoemd tot Brussels erfgoed1.
Het vervoegt daarmee onder andere de Ommegang, de reuzenstoet, de biercultuur, de frietkotcultuur en de valkerij op
de lijst van Brussels immaterieel cultureel erfgoed. De strijd
om als officiële bakermat van een product te worden aanschouwd, maakt de bescherming van productbenamingen
als ‘beschermde oorsprongsbenaming’ (BOB) of ‘beschermde
geografische aanduiding’ (BGA) weer brandend actueel. In de
tweede aflevering van 2019 van dit tijdschrift hebben wij reeds
hierover geschreven2. Ondertussen zijn er enkele interessante
uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof
van Justitie), dus leek het ons een goed moment voor een kort
(vervolg)artikel3.

(“Balsamico di Modena”) uit Italië, Comtékaas uit Frankrijk,
bloedworst (“Morcilla de Burgos”) uit Spanje, Morbierkaas uit
Frankrijk, en mozzarella (“Mozzarella di Bufala Campana”) uit
Italië. Sommige van deze zaken betreffen de beschermings
omvang, andere hebben dan weer betrekking op procedurele
aspecten. Hieronder gaan we kort in op elk van deze zaken.

Ter herinnering4 vatten wij nog even samen dat een BOB toekomt aan producten die uit een bepaalde regio komen, op
voorwaarde dat (i) elk stadium van de productie in die regio
moet hebben plaatsgevonden en (ii) dit product een kwaliteit
en/of kenmerk heeft dat (minstens grotendeels) is toe te schrijven aan de geografische omgeving van die regio5. Een BGA
verschilt van de BOB, doordat slechts één stadium uit het
productieproces moet hebben plaatsgevonden in het afgebakende geografische gebied6. BOB’s/BGA’s dienen, in principe,
te worden geregistreerd bij de Europese Commissie en met
een productdossier. Eens geregistreerd kunnen ze niet worden
toegeëigend door een natuurlijke of rechtspersoon en kunnen ze dus ook niet worden verhandeld (wat bijvoorbeeld een
groot verschil is met merken die wel in het patrimonium van
de merkhouder terechtkomen en dus ook verhandeld kunnen
worden). Iedereen die een product op de markt brengt en hierbij het productdossier respecteert, geniet de bescherming die
een BOB/BGA biedt. Eens geregistreerd, beschermt een BOB/
BGA tegen elk commercieel gebruik, of elke voorstelling, van
de beschermde naam voor vergelijkbare producten die niet
conform het productdossier zijn7.

De zaak hangende voor het Hof van Justitie betrof een geschil
tussen een vereniging van producenten, de “Consorzio Tutela
Aceto Balsamico di Modena” (Consorzio), die producten maken onder deze BGA, en een Duitse vennootschap, Balema
GmbH (Balema), die de term “balsamico” gebruikte op de
etiketten van producten op azijnbasis die niet beantwoordden
aan het productdossier van deze BGA.

Recent heeft het Hof van Justitie zich uitgesproken in zaken
die verband houden met de volgende producten: balsamico
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. Inbreuken
Aceto Balsamico di Modena8: geen uitbreiding van de beschermingsomvang tot andere namen.
De benaming “Aceta Balsamico di Modena” is in 2009 bij verordening van de Europese Commissie geregistreerd als BGA9.

De Consorzio meende dat Balema een inbreuk pleegde op de
BGA. De Duitse rechter in hoger beroep was het hier niet mee
eens. Hij meende dat enkel “Aceto Balsamico di Modena”, zoals
geregistreerd als BGA, bescherming kon genieten en dat dit
anderen dus niet verhinderde om de benaming “balsamico” te
gebruiken. De zaak werd voor het Bundesgerichtshof gebracht
dat de volgende prejudiciële vraag stelde aan het Hof van Justitie: “Geldt de bescherming van de volledige benaming ‘Aceto Balsamico di Modena’ ook voor het gebruik van niet-geografische
bestanddelen van de volledige benaming (‘Aceto’, ‘Balsamico’,
‘Aceto Balsamico’)?”. Het Hof van Justitie beantwoordde deze
vraag negatief. Ten eerste bleek uit de rechtsoverwegingen
van de verordening zelf dat de benaming “Aceto Balsamico di
Modena” volgens de Europese Commissie onmiskenbaar nationale en internationale naamsbekendheid had verworven en

http://erfgoed.brussels/ontdekken/de-brusselse-erfgoedinventarissen/inventaris-van-het-immaterieel-cultureel-erfgoed-ice.
S. van den Brande en D. Taeymans, “Klare wijn tussen de namen in de etikettering: hoe verhouden de beschermde geografische aanduidingen zich ten
opzichte van merken en handelsnamen?”, FSL 2019, afl. 2, 96-106.
Naast de BOB’s/BGA’s zijn er ook nog andere regimes, zoals de gegarandeerde traditionele specialiteit. De draagwijdte van dit artikel wordt evenwel beperkt
tot de BOB’s/BGA’s.
Voor een uitgebreid overzicht verwijzen wij naar de artikels in aflevering 2 van jaargang 2019 van dit tijdschrift.
D. Devos en J. Van Orshoven, “Geregistreerde benamingen in de voedingssector: een overzicht”, FSL 2019, afl. 2, 72.
D. Devos en J. Van Orshoven, “Geregistreerde benamingen in de voedingssector: een overzicht”, FSL 2019, afl. 2, 72.
Art. VI.124, § 1, a) WER en art. 13, eerste lid Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake
kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen.
HvJ 4 december 2019, nr. C-432/18, Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena/Balema GmbH, www.eurlex.eu.
Verordening (EG) nr. 583/2009 van de Commissie van 3 juli 2009 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde
oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (“Aceto Balsamico di Modena” (BGA)).
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dat de bescherming zich niet kon uitstrekken tot niet-geografische bestanddelen van de benaming zoals “aceto”, “balsamico”
en “aceto balsamico”. Ten tweede stond het volgens het Hof
van Justitie vast dat de benaming “aceto” gangbaar is. Voorts is
de term “balsamico” de Italiaanse vertaling van het bijvoeglijk
naamwoord balsemiek. Dit heeft geen geografische connotatie
en wordt gangbaar gebruikt om een azijn met een kenmerkende zoetzure smaak aan te duiden. Ten derde was deze uitlegging van de beschermingsomvang van de betrokken BGA
logisch gelet op de BOB’s “Aceto balsamico tradizionale di Modena” en “Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia”. Immers, het gebruik van de termen “aceto” en “balsamico”, alsook
de combinatie en vertalingen ervan in deze BOB’s, maken geen
inbreuk uit op de BGA “Aceto Balsamico di Modena”.
De bescherming van de BGA strekt zich dus niet uit tot de
woorden “aceto”, “balsamico” en “aceto balsamico”.
Morbierkaas : uitbreiding van de beschermingsomvang tot
(bepalende) kenmerken van het product.
10

“Morbier” is in 1996 bij verordening van de Europese Commissie geregistreerd als BOB11. Het “Syndicat interprofessionnel
de défense du fromage Morbier” (Syndicat) daagde de onderneming Société Fromagère du Livraidois SAS (Société Fromagère) voor de rechter wegens een vermeende inbreuk op de
BOB, oneerlijke mededinging en parasitaire gedragingen. De
kaas die de Société Fromagère, onder de benaming “Montboissié”, op de markt bracht, leek wat uiterlijke kenmerken betrof,
sterk op de Morbierkaas zoals beschreven in het productdossier van de BOB12. Het betrof eveneens een cilindervormige
kaas met een vlakke boven- en onderzijde en een enigszins
bolronde opstaande zijde, waarbij dwars door de kaas in het
midden een horizontale askleurige ader loopt.

10
11
12

© M.studio
Het Syndicat betichtte de Société Fromagère ervan inbreuk
te plegen op de BOB en zich schuldig te maken aan oneerlijke concurrentie en parasitaire gedragingen door een kaas te
produceren en in de handel te brengen met hetzelfde visuele
uiterlijk als het product dat onder de BOB “Morbier” valt. Zo
ontstond er volgens het Syndicat verwarring met dat product
en werd er geprofiteerd van de bekendheid ervan, zonder het
productdossier na te leven.
Zowel de rechter in eerste aanleg als de rechter in hoger beroep
dachten hier anders over en wezen de vorderingen van het
Syndicat af. Beiden waren van mening dat de beschermingsomvang van de BOB zich enkel uitstrekt tot de benaming zelf.
De zaak werd voor het Franse Hof van Cassatie gebracht dat
hierover een prejudiciële vraag stelde aan het Hof van Justitie.
In haar beslissing bracht het Hof van Justitie vooreerst in herinnering tegen welke handelingen geregistreerde benamingen
bescherming bieden. Ten eerste, tegen elk direct of indirect
commercieel gebruik van een geregistreerde benaming. Ten
tweede, tegen elk misbruik en elke nabootsing. Ten derde, tegen elke valse of misleidende aanduiding met betrekking tot
de herkomst, de oorsprong, de aard of de wezenlijke hoedanigheden van het product, die wordt gebruikt op de binnenof buitenverpakking, in reclamemateriaal of in documenten
van het product. En, ten vierde, tegen andere praktijken die

HvJ 17 december 2020, nr. C-490/19, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier/Société Fromagère du Livraidois SAS, www.eurlex.eu.
Verordening (EG) nr. 2400/96 van de Commissie van 17 december 1996 betreffende de inschrijving van bepaalde benamingen in het “Register van
beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen” bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de
bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwprodukten en levensmiddelen.
Zie HvJ 17 december 2020, nr. C-490/19, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier/Société Fromagère du Livraidois SAS, overw. 10 voor
een uitgebreidere beschrijving van de uiterlijke kenmerken zoals beschreven in het productdossier.
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de consument kunnen misleiden aangaande de werkelijke
oorsprong van het product13. Nadat het Hof van Justitie enkele
arresten aanhaalde waarin het deze bepalingen heeft geïnterpreteerd, besloot het dat de bescherming dus niet enkel een
verbod op het gebruik van de benaming betreft maar een ruimere werkingssfeer heeft.
Het Hof van Justitie ging vervolgens na of het overnemen van
bepalende uiterlijke kenmerken van het product onder de
BOB, zoals hier werd verweten aan de “Montboissié” kaas, ook
mee in deze werkingssfeer van de BOB valt.
Het Hof van Justitie gaf de Société Fromagère gelijk waar deze
stelde dat de door de wettelijke bepalingen geboden bescherming in principe betrekking heeft op de geregistreerde benaming en niet op het product dat onder die benaming valt. Dit
blijkt uit de bewoordingen zelf van de wettelijke bepalingen.
Hieruit volgt dat deze bescherming geen verbod behelst op het
gebruik van de fabricagetechnieken of de reproductie van één
of meer kenmerken uit het productdossier van de geregistreerde benaming, om een ander product te vervaardigen dat niet
onder de registratie valt.
Evenwel, gelet op de nauwe verbondenheid van een BOB en
het daaronder vallende product14 en de bescherming van een
BOB tegen “andere praktijken die de consument kunnen misleiden aangaande de werkelijke oorsprong van het product”15,
sloot het Hof van Justitie niet uit dat de reproductie van de
vorm of het uiterlijk van een onder een geregistreerde benaming vallend product een inbreuk uitmaakt, ook al wordt de
benaming zelf niet gebruikt, bijvoorbeeld op het product of
de verpakking. Dit kan volgens het Hof van Justitie het geval
zijn wanneer die reproductie de consument kan misleiden
over de werkelijke oorsprong van het betrokken product. Er
dient met name te worden beoordeeld of een element van het
uiterlijk van het product waarop de BOB betrekking heeft, een
referentiekenmerk is dat bijzonder onderscheidend is voor dit
product, zodat de reproductie ervan, in combinatie met alle
in casu relevante factoren, de consument kan doen aannemen

13
14

15
16
17

dat het product dat deze reproductie bevat een product is dat
onder deze geregistreerde benaming valt.

2. Procedurekwesties
Comtékaas16: de nationale rechter kan nog beslissen over een
beroep tegen de wijziging in een productdossier ook nadat
deze wijziging al werd goedgekeurd op Europees niveau.
De benaming “Comté” is in 1996 bij verordening van de Europese Commissie geregistreerd als BOB17. Deze zaak betrof een
geschil omtrent het productdossier van deze BOB dat gewijzigd werd. De Franse ministeries van Landbouw en Voedselvoorziening en van Economische Zaken en Financiën vaardigden een besluit uit tot goedkeuring van een wijziging van het
productdossier, zoals voorgesteld door het “Institut national
de l’origine et de la qualité” (INAO). De wijziging van het productdossier, die als minimaal werd beschouwd, had tot doel
om het gebruik van een melkrobot bij de productie van melk
voor de vervaardiging van Comtékaas te verbieden. GAEC
Jeanningros, een landbouwgroepering, diende tegen dit goedkeuringsbesluit een verzoek tot nietigverklaring in.
Hoewel deze nationale procedure nog hangende was in Frankrijk, had de Europese Commissie ondertussen al haar goedkeuring gegeven voor de minimale wijziging van het productdossier. De Franse rechter die over het geschil diende te oordelen vroeg aan het Hof van Justitie of deze beslissing van de
Europese Commissie tot gevolg had dat het bij hem ingestelde
beroep tegen het goedkeuringsbesluit zonder voorwerp viel.
Het Hof van Justitie verwees in eerste instantie naar de procedure bij het registreren van een BOB en de bevoegdheidsverdeling in dit verband tussen het Europese en het nationale
niveau. Deze regeling kon volgens het Hof van Justitie worden
geëxtrapoleerd naar de procedure voor de wijziging van een
productdossier. Het is dus aan de nationale rechterlijke instanties om kennis te nemen van eventuele onregelmatigheden in

Art. 13, eerste lid Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor
landbouwproducten en levensmiddelen (Verordening (EU) nr. 1151/2012).
Een BOB betreft immers een naam die een product aanduidt dat afkomstig is uit een bepaalde plaats, een bepaalde streek of, in uitzonderlijke gevallen, een
bepaald land, waarvan de kwaliteit of de kenmerken hoofdzakelijk of uitsluitend zijn toe te schrijven aan de specifieke geografische omgeving met haar eigen
door natuur en mens bepaalde factoren. BOB’s worden dus beschermd voor zover zij een product aanduiden dat bepaalde kwaliteiten of kenmerken bezit
(zie overw. 37 van het Hof).
Art. 13, eerste lid, d) Verordening (EU) nr. 1151/2012.
HvJ 29 januari 2020, nr. C-785/18, GAEC Jeanningros/INAO, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation et Ministre de l’Economie et des Finances, www.
eurlex.eu.
Verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie van 12 juni 1996 betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen
in het kader van de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad.
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een nationale behandeling betreffende een aanvraag voor een
minimale wijziging van het productdossier van een BOB18.
De Europese Commissie heeft in het kader van de procedure
tot wijziging van een productdossier slechts een beperkte beoordelingsmarge. Zij kan zich louter beroepen op het besluit
dat hiervoor wordt ingediend door de nationale instanties en
kan enkel nakijken of het nationale besluit betreffende de wijzigingsaanvraag de vereiste elementen bevat en of die niet kennelijk onjuist zijn.

Het Hof van Justitie gaf aan dat er enkel rekening mag worden gehouden met de handtekeningen op de originele papieren versie die werd ingediend bij het Gerecht van de Europese
Unie. Deze versie bevatte handtekeningen die leken op handgeschreven handtekeningen maar in realiteit evenwel gescand
waren of slechts een papieren afdruk betroffen van een gekwalificeerde elektronische handtekening (en dus louter een gedrukt element in plaats van een elektronisch element). Het Hof
van Justitie wees de voorziening in hoger beroep dan ook af.

Beslissen dat een nationaal beroep tegen dergelijk besluit zonder voorwerp valt zodra de Europese Commissie een uitspraak
heeft gedaan, zou volgens het Hof van Justitie een afbreuk
doen aan de daadwerkelijke rechtsbescherming die door de
nationale rechter geboden moet worden met betrekking tot
dergelijke wijzigingsaanvragen. De nationale rechter mocht
dus volgens het Hof van Justitie niet louter op basis van dergelijke beslissing van de Europese Commissie beslissen dat er
geen uitspraak meer moest worden gedaan en dat hij de zaak
niet verder moest behandelen. Mocht de nationale rechter
desgevallend het besluit nietig verklaren, dan zou de beslissing
van de Europese Commissie zonder grondslag geraken waardoor zij de zaak derhalve opnieuw zou moeten onderzoeken.
Morcilla de Burgos19: handgeschreven ondertekening vereist.
“Morcilla de Burgos” is in 2018 bij uitvoeringsverordening van
de Europese Commissie geregistreerd als BGA20. De “Asociacion de fabricantes de morcilla de Burgos” (Asociacion) had
tegen deze verordening een nietigverklaring ingediend. Het
Gerecht van de Europese Unie verklaarde dit beroep tot nietigverklaring kennelijk niet-ontvankelijk omdat de handtekeningen op het verzoekschrift gescand waren in plaats van
handgeschreven21. De Asociacion stelde hiertegen beroep in
bij het Hof van Justitie. Volgens haar hanteerde het Gerecht
van de Europese Unie een onjuiste rechtsopvatting op basis
van een foutieve interpretatie van de feiten aangezien het geen
gescande handtekeningen betroffen maar wel gekwalificeerde
elektronische handtekeningen die gelijkgesteld dienen te worden met een geschreven handtekening.

18
19
20
21
22
23
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Mozzarella di Bufala Campana22: bijkomende productievereisten zijn mogelijk.
De benaming “Mozzarella di Bufala Campana” is in 1996 bij
verordening van de Europese Commissie geregistreerd als
BOB23. In 2014 vaardigde de Italiaanse overheid een besluit
uit dat een productievoorwaarde oplegde voor het produceren van de BOB-mozzarella. De productie diende volgens het
besluit plaats te vinden in een ruimte waar uitsluitend melk
wordt verwerkt die afkomstig is van in het controlesysteem
voor de BOB “Mozzarella di Bufala Campana” geregistreerde
veehouderijen. In deze fabrieken zouden met andere woorden
dus geen andere grondstoffen en wrongel mogen worden bewaard of opgeslagen dan buffelmelk en -wrongel die verkregen
is door de verwerking van melk uit BOB-gebieden. Verschillende producenten, die naast BOB-buffelmozzarella ook andere niet-BOB-buffelmozzarella produceerden en verkochten,

HvJ 29 januari 2020, nr. C-785/18, GAEC Jeanningros/INAO, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation et Ministre de l’Economie et des Finances, www.
eurlex.eu, overw. 25-31.
HvJ 28 mei 2020, nr. C-309/19 P, Asociacion de fabricantes de morcilla de Burgos/Europese Commissie, www.eurlex.eu.
Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1214 van de Commissie van 29 augustus 2018 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde
oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (“Morcilla de Burgos” (BGA)).
Zaak T-709/18, niet gepubliceerd.
HvJ 17 oktober 2019, nr. C-569/18, Caseificio Cirigliana Srl, Mail Srl en Sori Italia Srl/Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Presidenza
del Consiglio dei Ministeri en Ministero delle Salute, www.eurlex.eu.
Verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie van 12 juni 1996 betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen
in het kader van de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad.

22



FOOD
SCIENCE
&LAW
2021/1

stelden beroep in tegen dit ministerieel besluit bij de “Tribunale amministrativo regionale del Lazio” in Rome. Zij meenden dat zij door deze regeling in een ongunstige positie werden
geplaatst ten opzichte van concurrerende ondernemingen die
BOB-producten produceren en voor wie niet werd voorzien in
extra controles op de exclusieve bestemming van de verwerkingslijnen voor één type product. Ondernemingen die melk
gebruiken die niet van de BOB-gebieden afkomstig was, werden volgens de producenten gediscrimineerd ten aanzien van
de ondernemingen die uitsluitend melk uit dergelijke gebieden
gebruiken24.

© Antonio Gravante
De vordering werd door de eerste rechter afgewezen op andere
gronden dan de verenigbaarheid van het besluit met de regelgeving inzake geregistreerde benamingen (dit werd zelfs niet
onderzocht). De zaak werd voor het Consiglio di Sato gebracht
dat dit onderwerp wel behandelde en het Hof van Justitie een
prejudiciële vraag stelde om te achterhalen of de regelgeving
inzake geregistreerde namen (en andere Europese wetgeving)
eraan in de weg stond dat het nationale recht een productievoorwaarde oplegde.
Het Hof van Justitie bracht in herinnering dat een regeling
voor BOB’s/BGA’s werd ingesteld om producenten van met
een geografisch gebied verbonden producten behulpzaam te
zijn door de consument duidelijke informatie te verstrekken
over de waardetoevoegende eigenschappen van de producten
in kwestie. De naleving van het productdossier moet immers
de consument garanderen dat het product de specifieke kenmerken van de BOB/BGA bezit. De reputatie van oorsprongsbenamingen is dan ook afhankelijk van het beeld dat zij oproepen bij de consument dat hoofdzakelijk bepaald wordt door de
bijzondere kenmerken van het product en, meer in het algemeen, door de kwaliteit ervan.
24

In dit verband schrijft het productdossier van de BOB “Mozzarella di Bufala Campana” zeer strenge modaliteiten voor, zowel
wat betreft de productie(fasen) als de grondstoffen. Het bevat
ook nauwkeurige voorschriften met betrekking tot het bewijs
van de oorsprong van het product, in het bijzonder dat de
grondstoffen in alle productiefasen nauwgezet moeten worden
gecontroleerd door de aangewezen controle-instantie. Deze
voorschriften beogen de producttracering in de hele productieketen te garanderen, te waarborgen dat het product de specifieke kenmerken van de BOB bezit en, in het bijzonder, dat
het overeenkomstig het productdossier uitsluitend met verse
melk wordt bereid.
Het Hof van Justitie oordeelde dat de regelgeving inzake geregistreerde benamingen (en de overige Europese wetgeving
die werd aangehaald) en het productdossier van “Mozzarella
di Bufala Campana” zo moeten worden uitgelegd dat zij zich
niet verzetten tegen een nationale regeling volgens dewelke de
BOB-buffelmozzarella moet worden geproduceerd in ruimten die uitsluitend voor de productie van die kaas worden gebruikt. Het kon volgens het Hof van Justitie bijgevolg worden
verboden om – ook binnen dezelfde fabriek – melk te bewaren
die niet afkomstig is van in het controlesysteem voor de BOB
geregistreerde veehouderijen, indien die regeling een noodzakelijk en evenredig middel vormt om de kwaliteit van een dergelijk product te waarborgen of om de controle met betrekking
tot het productdossier van die BOB te verzekeren.

3. Wat kunnen we hieruit besluiten?
Uit dit overzicht van rechtspraak kunnen we besluiten dat de
bescherming als BOB/BGA belangrijk blijft en zich ook bijvoorbeeld kan uitstrekken tot de kenmerkende elementen van
het product (zelfs zonder dat de benaming in kwestie gebruikt
wordt) indien dit de consument zou kunnen misleiden. Voor
het overige kan het worden verantwoord dat het product
dossier wordt gewijzigd of dat er specifieke productievereisten
worden opgelegd. En wat de formele vereisten betreft, zet u
best uw geschreven handtekening op een verzoekschrift (of
ziet u erop toe dat dit gebeurt).
Hoewel de zaken in kwestie geen wereldschokkende juridische
aardverschuivingen teweegbrengen, is het toch steeds aangenaam om weer helemaal op de hoogte te zijn.

HvJ 17 oktober 2019, nr. C-569/18, Caseificio Cirigliana Srl, Mail Srl en Sori Italia Srl/Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Presidenza
del Consiglio dei Ministeri en Ministero delle Salute, overw. 11-16.
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WETENSCHAPPELIJK COMITE
	INGESTELD BIJ HET FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

Een selectie uit de adviezen van het Wetenschappelijk Comité
ingesteld bij het FAVV uitgebracht in 2020 (2de semester)
Xavier Van Huffel (FAVV)

Het Wetenschappelijk Comité (SciCom) brengt onafhankelijke adviezen uit op vraag van
de gedelegeerd bestuurder of de minister of nog op eigen initiatief over onderwerpen die
te maken hebben met de risicobeoordeling en het risicobeheer in de voedselketen.
De integrale tekst van onderstaande adviezen is terug te vinden op de website van het
Wetenschappelijk Comité (http://www.favv-afsca.fgov.be/wetenschappelijkcomite/).
SNELADVIES 19-2020

Zoönotisch potentieel van SARS-CoV-2 (verwekker van COVID-19 bij de mens): risico van besmetting van
mens op dier en van dier op mens (update op datum van 9 juli 2020 van de epidemiologische situatie voor
wat betreft de dierengezondheid)
Vraag
Op 24 april 2020 bracht het Wetenschappelijk Comité een spoedraadgeving uit (spoedraadgeving 04-2020) over het zoönotische
risico van gezelschapsdieren voor overdracht van infectie van SARS-CoV-2 (verwekker van COVID-19 bij de mens) van mens
naar dier en van dier naar mens. Sindsdien is nieuwe kennis opgedaan en zijn nieuwe gevallen van SARS-CoV-2-infecties bij
dieren vastgesteld. Zij maken het noodzakelijk om de risicobeoordeling te actualiseren. De volgende vraag wordt behandeld in dit
advies: wat is het risico van besmetting van SARS-CoV-2 van mens op dier en van dier op mens?
Methode
Deze risicobeoordeling is uitgevoerd op basis van expertopinie en de gegevens die reeds beschikbaar zijn in de spoedraadgeving
04-2020 van het Wetenschappelijk Comité. De risicobeoordeling is kwalitatief en gebaseerd op de risicobeoordelingsmethode
voor de dierengezondheid van het Wetenschappelijk Comité (SciCom, 2017). Het besmettingsrisico is het resultaat van de combinatie van de beoordeling van de waarschijnlijkheid van besmetting (vier niveaus: zeer laag, laag, hoog, zeer hoog) met het niveau
van de klinische gevolgen van deze besmetting voor dier of mens (vier niveaus: marginaal, gering, gemiddeld, groot). Om het
besmettingsrisico uit te drukken worden vier risiconiveaus gebruikt: zeer laag, laag, gemiddeld en hoog. Alle uitgevoerde beoordelingen hebben betrekking op het risico van insleep, d.w.z. het eerste geval van overdracht van SARS-CoV-2-infectie van mens
op dier en de gevolgen daarvan voor de dierengezondheid en vice versa van dier op mens en de gevolgen hiervan voor de menselijke gezondheid. Het geschatte insleeprisico is het brutorisico, d.w.z. in afwezigheid van risicobeperkende maatregelen (zoals het
dragen van een masker, desinfectie van de handen, enz.).
Het risico op de verdere verspreiding van het virus bij dieren werd niet beoordeeld in het kader van dit advies.
Conclusies
Het Wetenschappelijk Comité besluit dat productieve infecties bij bepaalde diersoorten (vooral katten, marterachtigen, goudhamsters en bepaalde soorten vleermuizen) mogelijk zijn, maar dat deze momenteel nog vrij zeldzaam zijn. Het Wetenschappelijk
Comité is van mening dat infectie van mensen door met SARS-CoV-2 besmette dieren mogelijk is. Het risico op besmetting van
dieren door mensen en van mensen door dieren werd gekwalificeerd aan de hand van drie diergroepen en volgens verschillende
scenario’s.
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1. Voor gezelschapsdieren
1.1. Risico van besmetting van gezelschapsdieren door een besmette mens
Het risico van besmetting van een gezelschapsdier door een besmette mens wordt als laag ingeschat bij katten, honden en
goudhamsters en gemiddeld bij fretten. Bij gebrek aan gegevens wordt dit risico voor alle andere gezelschapsdieren als “zeer laag”
ingeschat.
1.2. Risico van besmetting van de mens door een besmet gezelschapsdier
Het risico van besmetting van de mens door een besmet gezelschapsdier wordt als zeer laag ingeschat voor de meerderheid van
de mensen, maar als hoog ingeschat voor kwetsbare bevolkingsgroepen (ouderen, met comorbiditeiten, enz.).
2. Voor productiedieren
2.1. Risico van besmetting van productiedieren door een besmette mens
Het risico van besmetting van een productiedier door een besmette mens wordt als zeer laag ingeschat bij alle productiedieren,
behalve bij nertsen waar het als gemiddeld wordt ingeschat.
2.2. Risico van besmetting van de mens door een besmet productiedier
Het risico op besmetting van een mens door een besmet productiedier wordt als zeer laag ingeschat voor de meerderheid
van de mensen en als gemiddeld voor mensen die op nertsenbedrijven werken, waarbij dit risico als hoog wordt ingeschat voor
kwetsbare bevolkingsgroepen (ouderen, met comorbiditeiten, enz.).
3. Voor wilde dieren
3.1. Risico van besmetting van wilde dieren door een besmette mens
Het risico van besmetting van wilde dieren door een besmette mens wordt als
- gemiddeld ingeschat bij niet-menselijke primaten en bij marterachtigen naar analogie van wat is ingeschat bij fretten en nertsen;
- laag ingeschat bij wilde katten, katachtigen in gevangenschap, wilde hondachtigen en knaagdieren1 (naar analogie met gedomesticeerde katten, honden en goudhamsters);
- zeer laag ingeschat bij alle andere wilde diersoorten.
3.2. Risico van besmetting van een wild dier door een besmet gezelschapsdier of een besmet productiedier
Het risico van besmetting van een wild dier door een besmet gezelschapsdier of productiedier wordt als zeer laag (voor de
meerderheid van de wilde dieren) tot laag (voor marterachtigen, zwerfkatten en niet-menselijke primaten) ingeschat.
3.3. Risico van besmetting van de mens door een besmet wild dier
Het risico van besmetting van de mens door een besmet wild dier wordt als
– zeer laag ingeschat voor de meerderheid van de bevolking;
– laag tot gemiddeld ingeschat voor mensen die werken in dierenverzorgingscentra, dierentuinen of in professionele omgevingen die nauw contact met wilde dieren vereisen, waarbij dit risico als hoog wordt ingeschat voor kwetsbare bevolkingsgroepen
(ouderen, met comorbiditeiten, enz.).
1

Tot op heden werd alleen de goudhamster als een gevoelige diersoort beschouwd binnen de knaagdieren.
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3.4. Risico van besmetting van een gezelschapsdier of productiedier door een besmet wild dier
Het risico van besmetting van een gezelschapsdier of productiedier door een besmet
wild dier wordt als zeer laag ingeschat.
De vestiging van het virus in een dierenpopulatie verhoogt de kans op overdracht op de mens.
Op dezelfde manier verhoogt een hoge frequentie van contact tussen mens en dier de kans
op overdracht van mens tot een gevoelige diersoort.
Aanbevelingen
Op basis van deze risico-inschattingen beveelt het Wetenschappelijk Comité aan om:
– de bewegingsvrijheid te beperken van gezelschapsdieren die besmet zijn of verblijven bij één of meer mensen die besmet zijn
of verdacht zijn van besmetting;
– de gevoelige diersoorten te bepalen door experimentele besmetting;
– een actief en passief toezichtsprogramma op te stellen in de Belgische nertsenbedrijven;
– de te gebruiken tests bij dieren te valideren voor wat betreft hun gevoeligheid en specificiteit;
– bewakingsmaatregelen in te voeren zoals het opstellen van een stappenplan (richtlijnen) voor het beheer van gewonde of dode
dieren en de bewustmaking van het publiek van het risico van SARS-CoV-2-besmetting bij in het wild levende dieren.

ADVIES 20-2020
Evaluatie van de module “Kinderopvang”, een aanvulling van de generieke autocontrolegids G-044 voor de
B2C-sector
Het Wetenschappelijk Comité is van oordeel dat de revisie van de module “Kinderopvang” van de generieke autocontrolegids
voor de B2C-sector in het algemeen voldoende en correct de gevaren behandelt die gerelateerd zijn aan de activiteit. Het Wetenschappelijk Comité formuleert echter een aantal belangrijke opmerkingen en suggesties.
Gezien voor kinderen in de kinderopvang eigen materialen (flessen, spenen, ...) worden gebruikt die door de ouders worden voorzien, gaat het Wetenschappelijk Comité akkoord dat flesjes en spenen niet na elk gebruik gesteriliseerd moeten worden, indien er
geen medische redenen zijn voor het gebruik van een steriele zuigfles. Maar om biofilmvorming op de spenen, schroefdoppen of
in de randen van de fles tegen te gaan wordt er aangeraden dat het materiaal thuis regelmatig gesteriliseerd wordt, bijvoorbeeld
wekelijks. Daarnaast stelt het Wetenschappelijk Comité voor om bij het uitspoelen van de flesjes in de kinderopvang een visuele
controle op beschadiging of neerslag uit te voeren. In het geval dat eventuele reservezuigflessen aanwezig blijven in de kinderopvang, wordt ook aangeraden om deze zuigflessen regelmatig te steriliseren. Indien een zuigfles door meerdere kinderen gebruikt
wordt, wordt een sterilisatie na elk gebruik aanbevolen.
Het Wetenschappelijk Comité raadt aan om afgekolfde moedermelk in totaal maximum twee dagen in de koelkast te bewaren. Indien de melk wordt meegebracht naar het kinderdagverblijf, zijn er temperatuurschommelingen mogelijk en moet
de moedermelk binnen de 24 uur worden geconsumeerd. Indien de moedermelk wordt ingevroren, is het belangrijk om dit
direct na het afkolven te doen. Het Wetenschappelijk Comité
stelt voor om een kritisch controlepunt (CCP) toe te voegen
voor het bewaarproces van moedermelk. Er wordt aangeraden
om de dag en het uur van afkolving en, indien ingevroren, de
dag en het uur van invriezen op de verpakking van de moedermelk te vermelden.
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Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat de bewaarperiode van fleswater, gebruikt voor de bereiding van flesvoeding in de
kinderopvang, verlengd kan worden naar twee of drie dagen gekoelde bewaring na opening van de fles, indien er geen medische
reden is voor het gebruik van steriele materialen en water afkomstig uit ongeopende flessen. Daarnaast formuleert het Wetenschappelijk Comité nog een aantal specifieke opmerkingen ter verbetering van de ontwerptekst.
Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan om bij de revisie van de module “Kinderopvang” rekening te houden met de aanbevelingen in dit advies.

ADVIES 21-2020
Evaluatie van het FAVV-analyseprogramma voor exogene contaminanten: A. (Zware) Metalen en metalloïden
Context en referentietermen
In het kader van een periodieke evaluatie van het analyseprogramma van het FAVV, wordt het Wetenschappelijk Comité gevraagd
om de programmatie van de analyses te bespreken en dit met betrekking tot exogene contaminanten in levensmiddelen, in water
bestemd voor consumptie en water dat door operatoren gebruikt wordt bij de verwerking en bewerking van levensmiddelen, in
diervoeders en in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten.
‘Exogene contaminanten’ omvat een grote groep van parameters waaronder (zware) metalen en metalloïden, milieucontaminanten (persistente organische polluenten), migrerende componenten uit materialen en voorwerpen die met levensmiddelen in
contact komen, maar ook straling en radioactiviteit. Dit advies betreft enkel de controleresultaten en de geprogrammeerde analyses van (zware) metalen en metalloïden in levensmiddelen, water, diervoeders, meststoffen, bodemverbeterende middelen en
teeltsubstraten, met uitzondering van metalen die als spoorelement of nutriënt in levensmiddelen of diervoeders aanwezig zijn.
De analyse van de afgifte van metalen uit metallische en keramische materialen en voorwerpen die met levensmiddelen in contact
komen (FCM of ‘food contact materials’) wordt in een afzonderlijk advies met betrekking tot uit FCM migrerende componenten
behandeld.
Conclusies en aanbevelingen
In het advies worden de verschillende trends die waargenomen worden op basis van de in het FAVV controleprogramma gerapporteerde gehaltes van (zware) metalen en metalloïden in verschillende producten van de Belgische voedselketen uitgebreid
besproken. Hierbij wordt opgemerkt dat de trendanalyse met een aantal onzekerheden, die verbonden zijn aan het bemonsteringsplan, de analysemethode van de betreffende contaminant, de datacollectie en -rapportering, gepaard gaat. Het is niet omdat
er op basis van het statistisch model een trend geobserveerd wordt, dat deze ook relevant is. De interpretatie van de gedetailleerde
resultaten van de trendanalyse in bijlage van het advies dient dan ook met de nodige omzichtigheid te gebeuren.
De resultaten van de trendanalyse, die aldus beschouwd dient te worden als een pragmatisch hulpmiddel bij de evaluatie van het
analyseprogramma, werden in combinatie met informatie uit de wetenschappelijke literatuur en expertopinie afgetoetst aan de
controle-inspanningen die in het analyseprogramma 2020 voorzien zijn.
Ondanks de bedenkingen bij de reductie van het aantal geprogrammeerde analyses van (zware) metalen, in het bijzonder in
levensmiddelen, geeft het Wetenschappelijk Comité een globaal gunstig advies met betrekking tot het voorgestelde analyseprogramma van (zware) metalen en metalloïden in levensmiddelen, in water bestemd voor consumptie en gebruikt door operatoren,
in diervoeders en in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten. De redenen voor de reductie van het aantal
geprogrammeerde analyses zijn niet duidelijk. Het zou kunnen gaan om een wijziging van de prioriteiten in de controle-inspanningen of om een beperking van de operationele middelen.
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Voor de analyses in levensmiddelen wordt aanbevolen om ter aanvulling van de analyses die reeds voorzien worden, analyses
van aluminium in spinazie en meer analyses van tin in groenten verpakt in blik, in het bijzonder tomaten, te voorzien. Er wordt
een verdere opvolging aanbevolen van aluminium in thee, in paddenstoelen en occasioneel in voedingssupplementen, van totaal
arseen en anorganisch arseen in rijst en weekdieren, en van cadmium in vis, in (donkere) chocolade en cacao en in rijst. Met
betrekking tot nikkel wordt aanbevolen om de analyses eerder te focussen op levensmiddelen van plantaardige oorsprong (peulvruchten, ontbijtgranen en chocolade).
Met betrekking tot de analyses in water, is het Comité van mening dat volgende parameters minder pertinent zijn in het FAVV
analyseprogramma: de parameters die migreren naar water uit leidingen en fittingen, zoals antimoon, lood en nikkel, de indicatorparameter aluminium en de parameters barium en kwik. De analyse van deze parameters dient niet langer jaarlijks, maar
kan occasioneel worden geprogrammeerd, waardoor er ruimte vrijkomt in het analyseprogramma voor andere, mogelijk meer
pertinente parameters.
Voor wat de analyses in diervoeders betreft, valt op dat zowel voor arseen als voor cadmium, kwik en lood een significante toename van het gehalte wordt waargenomen in samengestelde diervoeders, waaronder de aanvullende diervoeders. Mineraalmengsels
die als aanvullende diervoeders gebruikt worden, maar ook kleimineralen en sporenelementen die als additieven in diervoeders
toegepast worden, blijken een belangrijke bron van zware metalen en arseen te zijn. Ondanks een afnemende trend van het kwikgehalte in ‘vis, andere zeedieren, de producten en bijproducten’, is een verdere opvolging van het kwikgehalte, maar ook van het
gehalte aan methylkwik, aangewezen. Deze analyses hoeven niet noodzakelijk jaarlijks, maar toch met enige regelmaat te worden
geprogrammeerd.
Op basis van de controleresultaten blijken arseen, cadmium, kwik en lood frequent te worden aangetroffen in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten. Veelal wordt een toenemende trend van hun gehalte waargenomen in bodemverbeterende middelen, zuiveringsslib en bepaalde teeltsubstraten. Ofschoon er weinig non-conformiteiten gerapporteerd worden,
is verdere opvolging van arseen, cadmium, kwik en lood, die via meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten in
de voedselketen terecht kunnen komen, in deze matrices aanbevolen.

ADVIES 22-2020
Evaluatie van het FAVV analyseprogramma voor exogene contaminanten: B. Persistente organische polluenten (POP’s)
Context en referentietermen
In het kader van een periodieke evaluatie van het analyseprogramma van het FAVV wordt het Wetenschappelijk Comité gevraagd
om de programmatie van de analyses te bespreken en dit met betrekking tot exogene contaminanten in levensmiddelen, in water
bestemd voor consumptie en water dat door operatoren gebruikt wordt bij de verwerking en bewerking van levensmiddelen, in
diervoeders en in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten.
“Exogene contaminanten” omvat een grote groep van parameters waaronder zware metalen, milieucontaminanten (persistente
organische polluenten), migrerende componenten uit materialen en voorwerpen die met levensmiddelen in contact komen, maar
ook straling en radioactiviteit. Dit advies betreft enkel de geprogrammeerde analyses en de controleresultaten van persistente
organische polluenten (POP’s).
POP’s zijn toxische, organische verontreinigende stoffen, die slecht oplosbaar zijn in water en die zeer lang (verschillende jaren of
decennia) in het milieu aanwezig blijven. POP’s hebben de neiging om te bioaccumuleren in het vetweefsel van levende organismen en kunnen biomagnificeren in de voedselketen. POP’s opgenomen in het huidige FAVV analyseprogramma, zijn dioxines
en polychloorbifenyls (PCB’s), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), poly- en perfluoralkylverbindingen (PFAS),
in het bijzonder perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) en perfluoroctaanzuur (PFOA), de gebromeerde vlamvertragers (BFR’s), poly-
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broomdifenylethers (PBDE’s) en hexabroomcyclododecaan (HBCDD), en pentachloorfenol (PCP). Het advies spitst zich hoofdzakelijk toe op deze POP’s.
Conclusies en aanbevelingen
In het advies worden de verschillende trends die waargenomen worden op basis van de in het FAVV controleprogramma gerapporteerde gehaltes van POP’s in verschillende producten van de Belgische voedselketen uitgebreid besproken. Hierbij wordt opgemerkt dat de trendanalyse met een aantal onzekerheden, die verbonden zijn aan het bemonsteringsplan, de analysemethode van
de betreffende contaminant, de datacollectie en -rapportering, gepaard gaat. Het is niet omdat er op basis van het statistisch model
een trend geobserveerd wordt, dat deze ook relevant is. De interpretatie van de gedetailleerde resultaten van de trendanalyse in
bijlage van het advies dient dan ook met de nodige omzichtigheid te gebeuren.
De resultaten van de trendanalyse, die aldus beschouwd dient te worden als een pragmatisch hulpmiddel bij de evaluatie van het
analyseprogramma, werden in combinatie met informatie uit de wetenschappelijke literatuur en expertopinie afgetoetst aan de
controle-inspanningen die in het analyseprogramma 2020 voorzien zijn.
Op basis van de beschikbare resultaten is het gehalte van dioxines en dioxineachtige PCB’s in de meeste levensmiddelen en diervoeders afgenomen tot stabiel gebleven, terwijl het gehalte aan niet-dioxineachtige PCB’s in verschillende matrices toegenomen
is. Ook het PAK-gehalte vertoont in de meeste van de beschouwde matrices een stabiele tot afnemende trend. Bovendien is de
rapporteringsfrequentie voor PAK’s in diervoeders en water laag tot zeer laag.
Omwille van een te lage rapporteringsfrequentie in het geval van de PFAS en een onduidelijke rapportering van de resultaten
voor de BFR’s, werd voor deze POP’s geen trendanalyse uitgevoerd. Alle resultaten voor PCP waren onder de rapporteringslimiet.
Contaminatie met POP’s kan altijd onverwacht op de voorgrond treden, waardoor een verdere opvolging van deze parameters
relevant blijft ongeacht of een dalende trend waargenomen wordt.
Het Wetenschappelijk Comité geeft algemeen een gunstig advies met betrekking tot het voorgestelde analyseprogramma van
POP’s in levensmiddelen, in water bestemd voor consumptie en gebruikt door operatoren, in diervoeders en in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten, maar heeft niettemin toch een aantal aanbevelingen.
Gezien de relatief hoge rapporteringsfrequentie van PAK’s in weekdieren en het lager metaboliserend vermogen van weekdieren
voor PAK’s ten opzichte van vissen, wordt aanbevolen om bij de programmering van de PAK-analyses van producten en bereidingen van de visserij of de aquacultuur meer analyses van weekdieren te voorzien. Op basis van de FAVV controleresultaten voor
2010-2018, blijken ook gedroogde tuinkruiden een relevant te bemonsteren categorie voor PAK-analyses. Er kan evenwel worden
overwogen om deze analyses niet elk jaar, maar bijvoorbeeld tweejaarlijks te programmeren. Ook in thee werden relatief hoge
PAK-gehaltes gerapporteerd. Ofschoon de wetgeving geen maximumgehaltes voor PAK’s in thee voorziet, zou het interessant zijn
om het PAK-gehalte ook in deze productgroep op te volgen.
Met betrekking tot de PFAS kan worden overwogen om niet elk jaar, maar eerder roterend analyses te programmeren gezien de
lage rapporteringsfrequentie van perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) en perfluoroctaanzuur (PFOA) tussen 2010 en 2018 in de
bemonsterde levensmiddelen. Visserij- en aquacultuurproducten blijken op basis van de literatuur en op basis van de controleresultaten de meest relevante matrices te zijn.
Ondanks de lage rapporteringsfrequentie en de lage niveaus die gerapporteerd worden voor polybroomdifenylethers (PBDE’s) en
hexabroomcyclododecaan (HBCDD), blijft verdere opvolging van vlamvertragers in levensmiddelen noodzakelijk. Deze analyses
hoeven niet jaarlijks te worden uitgevoerd, maar toch op regelmatige basis om een idee te hebben van de evolutie van de contaminatieniveaus. Vis blijkt een goede ‘sentinel’ of verklikker te zijn voor de opvolging van deze milieucontaminanten, maar ook wild
en vlees van oudere dieren zijn relevante matrices. Gezien het gebruik van bepaalde BFR’s in Europa aan banden werd gelegd of
verboden is, wordt sterk aanbevolen om de focus te verleggen van PBDE’s en HBCDD naar de nieuwe generatie van vlamvertragers zoals fosfaatvlamvertragers die de laatste jaren steeds meer gebruikt worden ter vervanging van BFR’s.
Voor wat de analyse van POP’s in water betreft, worden enkel nog analyses van PAK’s voorzien. PAK’s zijn slecht oplosbaar in water en werden weinig frequent aangetroffen in water bestemd voor consumptie en in water gebruikt door operatoren. Er kan wor-
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den overwogen om deze analyses niet meer op te nemen in het FAVV analyseprogramma. PFAS zijn daarentegen wateroplosbaar
en lipofoob, en kunnen in het (grond)water terechtkomen. Ofschoon grenswaarden nog niet beschikbaar zijn in de wetgeving,
lijkt een monitoring van PFAS in water zinvol.
Op basis van de resultaten en in vergelijking met het aantal geprogrammeerde analyses voor producten en bijproducten van
granen, lijkt het voor diervoeders zinvol om meer analyses van PAK’s in kunstmatig gedroogde (ruw)voedergewassen te programmeren.
Er worden geen analyses van PFAS of van BFR’s in diervoeders voorzien in het FAVV analyseprogramma, ofschoon deze verbindingen in diervoeder aanwezig kunnen zijn en overdracht vanuit het diervoerder naar levensmiddelen van dierlijke oorsprong
mogelijk is. Er is echter onvoldoende gekend over het voorkomen van deze verbindingen in diervoeders om een inschatting te
kunnen maken over de prioriteit van dergelijke analyses. Bovendien is de rapporteringsfrequentie voor deze verbindingen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong in het FAVV controleprogramma zeer laag. Op basis van de huidige informatie en binnen
de context van een controleplan dat gericht is op het toezicht van de hele voedselketen, meent het Comité dat de analyse van PFAS
en BFR’s in diervoeders voorlopig minder prioritair is.
De geprogrammeerde analyses van POP’s in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten betreffen enkel nietdioxineachtige PCB’s in zuiveringsslib. In de context van de circulaire economie en het gebruik van organische meststoffen en
meststoffen op basis van bijvoorbeeld bioafval, zou een verkennende studie van POP’s, bijvoorbeeld van PAK’s in zuiveringsslib,
compost of digestaten, zinvol kunnen zijn om een beter idee te hebben over de relevantie van dergelijke parameter/matrix-combinaties voor het analyseprogramma.

ADVIES 23-2020
Chemische risico’s voor de voedselketen in de omgeving van schrootverwerkende bedrijven
Context en vragen
Naar aanleiding van zorgwekkende analyseresultaten van lucht en stof in de omgeving van een schrootverwerkingsbedrijf in
Courcelles, nam het Waalse lucht‐ en klimaatagentschap (Agence wallonne de l’Air et du Climat, AwAC) contact op met het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) om een mogelijk probleem van contaminatie van de voedselketen te onderzoeken. Vervolgens heeft het FAVV aan zijn Wetenschappelijk Comité (SciCom) gevraagd om een sneladvies
uit te brengen (Sneladvies SciCom 02-2020) over het bemonsterings- en analyseplan van levensmiddelen en diervoeders rond de
site van het schrootverwerkingsbedrijf.
Het SciCom kreeg ook de opdracht om daaropvolgend een formeel advies uit te brengen in verband met de voedselveiligheid in
de omgeving van schrootverwerkingsbedrijven op het hele Belgische grondgebied en de volgende vragen te beantwoorden:
a. Welke zijn de meest relevante chemische gevaren in de omgeving van een schrootverwerkend bedrijf die de voedselketen van
dier en mens kunnen besmetten en een risico kunnen vormen voor de voedselveiligheid?
b. Welke zijn de meest aangewezen monsters die in de omgeving van een schrootverwerkend bedrijf dienen te worden genomen
teneinde de veiligheid van lokaal geproduceerde levensmiddelen en diervoeders te verifiëren?
c. Binnen welke straal rondom een schrootverwerkend bedrijf dienen de stalen te worden genomen teneinde de veiligheid van
lokaal geproduceerde levensmiddelen en diervoeders te kunnen verifiëren? En hoe moet deze straal worden bepaald?
d. Welke zijn de maatregelen die kunnen worden genomen rondom een schrootverwerkend bedrijf om de veiligheid van de voedselketen van lokaal geproduceerde levensmiddelen en diervoeders te kunnen garanderen?
Conclusies
De deskundigen hebben de profielen van de PCDD’s-, PCDF’s- en PCB’s-congeneren (dit zijn persistente organische polluenten,
POP’s) in voedingsmatrices (eieren, hooi en voordroog) die in de buurt van het schrootverwerkingsbedrijf van Courcelles worden
geproduceerd vergeleken met deze van industriële monsters van de site in Courcelles, met de resultaten van de CONTEGG-studie
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(gefinancierd door de FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu) en met deze vermeld in de EURL-databank. Er
werden correlaties waargenomen tussen de profielen (1) van het meest besmette ei, van voordroog en van hooi, (2) van het meest
besmette ei en paardenvlees, kippenvlees en eieren in een industriële regio in Duitsland (Baden-Württemberg), (3) van voordroog, hooi en rook uit een verbranding met open vuur op basis van een mengsel van stedelijk-industrieel afval (uitgevoerd in
Mexico), (4) van voordroog en stof uit Courcelles, (5) van hooi en atmosferische afzettingen uit Courcelles, en (6) van eieren uit
Courcelles en eieren van particulieren uit de CONTEGG-studie. Om evenwel het oorzakelijk verband tussen de contaminatie van
voedselmatrices en de activiteit van een schrootverwerkingsbedrijf te kunnen aantonen is meer gericht onderzoek noodzakelijk
(bv. een studie van de profielen uitgebreid tot andere verbindingen (PBDE’s, PAK’s, enz.), het onderzoeken van een gradiënt van
concentraties in voedsel- of plantaardige matrices of in de bodem in functie van de afstand tot het schrootverwerkingsbedrijf,
enz.). Het onderzoek moet in staat zijn om het effect van het schrootverwerkend bedrijf te kunnen inschatten ten opzichte van de
bestaande historische milieucontaminatie (background) die gelijkaardige componenten bevat op diverse bodems. Om een oorzakelijk verband te kunnen aantonen dient dergelijke studie te voldoen aan de criteria van Bradford Hill.
Op basis van de literatuur en de besprekingen tussen de verschillende deskundigen werden antwoorden geformuleerd op de gestelde vragen. De analyse van de PCDD’s, PCDF’s, PCB’s en PBDE’s, die zich enerzijds in dierlijke vetten ophopen en anderzijds
door bepaalde planten worden geabsorbeerd, is relevant voor matrices van dierlijke oorsprong, alsook voor diervoeders, wortelgroenten, gedroogde vruchten en cucurbitaceae (komkommerfamilie) die in de nabijheid van een schrootverwerkingsbedrijf
worden geproduceerd. De analyse van de amfifiele geperfluoreerde verbindingen is relevant in slachtafval van lokaal gekweekte
dieren, eieren, vis en diervoeders. In het algemeen genomen is de analyse van zware metalen relevant voor alle bovengenoemde
matrices, evenals in regenwater dat wordt gebruikt voor vee, granen voor menselijke consumptie, fruit, oliehoudende planten,
aardappelen, wortelen, stam- en bladgroenten. De straal van het gebied, waarbinnen de monsters moeten worden genomen, kan
worden bepaald op basis van dertigmaal de hoogte van de schoorsteen van een schrootverwerkingsbedrijf, maar dient minimaal
1 km (veiligheidsmarge) te bedragen. Er werd een lijst opgemaakt van mogelijke preventieve en corrigerende maatregelen. Een
samenwerking tussen diverse overheidsinstanties is aangewezen voor een globale aanpak van dit multifactorieel probleem.
Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat de veiligheid van de voedselketen in de nabije omgeving van schrootverwerkingsbedrijven niet kan worden verzekerd zonder de vervuilende emissies in de omgeving te verminderen.
Aanbevelingen
Het SciCom beveelt aan om de effectiviteit te controleren van de reinigingshandelingen voor plantaardige matrices (groenten,
vruchten en granen die bestemd zijn voor menselijke consumptie) geteeld in de buurt van een schrootverwerkingsbedrijf. Bovendien beveelt het SciCom aan om de geografische coördinaten van de door het FAVV genomen monsters te noteren om de
bemonsteringsplaats zo precies mogelijk te kunnen lokaliseren ten opzichte van schrootverwerkingsbedrijven.
Ter attentie van de industrie wordt er aanbevolen om een representatief bemonsteringsplan te ontwikkelen om de impact van
de actieve schrootverwerkingsinstallatie op de vervuiling van de omgeving te bepalen en om de milieu- en gezondheidsrisico’s
voor de omwonenden op te volgen. Daarnaast wordt aanbevolen om de milieuemissies te beperken. Het SciCom merkt op dat
het belangrijk is dat er, waar relevant, maatregelen worden genomen om de historische vervuiling (background) van de bodem
te verminderen.

ADVIES 24-2020
Beoordeling van het bemonsteringsplan van FEBEV voor de varkensvleessector
Vraagstelling
De Federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV) stelt een bemonsteringsplan voor betreffende de monitoring van de aanwezigheid
van residuen en contaminanten in de varkensvleessector. Dit plan wordt ter beoordeling voorgelegd aan het Wetenschappelijk
Comité.
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De volgende vragen worden gesteld aan het Wetenschappelijk Comité:
– Biedt dit sectorale bemonsteringsplan (geheel of gedeeltelijk) voldoende garanties om door het FAVV te worden gevalideerd?
Indien niet, welke zijn de tekortkomingen?
– Biedt dit plan voldoende garanties om in rekening te worden genomen bij het opstellen van het officiële controleprogramma
van het FAVV?
Conclusies
Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat het voorgestelde bemonsteringsplan van goede kwaliteit is en de door het FAVV
gebruikte methodologie voor de uitwerking van het controleplan strikt volgt. Het Wetenschappelijk Comité heeft enkele bemerkingen geformuleerd, met name om de waarden van het voorkomen van de parameters “steroïden” en “corticosteroïden” te
uniformiseren. Het Wetenschappelijk Comité benadrukt echter dat het voorgestelde bemonsteringsplan enkel representatief zal
zijn voor varkens zonder buitenloop, maar niet voor die met buitenbeloop en voor zeugen. Het Wetenschappelijk Comité stelt ook
vast dat er geen analyses zijn voorzien met betrekking tot de parameters “dioxines” en “nitrofuranen”.
Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat:
– dit sectorale bemonsteringsplan, betreffende de gevaren die het dekt, voldoende garanties biedt om te worden gevalideerd door
het FAVV en dit enkel voor de varkens zonder buitenloop, behalve voor zeugen en varkens met buitenbeloop;
– dit sectorale bemonsteringsplan voldoende garanties biedt om in rekening te worden genomen bij het opstellen van het officiële controleprogramma van het FAVV voor de varkens zonder buitenloop, behalve voor zeugen of varkens met buitenbeloop.

SNELADVIES 25-2020
Herevaluatie van de risico’s van hoogpathogene aviaire influenza subtype H5Nx
Vraagstelling
Sinds midden oktober 2020 zijn in Europa al verschillende uitbraken van vogelgriep door hoogpathogene aviaire influenza
(HPAI) H5Nx vastgesteld, zowel in kwekerijen van gedomesticeerd pluimvee als bij wilde vogels. In dat verband en gezien de
eerder uitgebrachte adviezen 06-2015 en 09-2015 worden aan het Wetenschappelijk Comité drie vragen gesteld:
– Is het advies 09-2015 van het SciCom over hoogpathogene aviaire influenza, en met name de stam H5N8, nog steeds van toepassing, of is de situatie inmiddels veranderd?
– Moeten de aanbevelingen aan de Gewesten rond passieve monitoring bij in het wild levende vogels worden aangepast?
– Acht het Wetenschappelijk Comité in de huidige situatie aanvullende preventieve maatregelen nodig, en zo ja, welke? Indien
deze een ophokregeling voor pluimvee betreffen, wanneer acht het Wetenschappelijk Comité een ophokregeling nodig voor
commercieel pluimvee en wanneer voor hobbypluimvee?
Op het moment van de opstelling van dit advies zijn ook in
België de eerste besmettingsgevallen (subtype H5N8) bij wilde
vogels vastgesteld. Er werden al ophokmaatregelen afgekondigd voor gedomesticeerd pluimvee, inclusief voor het door
particulieren gehouden pluimvee. De derde vraag zal dus meer
betrekking hebben op de duur en de opheffing van de ingevoerde maatregelen.
Conclusies
De evolutie van de wereldwijde en Belgische epidemiologische
context voor H5Nx sinds advies 09-2015 toont de complexiteit van de genetische evolutie van deze virussen aan, met re-
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gelmatige herschikkingen tussen HPAIv-stammen of van HPAI-stammen met lokale laagpathogene aviaire influenza (LPAIv)stammen, en bevestigt de overheersende rol van de migraties van wilde vogels in de lokale introducties bij de wilde avifauna.
Regelmatig worden nieuwe stammen uit Zuidoost-Azië geïmporteerd via trekvogels en de knooppunten van de migratieroutes
(Siberië). De contacten die deze trekvogels kunnen hebben met de lokale wilde avifauna tijdens hun verschillende stopplaatsen,
kunnen leiden tot de uitbraak van lokale haarden. Deze situatie is de afgelopen jaren steeds vaker voorgekomen en verhoogt het
risico op een introductie van het virus in de sector van het professionele pluimvee.
De talrijke infecties die in Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk en Denemarken werden vastgesteld,
evenals de recente gevallen in België, wijzen op de aanwezigheid van een sterke infectiedynamiek door H5Nx (dat bestaat uit
minstens drie verschillende subtypes: H5N1, H5N5 en H5N8 clade 2.3.4.4b, waarvan de laatste in de meerderheid is) bij de wilde
avifauna in Noord- en Noordwest-Europa. Deze infecties bevestigen dat er een risico bestaat dat deze virussen in de pluimveebedrijven zullen opduiken. Rekening houdend met de huidige migratieperiode van wilde vogels (van noord naar zuid) die door
België loopt, moesten er bijzondere waakzaamheids- en preventiemaatregelen worden genomen op het grondgebied. Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat de maatregelen die het FAVV onlangs heeft genomen, in verhouding staan tot de huidige
epidemiologische context.
De (rechtstreekse en onrechtstreekse) overdrachtwegen naar de commerciële of niet-commerciële bedrijven (hobbykwekers), de
gedomesticeerde of wilde gevoelige soorten, het pathogeen karakter, het zoönotische potentieel (geen aanwijzingen hiervoor) en
de risicoperiode (vooral de migratieperiode in de herfst) zijn nog steeds dezelfde als degene die in de adviezen 06-2015 en 092015 worden vermeld. Het alarmsysteem, dat gebruikmaakt van het opvangen van waarschuwingssignalen van de gebieden die
stroomopwaarts van de belangrijkste migratieroute boven België zijn gelegen, en de daarin genoemde opties voor risicobeheer
zijn dus nog steeds geldig.
Voor het Wetenschappelijk Comité is de passieve monitoring bij de wilde avifauna belangrijk en de kwaliteit, gevoeligheid en
doeltreffendheid ervan moeten worden verhoogd, vooral tijdens de risicoperiode. Het Wetenschappelijk Comité stelt aan de
bevoegde autoriteiten verschillende pistes voor om de passieve monitoring zowel op het niveau van de wilde avifauna als in de
niet-professionele sector van het gedomesticeerde pluimvee te verbeteren. Afgezien van de verbeteringen die in de passieve monitoring moeten worden aangebracht, stelt het Wetenschappelijk Comité geen andere preventieve maatregelen voor dan degene
die in het advies 09-2015 werden voorgesteld.
Voor het Wetenschappelijk Comité zijn er momenteel geen aanwijzingen dat er een zoönotisch risico bestaat in verband met de
H5Nx-stammen die op het Belgische grondgebied aanwezig kunnen zijn. Het Wetenschappelijk Comité benadrukt echter dat
elementaire (preventieve) bioveiligheidsmaatregelen in acht moeten worden genomen bij het omgaan met (wilde of gedomesticeerde) vogels waarvan wordt vermoed of is bevestigd dat ze met H5Nx zijn besmet. Dit zijn maatregelen die ook het risico van
verspreiding bij de wilde vogels of in de pluimveesector beperken.
Het Wetenschappelijk Comité wijst erop dat de ophokplicht voor het pluimvee een economische impact en een impact op het dierenwelzijn kan veroorzaken. Daarnaast benadrukt het Comité dat het belangrijk is om bij het opheffen van de ophokplicht voor
gedomesticeerd pluimvee (d.w.z. het einde van de risicoperiode) met deze twee elementen rekening te houden. Zoals de zaken er
nu voorstaan, moeten deze effecten in combinatie met het seizoensgebonden karakter van de herfstmigratie en het lagere risico
van de lentemigratie, worden gecombineerd met een regelmatige beoordeling van de situatie zodat de ophokplicht uiterlijk zo
snel mogelijk kan worden opgeheven als de epidemiologische indicatoren (signalen opgevangen via de passieve monitoring en
meldingen van de buurlanden) gunstig zijn.
Aanbevelingen
Gedurende deze periode benadrukt het Wetenschappelijk Comité het belang van preventieve bioveiligheidsmaatregelen, in het
bijzonder deze die op ‘bioexclusie’ (externe bioveiligheid) zijn gericht om het risico van een directe (door contacten met wilde
vogels) of indirecte (door levende (menselijke) of niet-levende (materiële) vectoren) insleep van het virus in de commerciële
bedrijven te verminderen. Bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een voorruimte aan de ingang van elk compartiment die be-
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staat uit een duidelijk onderscheidbare vuile en schone zone
en waar het dragen van bedrijfseigen schoeisel en kledij verplicht is. Voor de hobbykwekers en de commerciële pluimveebedrijven met een vrije uitloop moeten daaraan preventieve
maatregelen tegen rechtstreekse contacten met wilde vogels
worden toegevoegd, met inachtneming van het dierenwelzijn,
bijvoorbeeld door het gebruik van netten over de ruimten in
openlucht. Wilde vogels mogen geen toegang hebben tot het
drinkwater voor gedomesticeerd of in gevangenschap levend
pluimvee. Het Wetenschappelijk Comité dringt erop aan dat
deze oplossingen op een duurzame manier worden toegepast,
zodat ze opnieuw kunnen worden geactiveerd telkens wanneer
het risico wordt aangetoond. Tot slot beveelt het Wetenschappelijk Comité aan om bijzondere aandacht te besteden aan de
controle op de bioveiligheid tijdens het verkeer van personen
en voertuigen tussen bedrijven. Het Wetenschappelijk Comité
raadt aan om de commerciële pluimveebedrijven die het meeste risico lopen door hun nabijheid ten opzichte van kwetsbare
natuurgebieden in kaart te brengen, zodat in tijden van verhoogd risico een gerichte monitoring kan worden overwogen.
Rekening houdend met de rol die de pluimveehandelaren in
2017 hebben gespeeld, beveelt het Wetenschappelijk Comité
aan om aan hen bijzondere aandacht te besteden op het gebied
van informatie en controle gedurende de gehele periode van
verhoogd risico.

– een deel dat berust op de betrokkenheid van de burger, inclusief hobbykwekers, bij de passieve monitoring van de
wilde avifauna (door het vergemakkelijken en automatiseren van de aangifte van sterftegevallen bij vogels);
– een deel dat gericht is op de oprichting van een registratieplatform voor hobbykwekers en particulieren met gedomesticeerd of in gevangenschap levend pluimvee. Via dit
platform zouden deze houders gemakkelijker op de hoogte
kunnen worden gebracht, toegang kunnen krijgen tot gedetailleerde informatie en de mogelijkheid hebben om aangifte te doen van sterftegevallen. Het doel van dit platform
moet op een positieve manier worden gepresenteerd om de
deelname van de pluimveehouders te maximaliseren.

Het Wetenschappelijk Comité beveelt de bevoegde risicobeheerders aan om de passieve monitoring bij wilde vogels
(verzamelen van kadavers en het melden van vogels die nerveuze verschijnselen vertonen) op een voldoende hoog niveau
te houden en te intensiveren tijdens de risicoperioden, door
erop te anticiperen via de detectie van vroegtijdige waarschuwingssignalen stroomopwaarts van de migratieroutes. Het
Wetenschappelijk Comité beveelt aan om de melding van
sterftegevallen bij pluimvee van particulieren (hobbyhouderij) te stimuleren. Een versterking van de waakzaamheid en
de bewustwording van de beroepssectoren, dierenartsen (gespecialiseerd in gevogelte of met klanten die hobbypluimvee of
siervogels houden) en hobbyisten, evenals het grote publiek,
moeten in tijden van een verhoogd risico systematisch worden
uitgevoerd.
Het Wetenschappelijk Comité beveelt ook aan om de preventie- en quarantaineprocedures (bioveiligheid) binnen de revalidatiecentra tijdens risicoperiodes (opnieuw) toe te passen.
Tot slot raadt het Wetenschappelijk Comité aan om in de strijd
tegen HPAIv een op de betrokkenheid van de burgers gebaseerd waakzaamheidssysteem in te voeren (‘citizen science’).
Dit systeem zou uit twee delen kunnen bestaan:
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Une sélection des avis émis par le Comité scientifique institué auprès
de l’AFSCA en 2020 (2ème semestre)
Xavier Van Huffel (AFSCA)

Le Comité scientifique (SciCom) émet des avis indépendants à la demande de l’administrateur délégué ou du ministre, ou encore de sa propre initiative, sur des sujets en lien
avec l’évaluation et la gestion des risques dans la chaîne alimentaire.
Le texte intégral des avis mentionnés ci-dessous peut être consulté sur le site internet
de l’AFSCA (http://www.favv-afsca.fgov.be/comitescientifique/).
AVIS RAPIDE 19-2020
Potentiel zoonotique du SARS-CoV-2 (agent de la Covid-19 chez l’homme) : risque d’infection de l’homme
vers l’animal et de l’animal vers l’homme (mise à jour au 9 juillet 2020 de la situation épidémiologique en
santé animale)
Question
Le 24 avril 2020, le Comité scientifique a émis un conseil urgent (Conseil urgent 04-2020) sur le risque zoonotique associé aux
animaux de compagnie pour la transmission de l’infection par le SARS-CoV-2 (agent de la Covid-19 chez l’homme) de l’homme
aux animaux et des animaux aux hommes. Depuis lors, de nouvelles connaissances ont été acquises et de nouveaux cas d’infection
par le SARS-CoV-2 ont été identifiés chez les animaux. Ils rendent nécessaires la mise à jour de l’évaluation des risques. La question traitée dans le présent avis est la suivante : quel est le risque associé à l’infection par SARS-CoV-2 de l’homme vers l’animal
et de l’animal vers l’homme ?
Méthode
Cette évaluation des risques est réalisée sur base d’opinion d’experts et sur les données déjà disponibles dans le Conseil urgent
04-2020 du Comité scientifique. L’évaluation de risque est qualitative et basée sur la méthodologie d’évaluation de risque en santé
animale du Comité scientifique (SciCom, 2017). Le risque d’infection résulte de l’évaluation de la probabilité d’infection (quatre
niveaux : très faible, faible, élevée, très élevée), croisée avec le niveau des conséquences cliniques de cette infection pour l‘animal
ou pour l’homme (quatre niveaux : marginales, mineures, moyennes, majeures). Quatre niveaux de risque sont utilisés dans cette
méthode afin de qualifier le risque d’infection : très faible, faible, modéré et élevé. Les conséquences économiques, écologiques ou
autres pour la santé animale n’ont pas été évaluées dans cet avis. Toutes les évaluations réalisées portent sur le risque d’introduction, c’est-à-dire le premier évènement d’infection à SARS-CoV-2 transmise de l’homme à l’animal et l’infection en retour d’un
animal à l’homme ainsi que ses conséquences pour la santé humaine. Le risque d’introduction évalué est le risque brut, c’est-à-dire
en l’absence de toute mesure de réduction du risque (comme le port de masque, la désinfection des mains, etc.).
Le risque de propagation ultérieure du virus dans l’espèce cible n’a pas été évalué dans le cadre de cet avis.
Conclusions
Le Comité scientifique conclut que des infections productives de certaines espèces animales (surtout les chats, les mustélidés, les
hamsters dorés et certaines espèces de chauves-souris) sont possibles mais qu’elles sont encore actuellement assez peu fréquentes.
Le Comité scientifique est d’avis que l’infection de l’homme par un animal infecté par le SARS-CoV-2 est possible. Le Comité
scientifique a qualifié le risque d’infection de l’animal par l’homme et de l’homme par l’animal suivant les trois grandes catégories
d’animaux et suivants différents scénarios.
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1. Pour les animaux de compagnie
1.1. Risque d’infection de l’animal de compagnie par l’homme infecté
Le risque associé à l’infection de l’animal de compagnie par l’homme infecté, est donc estimé comme « faible » pour le chat,
le chien et le hamster doré et « modéré » pour les furets. En l’absence de données, ce risque est estimé comme « très faible » pour
tous les autres animaux de compagnie.
1.2. Risque d’infection de l’homme par un animal de compagnie infecté
Le risque associé à l’infection de l’homme par un animal de compagnie infecté est « très faible » pour la majorité des personnes,
mais « élevé » pour les personnes vulnérables présentant des facteurs de risque.
2. Pour les animaux de production
2.1. Risque d’infection d’un animal de production par l’homme infecté
Le risque associé à l’infection d’un animal de production par l’homme infecté, est donc estimé comme « très faible » pour
toutes les espèces de production autres que les visons et « modéré » pour les visons.
2.2. Risque d’infection de l’homme par un animal de production infecté
Le risque associé à l’infection de l’homme par un animal de production infecté est « très faible » pour la majorité de la population humaine, « modéré » pour les personnes travaillant dans les exploitations de visons, ce risque étant « élevé » pour les
catégories plus vulnérables de la population humaine.
3. Pour les animaux sauvages
3.1. Risque d’infection de l’animal sauvage par l’homme infecté
Le risque associé à l’infection de l’animal sauvage par l’homme infecté est estimé comme
– « modéré » pour les primates non humains et pour les mustélidés, par analogie à ce qui a été évalué pour les furets et les visons ;
– « faible » pour les chats sauvages, les félidés en captivité, les canidés sauvages et les rongeurs (par analogie avec le chat, le chien
et le hamster doré) ;
– « très faible » pour toutes les autres espèces sauvages.
3.2. Risque d’infection de l’animal sauvage par un animal domestique infecté
Le risque associé à l’infection d’un animal sauvage par un animal domestique (animal de compagnie ou animal de production) infecté est donc évalué comme « très faible » à « faible » (pour les mustélidés, les chats errants et les primates non humains).
3.3. Risque d’infection de l’homme par un animal sauvage infecté
Le risque associé à l’infection de l’homme par un animal sauvage infecté est
– « très faible » pour la majorité de la population humaine ;
– « faible à modéré » pour les personnes travaillant dans les centres de revalidation animale, les parcs zoologiques ou ayant des
activités professionnelles nécessitant des contacts étroits avec la faune sauvage, ce risque étant « élevé » pour les catégories plus
vulnérables de la population humaine.
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3.4. Risque d’infection d’un animal domestique (animal de compagnie ou animal de production) par un animal sauvage infecté
Le risque associé à l’infection d’un animal domestique (animal de compagnie ou animal de production) par un animal sauvage infecté est évalué comme « très faible ».
L’établissement du virus dans une population animale augmente la probabilité de transmission à l’homme. De la même façon, une
fréquence élevée des contacts entre l’homme et les animaux augmente la probabilité de transmission de l’homme à une espèce
animale susceptible.
Recommandations
Sur base de ces évaluations de risque, le Comité scientifique émet des recommandations concernant :
– le confinement des animaux de compagnie infectés ou vivant chez une ou plusieurs personnes infectées ou suspectées de l’être ;
– la détermination des espèces susceptibles en infection expérimentale ;
– la mise en place d’une surveillance active et passive dans les exploitations de visons belges et le renforcement de la biosécurité
dans ces exploitations ;
– la validation des tests qui seront utilisés chez les animaux pour leur sensibilité et leur spécificité ;
– des mesures de surveillance, l’établissement d’une feuille de route (lignes directrices) pour la gestion des animaux blessés ou
morts et la sensibilisation du public quant au risque d’infection par le SARS-CoV-2 dans la faune sauvage.

AVIS 20-2020
Évaluation du module « Milieux d’accueil de la petite enfance », un complément au guide d’autocontrôle
générique G-044 destiné au secteur B2C
Le Comité scientifique est d’avis que la révision du module « Milieux d’accueil de la petite enfance » du guide générique d’autocontrôle pour le secteur B2C en général traite de façon suffisante et correcte les dangers liés à cette activité. Toutefois, le Comité
scientifique fait un certain nombre de commentaires et de suggestions importants.
Comme les milieux d’accueil de la petite enfance utilisent leur matériel (biberons, tétines, ...) propre à chaque enfant, fourni par
leurs parents, le Comité scientifique est d’accord qu’une stérilisation des biberons et tétines après chaque utilisation n’est pas nécessaire si aucune raison médicale ne le justifie. Toutefois, pour éviter la formation de biofilms sur les tétines, sur les bagues de
serrage ou dans les rebords du biberon, il est conseillé de régulièrement stériliser le matériel à la maison, par exemple une fois par
semaine. Le Comité scientifique propose également d’effectuer un contrôle visuel des dégâts ou des dépôts au niveau des biberons
lors du rinçage de ceux-ci dans les milieux d’accueil de la petite enfance. Il est également recommandé de stériliser régulièrement
les biberons de réserve qui restent dans les milieux d’accueil de la petite enfance. Si un biberon est utilisé par plusieurs enfants, il
est recommandé de le stériliser après chaque utilisation.
Le Comité scientifique recommande de conserver le lait maternel au réfrigérateur pendant maximum deux jours. Si le lait est
apporté dans les milieux d’accueil de la petite enfance, des variations de température sont possibles et le lait maternel doit être
consommé dans les 24 heures. Si le lait maternel doit être congelé, il est important de le faire immédiatement après l’avoir tiré. Le
Comité scientifique propose d’ajouter un point critique de contrôle (CCP) pour le processus de conservation du lait maternel. Il
est recommandé d’indiquer sur l’emballage du lait maternel le jour et l’heure de l’expression et, s’il est congelé, le jour et l’heure
de la congélation.
Le Comité scientifique est d’avis que la période de conservation au réfrigérateur de l’eau en bouteille, utilisée dans la préparation
des biberons en milieu d’accueil de la petite enfance peut être allongée à 2 ou 3 jours après ouverture de la bouteille, s’il n’y a pas
de raison médicale qui justifie l’utilisation de matériel stérile et d’eau provenant d’une bouteille non ouverte. Par ailleurs, le Comité
scientifique formule un certain nombre d’observations spécifiques visant à améliorer le projet de texte.
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Le Comité scientifique recommande de tenir compte des recommandations formulées dans le présent avis lors de la révision du
module « Milieux d’accueil de la petite enfance ».

AVIS 21-2020
Evaluation du programme d’analyse de l’AFSCA relatif aux contaminants exogènes : A. Métaux (lourds) et
métalloïdes
Contexte et termes de référence
Dans le cadre d’une évaluation périodique du programme d’analyse de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
(AFSCA), le Comité scientifique a été sollicité pour examiner la programmation des analyses, en lien avec les contaminants
exogènes dans les denrées alimentaires, dans l’eau destinée à la consommation et dans l’eau utilisée par des opérateurs pour le
traitement et la transformation de denrées alimentaires, dans les aliments pour animaux et dans les engrais, les amendements du
sol et les substrats de culture.
Les « contaminants exogènes » comprennent un grand nombre de paramètres, dont les métaux (lourds) et les métalloïdes, les
contaminants de l’environnement (polluants organiques persistants), les composants qui migrent de matériaux et d’objets entrant
en contact avec des denrées alimentaires, mais également le rayonnement et la radioactivité. Cet avis ne concerne que les résultats
des contrôles et les analyses programmées pour les métaux (lourds) et métalloïdes dans les denrées alimentaires, l’eau, les aliments
pour animaux, les engrais, les amendements du sol et les substrats de culture, à l’exception des métaux qui sont présents dans les
denrées alimentaires et les aliments pour animaux en tant qu’oligo-élément ou nutriment. L’analyse de la libération des métaux
des matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires (FCM ou « food contact materials ») en métal et en céramique est
traitée dans un avis distinct sur les composé migrants des FCM.
Conclusions et recommandations
L’avis aborde en détail les différentes tendances observées sur base des teneurs en métaux (lourds) et métalloïdes rapportés dans le
programme de contrôle de l’AFSCA pour différents produits de la chaîne alimentaire belge. Il convient de noter que l’analyse des
tendances comporte un certain nombre d’incertitudes liées au plan d’échantillonnage, à la méthode d’analyse du contaminant en
question, à la collecte et à l’encodage des données. Ce n’est pas parce qu’une tendance est observée sur la base du modèle statistique
qu’elle est pertinente. Les résultats détaillés de l’analyse des tendances annexés à l’avis doivent donc être interprétés avec prudence.
Les résultats de l’analyse des tendances, qui doit donc être considérée comme un outil pragmatique dans l’évaluation du programme d’analyse, ont été confrontés, en association avec des informations tirées de la littérature scientifique et des opinions
d’experts, aux efforts de contrôle prévus dans le programme d’analyse 2020.
Malgré les réserves quant à la réduction du nombre d’analyses programmées pour les métaux lourds, en particulier dans les denrées alimentaires, le Comité scientifique émet un avis globalement favorable en ce qui concerne le programme d’analyse proposé
pour la présence de métaux (lourds) et de métalloïdes dans les denrées alimentaires, dans l’eau destinée à la consommation et
utilisée par des opérateurs, dans les aliments pour animaux et dans les engrais, les amendements du sol et les substrats de culture.
Les raisons de la réduction du nombre d’analyses programmées ne sont pas claires. Il pourrait s’agir d’un changement de priorités
dans l’effort de contrôle ou une réduction des ressources opérationnelles.
Pour les analyses dans les denrées alimentaires, il est recommandé, en complément des analyses déjà fournies, de prévoir des
analyses de présence d’aluminium dans les épinards et davantage d’analyses de présence d’étain dans les légumes en conserve, en
particulier les tomates. Il est recommandé d’assurer le suivi de l’aluminium dans le thé, les champignons et occasionnellement
dans les compléments alimentaires, de l’arsenic total et de l’arsenic inorganique dans le riz et les mollusques, et du cadmium dans
le poisson, le chocolat (noir), le cacao et le riz. En ce qui concerne le nickel, il est recommandé de plutôt axer les analyses sur les
denrées alimentaires d’origine végétale (légumineuses, céréales pour petit déjeuner et chocolat).
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Pour ce qui est des analyses dans l’eau, le Comité estime que les paramètres suivants sont moins pertinents dans le programme
d’analyse de l’AFSCA : les paramètres qui migrent dans l’eau à partir des conduites et raccords, comme l’antimoine, le plomb et le
nickel, le paramètre indicateur aluminium et les paramètres baryum et mercure. L’analyse de ces paramètres ne doit plus être programmée chaque année, mais pourrait être programmée de manière occasionnelle, afin de libérer de l’espace dans le programme
d’analyse pour d’autres paramètres potentiellement plus pertinents.
En ce qui concerne les analyses dans les aliments pour animaux, on remarque une augmentation significative de la teneur de
l’arsenic, du cadmium, du mercure et du plomb dans les aliments composés pour animaux, surtout dans les aliments complémentaires pour animaux. Les mélanges minéraux utilisés comme aliments complémentaires pour animaux, mais aussi les minéraux
argileux et les oligo-éléments utilisés comme additifs dans les aliments pour animaux, semblent constituer une source importante
de métaux lourds et d’arsenic. Malgré une tendance à la baisse de la teneur en mercure dans les « poissons, autres animaux marins,
produits et produits dérivés », un suivi ultérieur de cette teneur, mais également de la teneur en méthylmercure, est conseillé. Ces
analyses ne doivent pas nécessairement être programmées chaque année, mais avec une certaine régularité.
Sur base des résultats des contrôles, il semble que de l’arsenic, du cadmium, du mercure et du plomb soient fréquemment trouvés
dans les engrais, les amendements du sol et les substrats de culture. Une tendance à la hausse de leur teneur est souvent observée
dans les amendements du sol, les boues d’épuration et certains substrats de culture. Bien que peu de non-conformités aient été
rapportées, un suivi de l’arsenic, du cadmium, du mercure et du plomb, qui peuvent aboutir dans la chaîne alimentaire via les
engrais, les amendements du sol et les substrats de culture est recommandé pour ces matrices.

AVIS 22-2020
Evaluation du programme d’analyse de l’AFSCA relatif aux contaminants exogènes : B. Poluants organiques persistants (POP)
Contexte et termes de référence
Dans le cadre d’une évaluation périodique du programme d’analyse de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
(AFSCA), le Comité scientifique a été sollicité pour examiner la programmation des analyses, en lien avec les contaminants
exogènes dans les denrées alimentaires, dans l’eau destinée à la consommation et dans l’eau utilisée par des opérateurs pour le
traitement et la transformation de denrées alimentaires, dans les aliments pour animaux et dans les engrais, les amendements du
sol et les substrats de culture.
Les « contaminants exogènes » comprennent un grand nombre de paramètres, dont les métaux lourds, les contaminants de l’environnement (polluants organiques persistants), les composants qui migrent de matériaux et d’objets entrant en contact avec des
denrées alimentaires, mais également le rayonnement et la radioactivité. Cet avis ne concerne que les analyses programmées et les
résultats des contrôles pour les polluants organiques persistants (POP).
Les POP sont des polluants organiques toxiques, qui sont peu solubles dans l’eau et qui restent très longtemps (plusieurs années ou
décennies) dans l’environnement. Les POP ont tendance à se bioaccumuler dans le tissu adipeux des organismes vivants et peuvent
se bioamplifier dans la chaîne alimentaire. Les POP inclus dans le programme d’analyse actuel de l’AFSCA sont les dioxines et
les polychlorobiphényles (PCB), les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les substances poly- et perfluoroalkylées
(PFAS), en particulier le sulfonate de perfluorooctane (PFOS) et l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), les retardateurs de flamme
bromés (RFB) que sont les polybromodiphényléthers (PBDE) et l’hexabromocyclododécane (HBCDD), et le pentachlorophénol
(PCP). L’avis porte principalement sur ces POP.
Conclusions et recommandations
L’avis aborde en détail les différentes tendances observées sur base des teneurs en POP rapportées dans le programme de contrôle
de l’AFSCA pour différents produits de la chaîne alimentaire sur le marché belge. Il convient de noter que l’analyse des tendances
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comporte un certain nombre d’incertitudes liées au plan d’échantillonnage, à la méthode d’analyse du contaminant en question, à
la collecte et à l’encodage des données. Ce n’est pas parce qu’une tendance est observée sur la base du modèle statistique qu’elle est
pertinente. Les résultats détaillés de l’analyse des tendances annexés à l’avis doivent donc être interprétés avec prudence.
Les résultats de l’analyse des tendances, qui doit donc être considérée comme un outil pragmatique dans l’évaluation du programme d’analyse, ont été confrontés, en association avec des informations tirées de la littérature scientifique et des opinions
d’experts, aux efforts de contrôle prévus dans le programme d’analyse 2020.
Sur la base des résultats disponibles, les teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine dans la plupart des aliments pour animaux
et denrées alimentaires ont diminué pour atteindre des niveaux stables, tandis que les teneurs en PCB de type non-dioxine dans
différentes matrices ont augmenté. La teneur en HAP montre également une tendance stable ou à la baisse dans la plupart des
matrices considérées. En outre, la fréquence de rapportage des HAP dans les aliments pour animaux et l’eau est faible à très faible.
En raison d’une fréquence de rapportage trop faible des PFAS et d’un manque de clarté dans la communication des résultats pour
les RFB, aucune analyse de tendance n’a été effectuée pour ces POP. Tous les résultats concernant le PCP étaient inférieurs à la
limite de rapportage.
Une contamination par les POP peut toujours se produire de manière ponctuelle, de sorte qu’une poursuite de la surveillance de
ces paramètres reste pertinente, qu’une tendance à la baisse soit observée ou non.
De manière générale, le Comité scientifique donne un avis favorable en ce qui concerne le programme d’analyse proposé pour la
présence des POP dans les denrées alimentaires, dans l’eau destinée à la consommation et utilisée par les opérateurs, dans les aliments pour animaux, ainsi que dans les engrais, les amendements et les substrats de culture tout en formulant un certain nombre
de recommandations.
Compte tenu de la fréquence relativement élevée de rapportage des HAP dans les mollusques et de leur faible capacité de métabolisation des HAP comparée aux poissons, il est recommandé d’inclure davantage d’analyses de mollusques dans la programmation
des analyses des HAP dans les produits et préparations issus de la pêche ou de l’aquaculture. Sur la base des résultats de contrôle
de l’AFSCA pour 2010-2018, les herbes aromatiques séchées semblent également être une catégorie pertinente à échantillonner
pour les analyses des HAP. Toutefois, on pourrait envisager de ne pas programmer ces analyses chaque année, mais par exemple
tous les deux ans. Également dans le thé, des niveaux relativement élevés de HAP ont été signalés. Bien que la législation ne fixe
pas de limites maximales pour les HAP dans le thé, il serait intéressant de surveiller également les teneurs en HAP de ce groupe
de produits.
En ce qui concerne les PFAS, on peut envisager de ne pas programmer d’analyses chaque année, mais plutôt des analyses tournantes en raison de la faible fréquence de rapportage du sulfonate de perfluorooctane (PFOS) et de l’acide perfluorooctanoïque
(PFOA) dans les denrées alimentaires échantillonnées entre 2010 et 2018. Sur la base de la littérature et des résultats des contrôles,
les produits de la pêche et de l’aquaculture semblent être les matrices les plus pertinentes.
Malgré la faible fréquence de rapportage et les faibles niveaux de polybromodiphényléthers (PBDE) et d’hexabromocyclododécane (HBCDD) rapportés, une surveillance plus poussée des retardateurs de flamme dans les denrées alimentaires reste nécessaire. Ces analyses ne doivent pas être effectuées chaque année, mais de manière régulière afin d’avoir une idée de l’évolution des
niveaux de contamination. Le poisson s’avère être une bonne « sentinelle » ou un bon informateur pour surveiller ces contaminants environnementaux, mais le gibier et la viande d’animaux plus âgés constituent également des matrices pertinentes. Comme
l’utilisation de certains RFB a été limitée ou interdite en Europe, il est vivement recommandé de déplacer l’attention des PBDE et
des HBCDD vers la nouvelle génération de retardateurs de flamme, comme les retardateurs de flammes à base de phosphore, de
plus en plus utilisés pour remplacer les RFB ces dernières années.
En ce qui concerne l’analyse des POP dans l’eau, seules des analyses des HAP sont prévues. Les HAP sont peu solubles dans l’eau
et ont rarement été trouvés dans l’eau destinée à la consommation et dans l’eau utilisée par les opérateurs. Il pourrait être envisagé
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de retirer ces analyses du programme d’analyse de l’AFSCA. Les PFAS, en revanche, sont hydrosolubles et lipophobes, et peuvent
se retrouver dans l’eau (souterraine). Bien que la législation ne prévoit encore aucune valeur limite, une surveillance des PFAS
dans l’eau semble indiquée.
Compte tenu des résultats et du nombre d’analyses programmées pour les produits et sous-produits céréaliers, il semble approprié
pour les aliments pour animaux de programmer davantage d’analyses de HAP pour le fourrage (brut) séché artificiellement.
Des analyses des PFAS ou des RFB dans les aliments pour animaux ne sont pas prévues dans le programme d’analyse de l’AFSCA,
bien que ces composés puissent être présents dans les aliments pour animaux et que le transfert des aliments pour animaux aux
denrées alimentaires d’origine animale soit possible. Toutefois, on ne dispose pas de suffisamment d’informations sur la présence
de ces substances dans les aliments pour animaux pour pouvoir estimer la priorité de ces analyses. En outre, la fréquence de déclaration de ces composés dans les aliments d’origine animale dans le cadre du programme de contrôle de l’AFSCA est très faible.
Sur la base des informations actuelles et dans le cadre d’un plan de contrôle visant à surveiller l’ensemble de la chaîne alimentaire,
le Comité estime que l’analyse des PFAS et des RFB dans les aliments pour animaux est, pour l’instant, moins prioritaire.
Les analyses programmées des POP dans les engrais, les amendements du sol et les substrats de culture ne concernent que les PCB
de type non-dioxine présents dans les boues d’épuration. Dans le contexte de l’économie circulaire et de l’utilisation d’engrais organiques et de fertilisants à base de biodéchets par exemple, une étude exploratoire des POP, par exemple des HAP dans les boues
d’épuration, le compost ou le digestat, pourrait être utile pour avoir une meilleure idée de la pertinence de ces combinaisons de
paramètres-matrices pour le programme d’analyse.

AVIS 23-2020
Risques chimiques pour la chaîne alimentaire à proximité des sites de traitement de mitraille
Contexte et questions
Dans le contexte de résultats préoccupants d’analyse d’air et de poussières autour d’une entreprise de broyage de mitraille située
à Courcelles, l’Agence wallonne de l’Air et du Climat (AwAC) a pris contact avec l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
Alimentaire (AFSCA) pour examiner un éventuel problème de contamination de la chaîne alimentaire. Le Comité scientifique
(SciCom) a ensuite été saisi par l’AFSCA pour rendre un avis rapide (Avis rapide SciCom 02-2020) sur les plans d’échantillonnage
et d’analyse des denrées alimentaires et denrées destinées à l’alimentation animale qui étaient produites autour du site de broyage.
En outre, le SciCom avait été saisi pour remettre un avis formel ultérieur sur des questions liées à la sécurité des aliments produits
autour des sites de traitement de mitraille présents sur l’ensemble du territoire belge et répondre aux questions suivante :
a. Quels sont les dangers chimiques les plus pertinents à proximité d’un site de traitement de mitraille qui sont susceptibles de
contaminer la chaîne alimentaire humaine et animale et de constituer un risque pour la sécurité des aliments ?
b. Quels sont les échantillons les plus appropriés qui doivent être prélevés à proximité d’un site de traitement de mitraille afin de
vérifier la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux produits localement ?
c. Dans un rayon de combien de kilomètres autour d’un site de traitement de mitraille faut-il prélever des échantillons afin de
pouvoir vérifier la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux produits localement ? Et comment doit être
déterminé ce rayon ?
d. Quelles sont les mesures qui peuvent être prises autour d’un site de traitement de mitraille afin de pouvoir garantir la sécurité
de la chaîne alimentaire (des denrées alimentaires aux aliments pour animaux produits localement) ?
Conclusions
Les experts ont comparé les profils de congénères de PCDDs, PCDFs et PCBs (qui sont des polluants organiques persistants,
POPs) trouvés dans les matrices alimentaires (œufs, foin et préfané) produites autour de l’entreprise de traitement de mitraille à
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Courcelles avec ceux trouvés dans les échantillons industriels du site de Courcelles, dans les œufs analysés dans l’étude CONTEGG (financée par le SPF Santé
publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement), et avec les profils
de la base de données de l’EURL POPs. Des corrélations ont été observées entre
les profils (1) de l’œuf le plus contaminé, du préfané et du foin, (2) de l’œuf le plus
contaminé et la viande de cheval, chair de poulet et des œufs provenant d’une
région industrielle allemande (Baden-Württemberg), (3) du préfané, du foin et
de la fumée émise lors d’un exercice de combustion à feu ouvert d’un mélange
de déchets de type urbain-industriel (mis en place à Mexico), (4) du préfané et
de poussières présentes sur le site de Courcelles, (5) du foin et des retombées atmosphériques produites par le site de Courcelles, et (6) des œufs de particuliers
habitant Courcelles et des œufs de particuliers analysés dans l’étude CONTEGG.
Cependant, afin de démontrer un lien de causalité entre la contamination des
matrices alimentaires et l’activité d’un broyeur de mitraille, des recherches plus
approfondies sont nécessaires (p. ex., une étude des profils étendue à d’autres
composés (PBDEs, HAPs, etc.), la recherche d’un gradient de concentrations
dans les matrices alimentaires, végétales ou le sol selon la distance par rapport
au broyeur, etc.). La recherche doit permettre d’étudier l’impact de l’entreprise de
traitement de mitraille par rapport à la contamination environnementale historique (background) existante, qui est responsable de la présence de composants
similaires sur divers sols. En outre, l’étude du lien de causalité doit répondre aux
critères de Bradford Hill.
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Sur base de données de la littérature et des discussions entre les différents experts des réponses ont été apportées à l’AFSCA. L’analyse des PCDDs, PCDFs, PCBs et PBDEs, qui s’accumulent dans les graisses animales (d’une part) et sont absorbés par certains
végétaux (d’autre part), est pertinente pour les matrices d’origine animale, ainsi que les aliments pour animaux, les légumes-racines, fruits secs et cucurbitacées produits à proximité d’un broyeur de mitraille. L’analyse des composés perfluorés amphiphiles
est pertinente pour les abats d’animaux élevés localement, ainsi que les œufs, les poissons et les aliments pour animaux produits
localement. D’une manière générale, l’analyse des métaux lourds est pertinente dans toutes les matrices précitées, ainsi que dans
l’eau de pluie qui sert à abreuver les animaux d’élevage, les céréales destinées à l’alimentation humaine, les fruits, les plantes oléagineuses, les pommes de terre, carottes, légumes-tiges et légumes-feuilles. Le rayon d’échantillonnage, dans lequel les échantillons
doivent être prélevés, doit être égal à trente fois la hauteur de la cheminée d’un broyeur de mitraille, tout en étant d’au-moins
1 km (marge de sécurité). Des propositions de mesures de prévention et de remédiation ont été listées. La collaboration entre les
différentes autorités est appropriée pour une approche globale de ce problème multifactoriel. Le SciCom est d’avis que la sécurité
de la chaîne alimentaire, à proximité des broyeurs à mitraille, ne peut être assurée sans une réduction des émissions polluantes
dans l’environnement.
Recommandations
Le SciCom recommande que l’efficacité des opérations de nettoyage des matrices végétales (légumes, fruits et céréales, destinées
à la consommation humaine) cultivées dans un rayon proche du broyeur de mitraille, soit vérifiée. En outre, le SciCom recommande d’encoder les coordonnées géographiques des échantillons prélevés par l’AFSCA, afin de localiser le plus précisément
possible le lieu d’échantillonnage par rapport aux broyeurs.
À l’attention des industriels, il est recommandé d’élaborer un plan d’échantillonnage représentatif de l’impact du broyeur de mitraille en activité sur la pollution de l’environnement, et de suivre les risques environnementaux et pour la santé des riverains. En
outre, il est recommandé de limiter les émissions environnementales. Le SciCom note qu’il est important que, le cas échéant, des
mesures soient prises pour réduire la pollution historique (background) des sols.
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AVIS 24-2020
Evaluation du plan d’échantillonnage de la FEBEV pour le secteur de la viande d’origine porcine
Question
La Fédération belge de la viande (FEBEV) propose un plan d’échantillonnage pour le monitoring de la présence de résidus et
contaminants dans le secteur de la viande d’origine porcine et ce plan est soumis au Comité Scientifique pour évaluation.
Les questions posées au Comité scientifique sont les suivantes :
Ce plan d’échantillonnage sectoriel offre-t-il (globalement ou partiellement) des garanties suffisantes pour être validé par l’AFSCA ?
Si non, quels sont ses manquements ?
Ce plan offre-t-il des garanties suffisantes pour être pris en compte lors de l’élaboration du programme de contrôle officiel de
l’AFSCA ?
Conclusions
Le Comité scientifique est d’avis que le plan d’échantillonnage proposé est de bonne qualité et qu’il suit rigoureusement la méthodologie utilisée par l’AFSCA pour l’élaboration du plan de contrôle. Le Comité scientifique a formulé quelques remarques,
notamment d’uniformiser les valeurs d’occurrence pour les paramètres « stéroïdes » et « corticostéroïdes ». Le Comité souligne
toutefois que le plan d’échantillonnage proposé sera seulement représentatif pour les porcs à l’engraissement sans parcours libre
extérieur mais qu’il ne le sera pas pour les truies ou les porcs disposant d’un parcours libre extérieur. Le Comité scientifique note
également l’absence d’analyses concernant les paramètres « dioxines » et « nitrofuranes ».
Le Comité scientifique est d’avis que :
– concernant les dangers qu’il couvre, ce plan d’échantillonnage
sectoriel offre des garanties suffisantes pour être validé par
l’AFSCA et ce, seulement pour les porcs sans parcours libre
extérieur excepté pour les truies ou les porcs disposant d’un
parcours libre extérieur ;
– ce plan d’échantillonnage sectoriel offre des garanties suffisantes pour être pris en compte lors de l’élaboration du programme de contrôle officiel de l’AFSCA en ce qui concerne
les porcs sans parcours libre extérieur excepté pour les truies ou les porcs disposant d’un parcours libre extérieur.
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AVIS RAPIDE 25-2020
Réévaluation des risques associés aux influenza aviaires hautement pathogènes de sous-type H5Nx
Question
Plusieurs foyers de grippe aviaire dus aux virus influenza aviaires hautement pathogènes (HPAI) H5Nx ont été constatés en Europe tant en élevages domestiques que chez les oiseaux sauvages depuis mi-octobre 2020. Dans ce contexte et considérant les avis
06-2015 et 09-2015 précédemment remis, trois questions sont posées au Comité scientifique :
– l’avis du Comité scientifique 09-2015 sur les virus influenza aviaires hautement pathogènes, et en particulier sur la souche
H5N8, s’applique-t-il toujours ou la situation s’est-elle entre-temps modifiée ?
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– Faut-il adapter les recommandations aux régions sur la surveillance passive dans la faune aviaire sauvage ?
– Le Comité scientifique estime-t-il que des mesures préventives supplémentaires sont nécessaires dans la situation actuelle et,
dans l’affirmative, lesquelles ? Dans l’affirmative également, à quelle date le Comité scientifique considère-t-il qu’un confinement sera nécessaire pour les volailles commerciales et quand pour les volailles de particuliers ?
A la date de la rédaction de cet avis, des premiers cas d’infection (sous-type H5N8) chez des oiseaux sauvages ont depuis été aussi
détectés en Belgique. Les mesures de confinement ont déjà été décrétées pour la volaille domestique y inclus chez les particuliers.
La troisième question abordera donc également la durée et la levée des mesures mises en place.
Conclusions
Le contexte épidémiologique mondial pour les H5Nx depuis l’avis 09-2015 montre une évolution génétique continue de ces virus,
avec des évènements réguliers de réassortiment entre souches HPAIv ou avec les souches de virus influenza aviaires faiblement
pathogènes (LPAIv) locales, et confirme un rôle prépondérant des migrations d’oiseaux sauvages dans les introductions en avifaune sauvage locale. En effet, de nouvelles souches sont régulièrement importées d’Asie du Sud-Est via les oiseaux migrateurs et
les lieux d’interconnexion des couloirs migratoires (Sibérie). Les contacts que ces oiseaux migrateurs peuvent avoir avec l’avifaune
sauvage locale lors de leurs étapes permettent l’éclosion de foyers de diffusions locaux. Cette situation est devenue récurrente au
cours des dernières années et augmente le risque d’introduction dans le secteur professionnel.
Les nombreuses infections rapportées en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Irlande, en France et au Danemark, ainsi
que les cas récents en Belgique indiquent la présence d’une forte dynamique d’infection par des H5Nx (appartenant à au moins
trois sous-types différents: H5N1, H5N5 et H5N8 du clade 2.3.4.4b, ces derniers restant majoritaires) au sein de l’avifaune sauvage
dans le Nord et le Nord-Ouest de l’Europe. Ces infections confirment le risque d’introduction de ces virus dans les élevages domestiques. Compte tenu de la période actuelle de migration des oiseaux sauvages (du Nord vers le Sud) passant par la Belgique,
une vigilance particulière et des mesures préventives devaient être mises en place sur le territoire conformément aux avis publiés
en 2015. Le Comité Scientifique estime que les mesures prises récemment par l’AFSCA sont proportionnelles au contexte épidémiologique actuel.
Les voies de transmission (directes et indirectes) vers les exploitations commerciales ou non-commerciales (hobbyistes), les espèces sensibles domestiques ou sauvages, la pathogénie, le potentiel zoonotique (aucune indication en sa faveur) et la période à
risque (surtout la période de migration automnale ou postnuptiale) sont semblables à celles mentionnées dans les avis 06-2015
et 09-2015. Le système d’alerte, tirant parti de la captation de signaux d’alerte provenant des régions situées en amont du couloir
migratoire principal au-dessus de la Belgique, et les options de gestion de risque qui y étaient mentionnées sont donc toujours
aussi valables.
Pour le Comité scientifique, le monitoring passif en avifaune sauvage est important et sa qualité, sa sensibilité et son efficacité
doivent être augmentées, surtout durant la période à risque. Le Comité Scientifique propose diverses pistes aux autorités compétentes pour améliorer le monitoring passif tant au niveau de l’avifaune sauvage que dans le secteur non professionnel des volailles
domestiques. Outre ces améliorations à apporter au monitoring passif, le Comité Scientifique n’a pas relevé de mesure préventive
supplémentaire à celles qui avaient été proposées dans l’avis 09-2015.
Pour le Comité scientifique, il n’y a aucune indication à l’heure actuelle de risque zoonotique associé aux souches de H5Nx qui
pourraient être présentes sur le territoire belge. Cependant, le Comité scientifique souligne la nécessité de respecter un maximum
de mesures de biosécurité élémentaire (préventives) lors des manipulations d’oiseaux (qu’ils soient sauvages ou domestiques) suspects ou confirmés infectés par un H5Nx. Il s’agit de mesures permettant également de limiter le risque de propagation en faune
sauvage ou dans le secteur des volailles domestiques.
Le Comité scientifique a relevé un impact économique et un impact sur le bien-être animal au sujet du confinement des volailles.
Il souligne l’importance de les prendre en considération pour la levée du confinement des volailles domestiques (c-à-d la fin de la
période à risque). Dans l’état actuel des choses, ces impacts, couplés à la saisonnalité de la migration d’automne et le risque plus
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faible associé à la migration de printemps, doivent être associés à une évaluation régulière de la situation pour permettre une levée
du confinement la plus rapide possible, si les indicateurs épidémiologiques (captation des signaux via les monitoring passif et les
rapports des pays limitrophes) sont favorables.
Recommandations
Le Comité scientifique insiste durant cette période sur l’importance des mesures préventives de biosécurité, notamment sur celles
de « bioexclusion » (biosécurité externe) visant à réduire le risque d’introduction directe, par contacts avec les oiseaux sauvages,
et indirecte du virus dans les exploitations commerciales, par vecteurs animés (l’homme) ou inanimés (le matériel) et la diffusion
vers d’autres exploitations. Par exemple, par la présence d’un pré-local à l’entrée de chaque compartiment avec une séparation
claire entre zone sale et zone propre et un dispositif pour le lavage des mains, et à partir duquel le port de vêtements et de chaussures propres à l’exploitation est obligatoire. Pour les hobbyistes et les exploitations commerciales avec parcours extérieur libre,
il faut y ajouter des mesures de prévention contre les contacts directs avec les oiseaux sauvages tout en respectant le bien-être
animal, par exemple via l’utilisation de filets au-dessus des parcours extérieurs. Les oiseaux sauvages ne peuvent pas avoir accès
à l’eau de boisson de la volaille domestique ou en captivité. Le Comité scientifique insiste sur la mise en place de ces solutions de
façon durable de manière à pouvoir les réactiver chaque fois que le risque est avéré. Le Comité scientifique recommande enfin
d’accorder une attention particulière au contrôle de la biosécurité lors des mouvements de personnes et de véhicules entre les
exploitations. Le Comité scientifique recommande également de réaliser (ou remettre à jour) une cartographie des exploitations
commerciales les plus à risque du fait de leur proximité avec des zones naturelles sensibles de façon à pouvoir envisager une surveillance ciblée en période de risque accru.
Considérant le rôle joué par les marchands de volaille en 2017, le Comité scientifique recommande qu’une attention particulière
leur soit adressée en terme d’information et de contrôle pendant toute la période de risque accru.
Le Comité scientifique recommande aux gestionnaires de risque compétents que la surveillance passive au sein de l’avifaune sauvage (récolte de cadavres et notification d’oiseaux présentant des signes nerveux) et chez les hobbyistes soit maintenue à un niveau
suffisant et intensifiée durant les périodes à risque, de façon anticipative à celles-ci via la détection des premiers signaux d’alertes
en amont des routes migratoires. Le Comité scientifique recommande également une stimulation de la déclaration des mortalités aviaires anormales chez les volailles des particuliers (hobbyistes). Un renforcement de la vigilance et de la sensibilisation des
secteurs professionnels, des vétérinaires (qu’ils soient spécialisés en médecine aviaire ou autre s’ils ont des clients propriétaires de
volaille ou d’oiseaux d’ornement) et des hobbyistes, ainsi que du grand public, doit être systématiquement réalisés en période de
risque accru.
Le Comité scientifique recommande la mise en place des procédures de prévention et de quarantaine (biosécurité) au sein des
centres de revalidation pendant les périodes à risque.
Enfin le Comité scientifique recommande la mise en place d’un système de vigilance basé sur l’implication citoyenne dans la lutte
contre les HPAIv (« citizen science »). Ce système pourrait avoir deux volets :
– un volet dédié à l’implication citoyenne dans le monitoring passif en avifaune sauvage (par une facilitation/informatisation des
déclarations de mortalités aviaires), ceci incluant les hobbyistes;
– un volet dédié à la création d’une plateforme d’enregistrement des hobbyistes et particuliers détenant des volailles domestiques
ou en captivité. Cette plateforme pourrait permettre une mise en alerte facilitée de ces détenteurs, un accès à une information
détaillée pour ceux-ci et
– une possibilité d’y déclarer les mortalités. L’objectif de cette plateforme devra être présenté de façon positive pour les détenteurs
de façon à maximaliser leur adhésion.
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Nieuwigheden in de Belgische en Europese wetgeving met betrekking tot de voedselketen
Periode 1 oktober tot 31 december 2020

Dominique Devos 1
Hieronder vindt u een selectie uit de wetgeving die gepubliceerd werd voor België en Europa tussen 1 oktober en 31 december 2020. De
redactie benadrukt dat het gaat om een eigen selectie van de wetgeving die we relevant achten voor ons lezerspubliek.
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/2146 van de Commissie van 24 september 2020 tot aanvulling van
Verordening (EU) 2018/848 wat betreft uitzonderlijke productievoorschriften in de biologische productie (PB
L 428 van 18 december 2020)
Deze Verordening vult de Verordening (EU) 2018/848 van 30 mei 2018 die betrekking heeft op de biologische productie en de
etikettering van biologische producten aan, wat betreft uitzonderlijke productievoorschriften in de biologische productie.
Bepaalde gebeurtenissen, zoals extreme weersomstandigheden of wijdverbreide dier- of plantenziekten, kunnen ernstige gevolgen hebben voor de biologische productie. Om de voortzetting of de hervatting van de biologische productie mogelijk te maken,
voorziet Verordening (EU) 2018/848 in de vaststelling van uitzonderlijke productievoorschriften, mits deze beperkt blijven tot
situaties die in de Unie als rampzalige omstandigheden kunnen worden aangemerkt.
De Commissie vindt het passend te bepalen dat een lidstaat waar een dergelijke situatie zich voordoet, een formeel besluit moet
uitvaardigen waarin de situatie als rampzalige omstandigheden wordt erkend.
Rampzalige omstandigheden als gevolg van “ongunstige weersomstandigheden”, “dierziekten”, een “milieuongeval”, een “natuurramp”, een “rampzalige gebeurtenis” en elke vergelijkbare situatie worden als een dergelijke situatie beschouwd.
Dat formele besluit moet worden uitgevaardigd voor een heel gebied of voor een individuele exploitant.
Het gebruik van uitzonderlijke productievoorschriften in de Unie moet worden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor de
voortzetting of hervatting van de biologische productie. De afwijkingen die voorzien worden in deze gedelegeerde Verordening
moeten daarom in de tijd worden beperkt en alleen worden verleend ten aanzien van de getroffen soorten productie of de percelen grond, en aan alle betrokken exploitanten in het betrokken gebied, of aan de onder het formele besluit vallende individuele
exploitant.
Vervolgens worden in de gedelegeerde Verordening specifieke afwijkingen opgenomen van de Verordening 2018/848. Bijvoorbeeld uitzonderlijke productievoorschriften die kunnen worden toegepast in geval van rampzalige omstandigheden voor de
plantaardige en dierlijke productie, de aquacultuurproductie en de wijnproductie. Er worden ook nog diverse andere specifieke
afwijkingen opgenomen.
De lidstaten moeten de informatie over de verleende afwijkingen via een computersysteem delen met de Commissie.
Met het oog op eventuele controle moeten de exploitanten bewijsstukken bewaren waaruit blijkt dat aan hen bepaalde, voor hun
activiteiten relevante afwijkingen zijn verleend en dat zij voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden.
Deze Verordening is van toepassing met ingang van 1 januari 2022.
Verordening (EU) 2020/1693 van 11 november 2020 tot wijziging van Verordening (EU) 2018/848 inzake de
biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat betreft de datum van toepassing
en bepaalde andere in die verordening genoemde datums (PB L 381 van 13 november 2020)
Door deze wijzigende Verordening wordt de datum van inwerkingtreding van de Verordening 2020/1693 uitgesteld naar 1 januari
2022. Deze laatste zou normalerwijze in werking treden op 1 januari 2021.
1

Advocaat Liedekerke advocaten.
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De Verordening 2020/1693 omvat een nieuw regelgevingskader voor de biologische productie. De uitbraak van de COVID19-pandemie heeft evenwel geleid tot buitengewone omstandigheden die aanzienlijke inspanningen vereisen van de biologische
sector. De sector concentreert haar inspanningen op het behoud van biologische productie en handelsstromen en kan zich niet
tegelijkertijd voorbereiden op de inwerkingtreding van deze nieuwe Verordening.
Dit heeft tot gevolg dat diverse data die in die Verordening vermeld worden, overeenkomstig moeten aangepast worden aan de
nieuwe datum van inwerkingtreding van de Verordening. De respectieve datums zijn vastgesteld rekening houdend met de tijd
die nodig is voor exploitanten om zich aan te passen aan het verstrijken van de afwijkingen, of voor de lidstaten en de Commissie om voldoende informatie te verzamelen over de beschikbaarheid van bepaalde productiemiddelen waarvoor afwijkingen zijn
verleend, of voor de Commissie om een verslag in te dienen bij het Europees Parlement en de Raad en een wetgevingsvoorstel of
gedelegeerde handelingen op te stellen.
Over deze Verordering zal een uitgebreider, afzonderlijk artikel verschijnen in een van de volgende nummers van Food, Science &
Law.
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Water in de
voeding

Praktische
aanpak en cases
van hygiëne
monitoring in
levensmiddelen
bedrijven

Water is het nieuwe goud. Het besparen en herge
bruiken van water in een productieomgeving wint
steeds meer aan belang. In deze twee uur durende
opleiding reikt de docent verschillende handvaten
aan om hier praktisch en concreet mee aan de slag
te gaan.
Tijdens de opleiding zullen volgende zaken aan bod
komen:
1. de waterbarometertool: bepaal het risico op
waterschaarste voor uw bedrijf en bekijk welke
alternatieve waterbronnen beschikbaar zijn;
2. waterbesparing: meten is weten;
3. waterhergebruik: enkele praktische realisaties
rond intern en extern waterhergebruik;
4. advies en subsidie: overzicht van de instrumenten.

5 mei 2021 van 14.00 tot 16.30 uur
of online
PRIJS? 205 euro incl. btw, 169,42 euro excl. btw
DOCENT? Charlotte Boeckaert, Waterinnovator VLAKWA

Tijdens deze praktische opleiding komen bioche
mische en microbiologische parameters en
technieken aan bod die kunnen ingezet worden in de
hygiënemonitoring. Risicoplaatsen voor hardnekkige
besmettingen kunnen hiermee ook opgevolgd
worden en eventuele biofilmvorming kan hiermee
vermeden worden of opgespoord worden. Praktische
richtlijnen voor omgevingsbemonsteringen en
concrete voorbeelden van bemonsteringsplannen,
resultaten, mapping van pathogenen, corrigerende
acties en trendwatching krijgen uitgebreid aandacht.

WANNEER? woensdag

WANNEER?

WAAR? Gentbrugge

WAAR? Gentbrugge

woensdag 19 mei 2021 van 14.00 tot 16.15 uur
of online
PRIJS? 185 euro incl. btw, 152,89 excl. btw
DOCENT? dr. ir. Koen De Reu, Groepsleider Microbiologische
Voedselveiligheid ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en
Voedingsonderzoek)

Meer info en inschrijven www.diekeure.be/opleidingen

Kleine Pathoekeweg 3, B - 8000 Brugge
T +32 (0)50 47 12 89, pp@diekeure.be
www.diekeure.be/professional

