
 

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

 
 
 
 
 
 

SNELADVIES 33-2007  
 

 
 
Betreft: Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 
22 december 2005 tot vastleggen van de frequenties van inspecties waarvoor 
de aanwezigheid van een agent van het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen in inrichtingen van de vlees- en vissector in het 
raam van het controleprogramma van het Agentschap vereist is (dossier Sci 
Com 2007/39) 
 
 
Sneladvies gevalideerd door het Wetenschappelijk Comité op 9 november 2007. 
 
 
 
 
Samenvatting 
 
Dit advies betreft een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 
22 december 2005 tot vastleggen van de frequenties van inspecties waarvoor de 
aanwezigheid van een agent van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen, in inrichtingen van de vlees- en vissector in het raam van het 
controleprogramma van het Agentschap, vereist is. De frequenties van de inspecties worden 
gewijzigd op basis van beleidsbeslissingen. Het Wetenschappelijk Comité spreekt zich 
daarom, binnen het kader van haar bevoegdheden, niet uit over het voorgestelde ontwerp 
van koninklijk besluit. 
 
 
Summary 
 
Fast advice 33-2007 of the Scientific Committee of FASFC 
 
This advice concerns a project of royal decree modifying the royal decree of December 22, 
2005 fixing the frequencies of the inspections requiring the presence of an agent of the 
federal Agency for the Safety of the Food chain in the establishments of the meat and fish 
sector within the framework of the control plan of the Agency. The frequencies of inspections 
are modified based on management decisions. Within the scope of its competence, the 
Scientific Committee therefore does not pronounce itself on the project of royal decree. 
 
 
Sleutelwoorden 
Koninklijk besluit, inspecties, inrichtingen, sector, vlees, vis  
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1. Referentietermen 
 
1.1. Vraagstelling  
 
Het advies van het Wetenschappelijk Comité werd gevraagd op een ontwerp van koninklijk 
besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vastleggen van de 
frequenties van inspecties waarvoor de aanwezigheid van een agent van het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen in inrichtingen van de vlees- en vissector 
in het raam van het controleprogramma van het Agentschap vereist is. 
 
 
Overwegende de besprekingen tijdens de plenaire zitting van 9 november 2007; 
 
 
 

geeft het Wetenschappelijk Comité het volgende advies : 
 
 
2. Inleiding  
 
Het ontwerp van koninklijk besluit heeft als doel de frequentie van inspecties in inrichtingen uit 
de vlees- en visbewerking en -verwerking sectoren, waarbij de aanwezigheid van een agent 
van het FAVV verplicht is, te reduceren. 
 
 
3. Advies 
 
Het ontwerp koninklijk besluit maakt een verschil tussen de basisinspectie en de 
opvolgingsinspectie. 
 
De frequentie en de duur van inspecties in de inrichtingen die beschouwd worden in het 
ontwerp koninklijk besluit bevinden zich in een tabel in bijlage. Deze tabel geeft een duidelijk 
en transparant overzicht van de frequenties en de duur van inspecties. De basisfrequentie 
wordt van 12 tot 8 teruggebracht in dit ontwerp van koninklijk besluit. Aangezien dit 
gebaseerd is op een beleidsbeslissing, spreekt het Wetenschappelijk Comité zich, binnen het 
kader van haar bevoegdheden, hierover niet uit. 
 
Art. 3 §4 van het koninklijk besluit meldt dat de bepaling van de frequentie van de inspecties 
voor een bepaald jaar gebeurt in de maand april van het voorafgaand jaar. Voor inrichtingen 
die hun activiteiten aanvatten of wijzigen in de loop van een kalenderjaar of waarvan de 
toestand betreffende de criteria die in rekening is genomen voor de bepaling van de categorie 
van de inrichting is gewijzigd, wordt de frequentie van inspecties bepaald in de eerste maand 
volgend op de beslissing tot het verlenen of het wijzigen van de erkenning voor de nieuwe of 
gewijzigde activiteiten of volgend op de vaststelling van de gewijzigde toestand. De manier 
waarop de frequentie van de inspecties voor volgend jaar zal bepaald worden, indien er een 
wijziging optreedt na de maand april van het huidige jaar, is niet vermeld in het ontwerp van 
koninklijk besluit. 
 
Art. 4 §2 meldt dat voor inrichtingen die meerdere van de in bijlage I genoemde activiteiten 
ontwikkelen, de minimale en maximale duur die aan deze inspecties is gekoppeld, wordt 
vermenigvuldigd met een coëfficiënt. Deze coëfficiënt bedraagt 1,50 ingeval twee activiteiten 
worden uitgevoerd. Deze coëfficiënt wordt telkens met 0,25 verhoogd voor elke bijkomende 
activiteit. De toepassing van deze coëfficiënt veroorzaakt een vermindering van de duur van 
de inspectie voor de aanvullende activiteiten.  
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Art. 4 §3 meldt dat voor de inrichtingen die per activiteit, bedoeld in dit koninklijk besluit, met 
niet meer dan twee voltijdse equivalenten werken, de minimale en maximale duur van de 
inspecties gehalveerd wordt, op voorwaarde dat in de voorgaande inspectie werd vastgesteld 
dat de inrichting conform de vereisten en zonder opmerkingen functioneert. Aangezien het 
om een beleidsbeslissing gaat spreekt het Wetenschappelijk Comité zich, binnen het kader 
van haar bevoegdheden, hierover niet uit.  
 
 
In punt 3 van bijlage II, werd aangetoond dat een inrichting in categorie 3 wordt ingedeeld 
ingeval het puntentotaal zich bevindt tussen 0 tot 28 inbegrepen. In het oorspronkelijk artikel 
van Maudoux et al (2006) lag de bovengrens van categorie 3 op 38. Volgens de 
begeleidende nota werd de bovengrens van 33 tot 28 teruggebracht omdat het criterium 
“uitvoer naar derde landen” werd weggelaten. In de Methodologie voor het opmaken van het 
programma met de officiële controles van het FAVV, document waarvoor het 
Wetenschappelijk Comité een advies heeft uitgebracht (advies 27-2006), werd aangetoond 
dat de bovengrens voor categorie 3 van inrichtingen zonder uitvoer 38 is. Het aantal 
inrichtingen in categorie 3 dreigt geminimaliseerd te worden indien een bovengrens van 28 
wordt gehanteerd.  
 
 
4. Besluit 
 
Het Wetenschappelijk Comité stelt vast dat het ontwerp koninklijk besluit verschillende 
beleidsbeslissingen omvat, zoals de basisfrequentie van de inspecties, die een vermindering 
van het controleniveau tot gevolg hebben. Het Wetenschappelijk Comité spreekt zich, binnen 
het kader van haar bevoegdheden, niet uit over deze beleidsbeslissingen. 
 
 
 
 
Voor het Wetenschappelijk Comité, 
 
 
De Voorzitter, 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ir. André Huyghebaert 

 
Brussel, 19 november 2007 
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Leden van het Wetenschappelijk Comité 
 
Het Wetenschappelijk Comité is samengesteld uit de volgende leden:  
 
V. Baeten, D. Berkvens (verslaggever), C. Bragard, P. Daenens, G. Daube, J. Debevere, P. 
Delahaut, K. Dierick, R. Ducatelle, L. Herman, A. Huyghebaert, H. Imberechts, L. Pussemier, 
B. Schiffers, E. Thiry, J. Van Hoof, C. Van Peteghem 
 
 
 
Wettelijk kader van het advies 
 
Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen, inzonderheid artikel 8; 
 
Koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het 
Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen; 
 
Huishoudelijk reglement, bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 
betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij 
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, goedgekeurd door de 
Minister op 27 maart 2006. 
 
 
 
Disclaimer 
 
Het Wetenschappelijk Comité behoudt zich, te allen tijde, het recht voor dit advies te wijzigen 
indien nieuwe informatie en gegevens ter beschikking komen na de publicatie van deze 
versie. 
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