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

 
 
 
 
 

 
ADVIES 09-2013 

 
Betreft : Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 
november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in 
de voedselketen (dossier SciCom 2013/10). 
 
 
Advies goedgekeurd door het Wetenschappelijk Comité op 22 maart 2013. 
 
 
Samenvatting 
 
Het Wetenschappelijk Comité evalueerde het ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en 
traceerbaarheid in de voedselketen. 
 
Het Wetenschappelijk Comité heeft binnen het domein van zijn bevoegdheden geen 
opmerkingen. 
 
 
Summary  
 
Advice 09-2013 of the Scientific Committee of the FASFC on the evaluation of a project 
of royal decree modifying the royal decree of November 14th, 2003 concerning the self-
checking, the obligatory notification and the traceability in the food chain. 
 
The Scientific Committee has assessed the project of royal decree modifying the royal decree 
of November 14th, 2003 concerning the self-checking, the obligatory notification and the 
traceability in the food chain. 
 
The Scientific Committee has no remarks within the framework of its competences. 
 
 
Sleutelwoorden 
 
Autocontrole - gids 
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1. Referentietermen 
 
1.1. Vraagstelling 
Er wordt aan het Wetenschappelijk Comité gevraagd om het ontwerp koninklijk besluit tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, 
meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen te evalueren. 
 
1.2. Wettelijke context 
Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en 
traceerbaarheid in de voedselketen. 
 
Overwegende de elektronische consultatie van de werkgroepleden van 26 februari 2013 en 
de besprekingen tijdens de plenaire zitting van 22 maart 2013, 

 
geeft het Wetenschappelijk Comité het volgende advies: 

 
2. Inleiding 
Dit ontwerp koninklijk besluit beoogt de wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 
2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. 
 
De belangrijkste wijzigingen waarin het ontwerp voorziet hebben betrekking op: 

- De mogelijkheid voor het FAVV om zelf autocontrolegidsen op te stellen, aan te 
passen en te verspreiden; 

- De mogelijkheid om de autocontrolegidsen nog praktischer te maken; 
- De mogelijkheid voor de minister die bevoegd is voor de veiligheid van de 

voedselketen om aan bepaalde inrichtingen versoepelingen toe te kennen op het vlak 
van traceerbaarheid; 

- Een update van de van toepassing zijnde accreditatienormen; 
- De afstemming op verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en 

de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de richtlijnen 79/117/EEG en 
91/414/EEG van de Raad. 

 
3. Advies 
Het Wetenschappelijk Comité heeft binnen het domein van haar bevoegdheden geen 
fundamentele opmerkingen over het ontwerp van koninklijk besluit. Wel stelt het Comité voor   
om paragraaf 3 van artikel 9 van de voorliggende versie van het koninklijk besluit van 14 
november 2003 te wijzigen om expliciet te voorzien in de goedkeuring van de door het FAVV 
uitgewerkte gidsen en te bevestigen dat die gidsen wel degelijk eveneens voor advies zullen 
worden ingediend bij het Wetenschappelijk Comité van het FAVV. 
 
4. Conclusie 
Het Wetenschappelijk Comité heeft binnen het domein van zijn bevoegdheden geen 
opmerkingen. 
 
 
 
 
Voor het Wetenschappelijk Comité, 
 
 
 
 
 
 
Prof. Em. Dr. Pharm. C. Van Peteghem (Get.) 
Voorzitter 
 
Brussel, 29/03/2013 
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Referenties 
 
- 
 
 
Leden van het Wetenschappelijk Comité 
 
Het Wetenschappelijk Comité is samengesteld uit de volgende leden:  
 
D. Berkvens, A. Clinquart, G. Daube, P. Delahaut, B. De Meulenaer, L. De Zutter, J. Dewulf, 
P. Gustin, L. Herman, P. Hoet, H. Imberechts, A. Legrève, C. Matthys, C. Saegerman, M.-L. 
Scippo, M. Sindic, N. Speybroeck, W. Steurbaut, E. Thiry, M. Uyttendaele, T. van den Berg, 
C. Van Peteghem 
 
 
Belangenconflict 
 
Er werden geen belangenconflicten vastgesteld. 
 
 
Dankbetuiging 
 
Het Wetenschappelijk Comité dankt de Stafdirectie voor risicobeoordeling en de leden van de 
werkgroep voor de voorbereiding van het ontwerp advies. De werkgroep was samengesteld 
uit:  
Leden Wetenschappelijk Comité L. De Zutter (verslaggever), M. Sindic 
Externe experten - 
 
 
Wettelijk kader van het advies 
 
Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen, inzonderheid artikel 8;  
 
Koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het 
Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen; 
 
Huishoudelijk reglement, bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 
betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij 
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, goedgekeurd door de 
Minister op 9 juni 2011. 
 
 
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. 


