
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

[C − 2001/22203]N. 2001 — 928

12 MAART 2001. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de
vergoedingen en het presentiegeld waarop de leden en deskundi-
gen van het Wetenschappelijk Comité en de deskundigen van het
Raadgevend Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen recht hebben

De Minister van Volksgezondheid,

Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, inzon-
derheid op de artikelen 7 en 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de
samenstelling en de werkwijze van het Raadgevend Comité ingesteld
bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen,
inzonderheid op artikel 11;

Gelet op 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, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op
8 mei 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op
27 november 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken,
gegeven op 8 februari 2001,

Besluit :

Artikel 1. De leden en de deskundigen niet-leden van het Weten-
schappelijk Comité en de deskundigen van het Raadgevend Comité
ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen hebben als volgt recht op vergoedingen en presentiegeld :

1° een vergoeding voor reiskosten berekend volgens het tarief en
onder de voorwaarden voor de ambtenaren van de rangen 17, 16 en 15
van de ministeriële departementen vastgesteld door de besluiten tot
regeling voor deze materies.

De reis- en verblijfkosten voor de buitenlandse leden en buitenlandse
deskundigen niet-leden van het Wetenschappelijk Comité worden
echter terugbetaald op voorlegging van de bewezen kosten;

2° voor de voorzitter van het Wetenschappelijk Comité en voor de
ondervoorzitter van het Wetenschappelijk Comité, wanneer deze de
voorzitter in de vergadering vervangt, een presentiegeld van 4 000 BEF
per vergadering van het Wetenschappelijk Comité;

3° voor de leden en de deskundigen niet-leden van het Wetenschap-
pelijk Comité en voor de deskundigen van het Raadgevend Comité een
presentiegeld van 3 000 BEF per vergadering van het betreffende
comité;

4° voor de leden en de deskundigen niet-leden van het Wetenschap-
pelijk Comité en voor de deskundigen van het Raadgevend Comité, die
als verslaggever worden aangesteld, een vergoeding voor de studie van
dossiers van 2 000 BEF per ondeelbaar uur.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 24 januari 2001.

Brussel, 12 maart 2001.

Mevr. M. AELVOET

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT

[C − 2001/22203]F. 2001 — 928

12 MARS 2001. — Arrêté ministériel fixant les indemnités et les
jetons de présence auxquels ont droit les membres et experts du
Comité scientifique et les experts du Comité consultatif institués
auprès de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaı̂ne
alimentaire

La Ministre de la Santé publique,

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création d’une Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaı̂ne alimentaire, notamment les articles 7 et 8;

Vu l’arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la composition et au
fonctionnement du Comité consultatif institué auprès de l’Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaı̂ne alimentaire, notamment l’arti-
cle 11;

Vu l’arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la composition et au
fonctionnement du Comité scientifique institué auprès de l’Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaı̂ne alimentaire, notamment l’arti-
cle 10;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 8 mai 2000;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2000;

Vu l’accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 8 février 2001,

Arrête :

Article 1er. Les membres et les experts non-membres du Comité
scientifique et les experts du Comité consultatif institués auprès de
l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaı̂ne alimentaire ont droit
aux indemnités et aux jetons de présence suivants :

1° une indemnité pour frais de transport calculée sur la base et dans
les conditions fixées pour les fonctionnaires des rangs 17, 16 et 15 des
départements ministériels par les arrêtés réglant ces objets.

Toutefois, les frais de transport et de séjour des membres étrangers et
des experts non-membres étrangers du Comité scientifique sont
remboursés sur présentation des frais prouvés;

2° pour le président du Comité scientifique et pour le vice-président
du Comité scientifique, lorsque celui-ci remplace le président dans la
réunion, un jeton de présence de 4 000 BEF par réunion du Comité
scientifique;

3° pour les membres et les experts non-membres du Comité
scientifique et pour les experts du Comité consultatif un jeton de
présence de 3 000 BEF par réunion du comité concerné;

4° pour les membres et les experts non-membres du Comité
scientifique et pour les experts du Comité consultatif, désignés en
qualité de rapporteur, une indemnité pour l’étude de dossiers de
2 000 BEF par heure indivisible.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 24 janvier 2001.

Bruxelles, le 12 mars 2001.

Mme M. AELVOET
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