
1/2 

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

 
ADVIES 24-2006  

 
  
Betreft: Ontwerp KB betreffende de erkenningsvoorwaarden  voor 
interprofessionele organismen voor de controle van de kwaliteit van de melk 
met het oog op de voedselveiligheid. Ontwerp KB betreffende de controle van 
de melk met het oog op de voedselveiligheid. Ontwerp MB betreffende de 
controle van de melk met het oog op de voedselveiligheid. (dossier Sci Com  
2006/28)  
 
 
Het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van 
de Voedselketen; 
 
Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, inzonderheid artikel 8; 
 
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; 
 
Overwegende het 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; 
 
Gelet op de adviesaanvraag van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen aangaande het ontwerp KB betreffende de erkenningsvoorwaarden  
voor interprofessionele organismen voor de controle van de kwaliteit van de melk 
met het oog op de voedselveiligheid, het ontwerp KB betreffende de controle van de 
melk met het oog op de voedselveiligheid en het ontwerp MB betreffende de controle 
van de melk met het oog op de voedselveiligheid; 
 
Overwegende de besprekingen tijdens de plenaire zittingen van 5 mei en 23 juni 
2006; 

 
 

geeft het volgende advies : 
 
Het Wetenschappelijk Comité heeft kennis genomen van het ontwerp KB betreffende 
de erkenningsvoorwaarden  voor interprofessionele organismen voor de controle van 
de kwaliteit van de melk met het oog op de voedselveiligheid, het ontwerp KB 
betreffende de controle van de melk met het oog op de voedselveiligheid, en het 
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ontwerp MB betreffende de controle van de melk met het oog op de 
voedselveiligheid. 
 
Het Wetenschappelijk Comité heeft volgende opmerking bij Art. 3, § 1, 6° van het 
ontwerp Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden voor 
interprofessionele organisaties voor de controle van de kwaliteit van de melk met het 
oog op de voedselveiligheid. In dit artikel wordt gesteld dat de interprofessionele 
organisaties moeten deelnemen aan de wetenschappelijke begeleiding door 
laboratoria die geaccrediteerd zijn volgens de Europese norm EN ISO/IEC 17025 
voor de analyses die uitgevoerd worden in het raam van de hoger vernoemde 
wetenschappelijke begeleiding. Gezien de taken van de wetenschappelijke 
begeleiding (die o.a. ook het geven van wetenschappelijk advies omvatten) lijkt het 
opportuun om, naast de accreditatie, nog andere criteria te laten meespelen bij de 
keuze van de laboratoria en deze keuze in de handen te leggen van de Minister. 
 
Het Wetenschappelijk Comité gaat akkoord met de vernoemde ontwerpbesluiten, 
rekening houdend met bovenstaande opmerking. 
 
 
 
Voor het Wetenschappelijk Comité, 
De Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
Prof. A Huyghebaert 
 
Brussel, 03 juli 2006 


