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

 
 

 
 
 

ADVIES 44-2006  
 
  
Betreft: Ontwerp van Programmawet (dossier Sci Com  2006/52).  
 
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 aanvraag tot spoedadvies van het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen met betrekking tot de Programmawet (artikelen 
betreffende de wijziging van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en de wijziging van het 
koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 
van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal 
Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en de wijziging van het koninklijk 
besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden 
verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot 
wijziging van diverse wettelijke bepalingen); 
 
Overwegende de bespreking tijdens de plenaire zitting van 10 november 2006; 
 
 

geeft het volgende advies : 
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WIJZIGING VAN DE WET VAN 4 FEBRUARI 2000 HOUDENDE OPRICHTING VAN HET 
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 
 
Artikel 8 van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen bepaalt dat het 
Wetenschappelijk Comité, ingesteld bij het Agentschap, verplicht geraadpleegd dient 
te worden over alle wetsontwerpen en ontwerpen van Koninklijke besluiten ter 
uitvoering van wetten betreffende materies die tot de bevoegdheid van het 
Agentschap behoren. 
 
Het was ongetwijfeld de bedoeling van de wetgever destijds, bij het opmaken van 
deze wet, om de consument maximale garanties te bieden inzake veiligheid van de 
voedselketen. Vandaar dat de verplichte beoordeling van de ontwerpen van 
reglementaire teksten door het Wetenschappelijk Comité werd ingeschreven in de 
wet van 4 februari 2000. 
 
Sinds de oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen en het Wetenschappelijk Comité werd intussen meer dan vijf jaar 
ervaring opgedaan over de concrete uitwerking van deze bepaling. 
 
Het aantal aanvragen tot adviesverlening aan het Wetenschappelijk Comité zijn sinds 
de oprichting ervan in stijgende lijn gegaan.  
 
Om haar taak grondig te kunnen blijven uitvoeren vindt het Wetenschappelijk Comité 
het essentieel om haar werkzaamheden te kunnen richten op haar kerntaak met 
name het uitbrengen van onafhankelijk expert advies inzake voedselveiligheid en dit 
op basis van wetenschappelijk ondersteunde risico-evaluatie. 
 
In deze optiek gaat het Wetenschappelijk Comité akkoord met een precisering van 
artikel 8 van de Wet van 4 februari 2000 zodat het Comité niet verder verplicht zou 
worden zich eveneens uit te spreken over teksten die buiten haar wetenschappelijke 
expertise vallen. Hierbij verwijst het Comité naar de memorie van toelichting, die deel 
uitmaakt van het dossier, waar deze aanpassing wordt gemotiveerd door te 
specifiëren dat deze tot doel heeft om op éénduidige wijze te verduidelijken dat de 
verplichting tot raadpleging van het Wetenschappelijk Comité geen betrekking heeft 
op teksten van administratieve, organisatorische of financiële aard. 
 
Volgens het voorstel van aanpassing van artikel 8 dient het Comité verplicht voor 
advies te worden geraadpleegd over de wetsontwerpen en de ontwerpen van 
koninklijke besluiten betreffende de risico-evaluatie en het risicobeheer in de 
voedselketen, met uitzondering van de omzetting van Europese richtlijnen.  
 
Het Wetenschappelijk Comité kan zich akkoord verklaren met dit voorstel, 
niettegenstaande het de aandacht trekt op het feit dat de begrippen risico-evaluatie 
en risicobeheer in de voedselketen, zoals opgenomen in de Programmawet, voor 
interpretatie vatbaar zijn. Het Wetenschappelijk Comité gaat er dan ook van uit dat 
hieraan, in het belang van de voedselveiligheid, een ruime interpretatie wordt 
gegeven door de ontwerpers van de reglementaire teksten. Meer bepaald dienen 
zeker de ontwerpteksten, zoals bedoeld in artikel 8, derde lid, in verband met 
operationele activiteiten die te maken hebben met de bescherming van de 
voedselveiligheid van de consument, met ziektebestrijding bij dier en plant en met 
controle en autocontrole, voor advies te worden voorgelegd aan het 
Wetenschappelijk Comité.  
 



 3

Verder benadrukt het Wetenschappelijk Comité de noodzaak om systematisch en 
tijdig geïnformeerd te worden over alle ontwerpen van wetten, koninklijke besluiten 
en ministeriële besluiten (met uitzondering van deze die uitsluitend van 
administratieve, organisatorische of financiële aard zijn) zodat het Comité 
desgewenst, op eigen initiatief, bijkomende adviezen kan verstrekken voor zover 
deze nog niet werden aangevraagd.  
 
Het Wetenschappelijk Comité gaat akkoord met het voorstel om geen 
adviesaanvragen te moeten behandelen over ontwerpteksten die beperkt zijn tot 
omzettingen van Europese richtlijnen, voor zover het letterlijke omzettingen betreft en 
er in deze ontwerpteksten geen bijkomende interpretaties zijn opgenomen. 
 
Conclusie: 
 
Het Wetenschappelijk Comité gaat akkoord met de voorgestelde wijziging, voor 
zover in de praktische uitwerking ervan rekening gehouden wordt met haar 
opmerkingen. De nieuwe werkmethode dient te worden vastgelegd in een 
gevalideerd protocol tussen de departementen van het FAVV en het 
Wetenschappelijk Comité.  
 
WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 NOVEMBER 2005 BETREFFENDE 
HEFFINGEN BEPAALD BIJ ARTIKEL 4 VAN DE WET VAN 9 DECEMBER 2004 BETREFFENDE 
DE FINANCIERING VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE 
VOEDSELKETEN 
 
Het Wetenschappelijk Comité heeft, in het domein van haar bevoegdheden, geen 
opmerkingen bij de wijziging van dit koninklijk besluit. 
 
WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 FEBRUARI 2001 HOUDENDE 
ORGANISATIE VAN DE CONTROLES DIE WORDEN VERRICHT DOOR HET FEDERAAL 
AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN TOT WIJZIGING VAN 
DIVERSE WETTELIJKE BEPALINGEN 
 
Het Wetenschappelijk Comité heeft, in het domein van haar bevoegdheden, geen 
opmerkingen bij de wijziging van dit koninklijk besluit. 
 
 
 
 
Namens het Wetenschappelijk Comité, 
De Voorzitter, 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ir. A. Huyghebaert 
Brussel, 30 november 2006 
 


