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Betreft : Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 
14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid 
in de voedselketen (dossier Sci Com 2009/12). 
 
 
Advies gevalideerd door het Wetenschappelijk Comité op 8 mei 2009. 
 
 
Samenvatting 
 
Dit advies betreft de evaluatie van 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 stelt vast dat de wetenschappelijke aard van de aangebrachte 
wijzigingen in het koninklijk besluit, eerder beperkt is. Desalniettemin formuleert het enkele 
aanbevelingen. 
 
Tot besluit brengt het Wetenschappelijk Comité een gunstig advies uit over dit ontwerp 
koninklijk besluit mits rekening wordt gehouden met de aanbevelingen. 
 
 
Summary  
 
Advice 17-2009 of the Scientific Committee of the FASFC on 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 notices that amendments to the royal decree are of a rather limited 
scientific nature. It nevertheless makes some recommendations.  
 
In conclusion, the Scientific Committee gives a favourable advice on the present draft royal 
decree provided that the recommendations will be taken into account. 
 
 
Sleutelwoorden 
 
Autocontrole – meldingsplicht – traceerbaarheid 
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1. Referentietermen 
 
1.1.  Vraag 
 
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.  Wetgevende context 
 
Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en 
traceerbaarheid in de voedselketen. 
 
 
 
Overwegende de besprekingen tijdens de werkgroepvergadering van 23 april 2009 en de 
plenaire zitting van 8 mei 2009, 
 
 

 
geeft het Wetenschappelijk Comité het volgende advies : 

 
 
2. Inleiding 
 
Dit ontwerp koninklijk besluit heeft tot doel wijzigingen aan te brengen in het koninklijk besluit 
van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de 
voedselketen. 
 
De belangrijkste doelstelling is het bestaande koninklijk besluit aan te passen, zodanig dat het 
in overeenstemming is met de Europese wetgeving op de veiligheid en de hygiëne van 
levensmiddelen en diervoeders. Daarnaast wil het ook een aantal eisen nader omschrijven, 
met name in verband met de gezondheid van planten, de meldingsplicht, de voorwaarden 
voor auditoren en de voorschriften voor laboratoria. 
 
 
3. Advies 
 
Het Wetenschappelijk Comité stelt vast dat de wetenschappelijke aard van de aangebrachte 
wijzigingen in het koninklijk besluit eerder beperkt is. Desalniettemin formuleert het enkele 
aanbevelingen. 
 
Artikel 1. (= Art. 2 van de geconsolideerde versie van het koninklijk besluit) 
De definitie van "plantengezondheid" werd toegevoegd maar deze definitie is weinig duidelijk 
en luidt als volgt "de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke 
organismen". Deze definitie dient te worden hergeformuleerd in overeenstemming met de 
definitie van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WGO) voor "menselijke gezondheid". 
 
Art. 2. (= Art. 3 van de geconsolideerde versie van het koninklijk besluit) 
In de huidige vorm geeft de tweede zin van punt 2° niet aan of de eis betrekking heeft op de 
primaire plantaardige productie en de primaire dierlijke productie. Om een verkeerde 
interpretatie te vermijden, beveelt het Wetenschappelijk Comité aan om de woorden "dierlijke 
en plantaardige" na de woorden "binnen de primaire" toe te voegen. 
In verband met de analyses die uitgevoerd worden in het kader van de autocontrole (punt 4°), 
is de verplichting toegevoegd aan het ontwerp koninklijk besluit om deze uit te voeren in 
laboratoria die deelnemen aan ringtesten die vermeld worden op de website van het FAVV. 
Het Wetenschappelijk Comité gaat akkoord met deze verplichting, die het beoordelen van de 
kwaliteit van de private laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de autocontrole 
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van bedrijven, mogelijk maakt, en daarmee het verbeteren van de veiligheid van de 
voedselketen nastreeft. 
 
Art. 5, 3°. (= Art. 8, § 1 van de geconsolideerde versie van het koninklijk besluit) 
In de huidige vorm lijkt de meldingsplicht alleen te gelden voor aannemers die 
landbouwwerkzaamheden uitvoeren met machines waarvan zij de eigenaar zijn (zie punt 3°). 
Het Wetenschappelijk Comité meent dat een aannemer niet van de verplichting kan worden 
vrijgesteld omdat hij niet de eigenaar is van de machines die hij gebruikt. Opdat dit artikel van 
toepassing zou zijn voor iedere loonwerker, is het dus niet noodzakelijk om in het ontwerp 
koninklijk besluit het volgende te vermelden "die met eigen machines diensten verricht in de 
primaire plantaardige productie". 
 
Art. 7. (= Art. 10 van de geconsolideerde versie van het koninklijk besluit) 
Het ontwerp koninklijk besluit vermeldt ook dat een auditor nooit kan optreden als auditor in 
een bedrijf waar hij/zij als consultant, werknemer of zelfstandige heeft gewerkt. Het vermeldt 
echter niet of dat verbod in de tijd beperkt is of definitief is. Het Wetenschappelijk Comité 
vindt het gepast om de duur van het verbod te beperken tot bijvoorbeeld 3 jaar. Zo wordt 
vermeden dat iemand die gedurende een korte tijd (bijv. : 6 maand, 1 jaar, …) in een bedrijf 
heeft gewerkt daar nooit auditor kan zijn. 
 
Bijlage. (= Bijlage IV van de geconsolideerde versie van het koninklijk besluit) 
Het doel van de nieuwe bijlage is de voorschriften met betrekking tot de plantengezondheid 
samen te brengen. Een aantal bepalingen geven echter de indruk dat ze van toepassing zijn 
op de voedselveiligheid. In punt 1 van hoofdstuk I staat bijvoorbeeld : "… zien er echter op 
toe dat primaire producten beschermd worden tegen verontreiniging met betrekking tot elke 
verdere verwerking van primaire producten". Een ander voorbeeld in het volgende voorschrift 
« gewasbeschermingsmiddelen en biociden correct toe te passen overeenkomstig de 
toepasselijke wetgeving". Het Wetenschappelijk Comité meent dan ook dat de bepalingen uit 
de bijlage zouden moeten worden herschreven, of zelfs weggelaten indien niet relevant, om 
duidelijk te maken dat zij de bescherming van de plantengezondheid beogen. 
 
 
4. Conclusie 
 
Het Wetenschappelijk Comité brengt een gunstig advies uit over het ontwerp koninklijk besluit 
mits rekening wordt gehouden met de aanbevelingen. 
 
 
 
 
 
 
Voor het Wetenschappelijk Comité, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ir. André Huyghebaert 
Voorzitter 
 
Brussel, 8 mei 2009 
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Externe experten J. Van Hoof 
 
  
 
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 
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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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