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

 
 

ADVIES 20-2011 
 

Betreft: Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 
16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, 
toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (dossier Sci Com 2011/28).  
 
 
Advies goedgekeurd door het Wetenschappelijk Comité op 16 december 2011.  
 
 
 
Samenvatting 
 
Het Wetenschappelijk Comité heeft het ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de 
erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen geëvalueerd en formuleert één 
opmerking in verband met de toelating van bepaalde grootkeukens.  
 
 
 
Summary  
 
Advice 20-2011 of the Scientific Committee of the FASFC on a project of royal decree 
modifying the royal decree of 16 January 2006 establishing terms of prior approvals, 
authorizations and registrations delivered by the Federal Agency for the Safety of the 
Food Chain 
 
The Scientific Committee has assessed this project of royal decree and makes a remark 
about the authorization of some institutional kitchens. 
 
 
 
Sleutelwoorden 
 
Koninklijk besluit – erkenning – toelating – registratie 
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1. Referentietermen 
 
1.1.  Doel 
 
Het Wetenschappelijk Comité wordt gevraagd om na te gaan in welke mate de wijzigingen 
ingevoerd door het huidige ontwerp van koninklijk besluit, en in het bijzonder de 
versoepelingen, de veiligheid van de voedselketen verder blijven garanderen. 
 
1.2. Wettelijke context 
 
Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de 
erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. 
 
 
 
Overwegende de besprekingen tijdens de plenaire zitting van 16 december 2011, 
 
 
 

geeft het Wetenschappelijk Comité het volgende advies: 
 
 
 
2. Inleiding 
 
Het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de 
erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen wordt door het huidige ontwerp van 
koninklijk besluit aangepast om: 

- een reeks Europese regelgevingen te implementeren; 
- een reeks versoepelingen aan te brengen in bestaande bepalingen; 
- bepaalde voorschriften uit de actuele versie van het besluit te verduidelijken. 

 
Het koninklijk besluit van 16 januari 2006  waarvan sprake hierboven, alsook een eerste 
koninklijk besluit dat het gewijzigd heeft, werden destijds door het Wetenschappelijk Comité 
geëvalueerd : cf. respectievelijk advies 39-2005 (dossier 2005/53) en advies 08-2007 (dossier 
2007/15). 
 
 
 
3. Advies 
 
Het huidige ontwerp van koninklijk besluit benadrukt dat grootkeukens, die enkel maaltijden 
leveren aan inrichtingen die deze maaltijden aan de eindgebruiker aanbieden, beschouwd 
dienen te worden als 'Detailhandel in levensmiddelen’. Ze dienen dus aan een voorafgaande 
toelating onderworpen te worden, net als alle andere grootkeukens die maaltijden 
rechtstreeks aan de eindgebruiker aanbieden (cf. art. 17, 1°). 
 
Het Wetenschappelijk Comité meent dat het bestaan van een tussenhandelaar tussen de 
grootkeuken en de eindgebruiker, namelijk de inrichting die maaltijden aanbiedt, het risico 
verhoogt op het vlak van de voedselveiligheid, zelfs als er geen verdere verwerking van 
levensmiddelen gebeurt. 
 
Het Wetenschappelijk Comité is derhalve van mening dat dit type van grootkeukens 
onderworpen dient te worden aan een voorafgaande erkenning in plaats van aan een 



3 

 

voorafgaande toelating, waardoor betere garanties worden bekomen op het vlak van de 
voedselveiligheid. 
 
 
 
4. Conclusie 
 
Het Wetenschappelijk Comité brengt een gunstig advies uit over het huidige ontwerp van 
koninklijk besluit mits rekening wordt gehouden met de hierboven vermelde opmerking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het Wetenschappelijk Comité, 
De Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ir. André Huyghebaert 
Brussel, op 16/12/2011 
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Leden van het Wetenschappelijk Comité 
 
Het Wetenschappelijk Comité is samengesteld uit de volgende leden :  
 
D. Berkvens, C. Bragard, E. Daeseleire, P. Delahaut, K. Dewettinck, J. Dewulf, L. De Zutter, 
K. Dierick, L. Herman, A. Huyghebaert, H. Imberechts, G. Maghuin-Rogister, L. Pussemier, K. 
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*Uitgenodigde experten. 
 
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 van het Wetenschappelijk Comité L. De Zutter (verslaggever) 
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. 


