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

ADVIES 04-2007 
 
 
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 2007/11) 
 
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 koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de 
voedselketen; 
 
Gelet op de besprekingen tijdens de plenaire zitting van 9 maart 2007; 
 
 
 

geeft het volgende advies :  
 
 
 
1. INLEIDING 
 
Het huidig advies betreft een ontwerp koninklijk besluit waarbij een artikel wordt toegevoegd 
aan het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en 
traceerbaarheid in de voedselketen, om een wettelijke basis voor de Smiley te voorzien. 
 
De Smiley is een logo dat de operatoren zouden kunnen verkrijgen en afficheren op 
voorwaarde dat de toepassing van hun autocontrolesysteem werd gevalideerd door een 
onafhankelijke certificeringsinstelling (OCI) die erkend door het FAVV is. De Smiley zou 
alleen bestemd zijn voor exploitanten die levensmiddelen rechtstreeks aan de consument 
leveren en in eerste instantie enkel voor de horeca. 
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De Smiley heeft enerzijds tot doel de operator de kans te bieden zijn vakmanschap en zijn 
inspanningen op het gebied van de voedselveiligheid ten volle te valoriseren en, anderzijds, 
de consument de verzekering te geven dat de uitbating die hij frequenteert, door het FAVV 
erkend is en een officieel gevalideerd autocontrolesysteem toepast. 
 
Het huidig ontwerp koninklijk besluit stelt voor om een artikel 10bis in het koninklijk besluit 
van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de 
voedselketen in te voegen, luidende als volgt: 
“De exploitanten die levensmiddelen rechtstreeks leveren aan de eindverbruiker en die 
beschikken over een certificaat dat betrekking heeft op de validatie van de toepassing van de 
systemen als bedoeld in artikel 3, kunnen voor de duur van de geldigheid van het certificaat 
een visueel teken, genaamd Smiley,  bekomen  en uithangen, waarvan het model wordt 
vastgelegd door de Minister.” 
 
 
2. BESLUIT 
 
Het Wetenschappelijk Comité heeft, in het domein van haar bevoegdheden, geen 
opmerkingen over dit ontwerp koninklijk besluit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het Wetenschappelijk Comité, 
De Voorzitter, 
 
 
 
 
 
Prof. Dr Ir A. Huyghebaert 
Brussel, 09/03/2007 
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