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

ADVIES 08-2007 
 
 
Betreft: Ontwerp van 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 2007/15) 
 
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 van 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; 
 
Overwegende de elektronische raadpleging van de leden van het Wetenschappelijk Comité; 
 
 
 

geeft het volgende advies :  
 
 
 
1. INLEIDING 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit dat werd voorgelegd aan het Wetenschappelijk Comité, 
streeft dezelfde objectieven na als het basisbesluit van 16 januari 2006 m.b.t. de vaststelling 
van een unieke procedure voor aanvraag, toekenning, schorsing en intrekking van 
toelatingen en erkenningen, m.b.t. de veralgemeende registratie van alle operatoren, m.b.t. 
een administratieve vereenvoudiging, en m.b.t. de toepassing van de Europese 
reglementering.  
 



2/2 

Het voorgelegde ontwerp koninklijk besluit bevat een aantal wettelijke aanvullingen, 
verduidelijkingen (in het bijzonder wat de activiteiten betreft) en een aanpassing van de 
procedure inzake toekenning van erkenningen en toelatingen. 
 
 
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, 03/04/2007 


