Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

2011/469/PCCB

Procedure

VOOR HET UITBRENGEN VAN EEN
ADVIES OP EIGEN INITIATIEF
DOOR HET WETENSCHAPPELIJK
COMITÉ
Versie

1

In toepassing vanaf :

01-07-2013

Verantwoordelijke administratie :

DG Controlebeleid

Verantwoordelijke dienst :

Stafdirectie voor risicobeoordeling

Bestemmelingen

- De Minister bevoegd voor de Veiligheid van de Voedselketen
- De gedelegeerd bestuurder
- De directeur-generaal van DG Controlebeleid
- De voorzitter en de leden van het Wetenschappelijk Comité
- De medewerkers van de Stafdirectie voor risicobeoordeling
- Alle diensten van het FAVV

Opgesteld
door:

Nagezien
door:

Goedgekeurd
door:

Naam – functie / dienst
Datum
X. Van Huffel
17/04/2013
Directeur van de Stafdirectie
voor risicobeoordeling

Handtekening
(Get.)

H. Diricks
Directeur-generaal van DG
Controlebeleid

23/04/2013

(Get.)

C. Van Peteghem
Voorzitter van het
Wetenschappelijk Comité
G.Houins
Gedelegeerd bestuurder

28/06/2013

(Get.)

17/06/2013

(Get.)
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Overzicht van de revisies
Versie

Van toepassing vanaf

Reden en omvang van de revisie

1

01-07-2013

Originele versie

Trefwoorden : Wetenschappelijk Comité, advies op eigen initiatief
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1. Doel
Deze procedure heeft als doel de wijze te beschrijven waarop een advies op eigen initiatief van het
Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot stand
komt.

2. Toepassingsgebied
Deze procedure betreft het tot stand komen van een advies op eigen initiatief van het Wetenschappelijk
Comité zoals vermeld in Art. 8 van de Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

3. Referenties
-

Wet van 4 februari 2000 houdende de 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;

-

Het huishoudelijk reglement van het Wetenschappelijk Comité, bedoeld in artikel 3 van het KB van 19
mei 2000 (zie hierboven);

-

Koninklijk besluit van 16 mei 2001 tot vaststelling van de vestigingsplaats, de organisatie en de werking
van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

4. Definities en afkortingen
Agentschap (FAVV): het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen bedoeld bij artikel
2 van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen (Belgisch Staatsblad van 18.02.2000).
Wetenschappelijk Comité (SciCom): het Wetenschappelijk Comité bedoeld bij artikel 8 van de wet van
4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen (Belgisch Staatsblad van 18.02.2000).
Stafdirectie voor risicobeoordeling (DirRisk): de Stafdirectie van het directoraat-generaal
er
Controlebeleid die het secretariaat van het Wetenschappelijk Comité, bedoeld bij artikel 5, § 1 , j), van het
koninklijk besluit van 16 mei 2001 tot vaststelling van de vestigingsplaats, de organisatie en de werking
van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Belgisch Staatsblad van
08.06.2001), beheert. De Stafdirectie voor risicobeoordeling werd voorheen het Wetenschappelijk
Secretariaat genoemd.
Minister: de Minister bevoegd voor de veiligheid van de voedselketen.
Bureau van het Wetenschappelijk Comité: het bureau bestaat uit de Voorzitter en de Ondervoorzitter
van het Wetenschappelijk Comité en de directeur van de Stafdirectie voor risicobeoordeling (Art. 9 van het
huishoudelijk reglement van het Wetenschappelijk Comité).

pagina 3 van 7

5. Procedure voor het uitbrengen van een advies op eigen initiatief

Bevraging Sci Com

Lijst met voorstellen

Overleg in Bureau

Gebeurtenis

Overleg in Sci Com

Lijst met op te starten
dossiers

Samenstellen werkgroep

Opstellen referentietermen

Communicatie referentietermen aan
gedelegeerd bestuurder

Opstellen ontwerpadvies

Goedkeuren van
ontwerpadvies door
SciCom

Overmaken advies

Advies

Brief aan gedelegeerd
bestuurder

Publicatie advies
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5.1.

Bevraging van het Wetenschappelijk Comité

Eénmaal per jaar peilt de DirRisk bij de leden van het SciCom naar voorstellen voor het opstarten van
dossiers op eigen initiatief. Een lijst met voorstellen wordt opgesteld.
R (responsible)
Directeur
DirRisk

5.2.

A (accountable)
Voorzitter SciCom

S (support)
Administratief
secretariaat
DirRisk

C (consulted)
Leden SciCom

I (informed)

Overleg in het bureau

De lijst met voorstellen wordt besproken in het bureau en een eerste keuze wordt gemaakt in functie van
de aard en de planning van de lopende dossiers en de relevantie van het onderwerp in functie van de
opdracht van het SciCom en het te voeren beleid door de overheid met betrekking tot het waken over de
veiligheid van de voedselketen.
R (responsible)
Directeur
DirRisk

5.3.

A (accountable)
Voorzitter SciCom

S (support)

C (consulted)
Ondervoorzitter
SciCom

I (informed)

Overleg in het Wetenschappelijk Comité

De lijst met voorstellen voor het opstarten van dossiers op eigen initiatief en de opmerkingen gemaakt
door het Bureau worden besproken tijdens de plenaire zitting van het SciCom. Een definitieve lijst met op
te starten dossiers wordt goedgekeurd.
Uitzonderlijk kan, in het geval van een bijzondere gebeurtenis (plots opkomend risico, …) het SciCom ten
allen tijde beslissen een dossier op eigen initiatief op te starten.
R (responsible)
Directeur
DirRisk

5.4.

A (accountable)
Voorzitter SciCom

S (support)

C (consulted)
Leden SciCom

I (informed)
DirRisk

Samenstellen van een werkgroep

Op de plenaire zitting wordt een verslaggever, lid van het SciCom, aangeduid en wordt een werkgroep
samengesteld, bestaande uit leden van het SciCom eventueel aangevuld met externe deskundigen. Een
wetenschappelijk expert van de DirRisk is lid van de werkgroep (dossierbeheerder). Op de vergaderingen
van de werkgroepen kunnen andere personen uitgenodigd worden als waarnemer of als deskundige. Er
wordt eveneens een peer reviewer voorgesteld die het ontwerpadvies kritisch naleest. De peer reviewer is
geen lid van de werkgroep.

R (responsible)
Directeur
DirRisk

5.5.

A (accountable)
Voorzitter SciCom

S (support)

C (consulted)
Leden SciCom

I (informed)
- DirRisk
- Peer reviewer

Opstellen van de referentietermen

Tijdens de eerste vergadering(en) van de werkgroep wordt overleg gepleegd over de referentietermen van
het dossier. Deze hebben tot doel het dossier af te bakenen en precieze vragen te formuleren. Na
bespreking binnen het SciCom worden de referentietermen overgemaakt aan de gedelegeerd bestuurder.

R (responsible)

A (accountable)

S (support)

C (consulted)

I (informed)
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Expert DirRisk
(dossierbeheerder)

5.6.

- Directeur DirRisk
- Verslaggever
werkgroep SciCom

DirRisk

- Gedelegeerd
bestuurder
- Directeurgeneraal DG
Controlebeleid

Opstellen van een ontwerpadvies

De wetenschappelijk expert (dossierbeheerder) van de DirRisk:
- organiseert de vergaderingen met de deskundigen en maakt er een verslag van op;
- verzamelt alle nuttige wetenschappelijke informatie en documentatie en maakt er een synthese van;
- bereidt een risico-beoordeling voor waar mogelijk;
- is verantwoordelijk voor de redactie van het ontwerpadvies.

R (responsible)
Expert DirRisk
(dossierbeheerder)

A (accountable)
Directeur DirRisk

S (support)
Werkgroep
SciCom

C (consulted)
SciCom

I (informed)

5.7. Goedkeuren van het ontwerpadvies door het Wetenschappelijk
Comité
Het ontwerpadvies wordt elektronisch overgemaakt aan alle leden van het SciCom en wordt besproken in
de plenaire zitting. Het SciCom brengt een advies uit na goedkeuring van het ontwerpadvies en dit
conform aan de voorschriften van het huishoudelijk reglement.
R (responsible)
Voorzitter
SciCom

A (accountable)
Voorzitter SciCom

S (support)
DirRisk

C (consulted)

I (informed)

5.8. Overmaken van het advies
De DirRisk stelt twee originele exemplaren op van het advies, alsook een ontwerpbrief vanwege de
Voorzitter van het SciCom gericht aan de gedelegeerd bestuurder.
Na ondertekening van deze documenten door de Voorzitter van het SciCom, stuurt de DirRisk de brief
door naar de gedelegeerd bestuurder samen met een origineel advies.
Het tweede origineel exemplaar van het advies is bestemd voor de archieven van het SciCom.
De gedelegeerd bestuurder maakt het advies over aan de directeur-generaal van DG Controlebeleid en
aan de betrokken leidinggevenden van het FAVV via de brief voorbereid door de DirRisk.
Indien van toepassing, maakt de gedelegeerd bestuurder het advies over aan de Minister of aan andere
betrokken partijen.

R (responsible)
Administratief
secretariaat en
Expert DirRisk

A (accountable)
Directeur DirRisk

S (support)

C (consulted)

I (informed)
- Gedelegeerd
bestuurder
- Directeurgeneraal DG
Controlebeleid
- Betrokken
leidinggevenden
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FAVV

5.9.

Publicatie van het advies

Het advies wordt gepubliceerd op de website van het Agentschap binnen de 15 werkdagen na het
overmaken van het advies (via brief) aan de gedelegeerd bestuurder.
R (responsible)
Administratief
secretariaat
DirRisk

6.

A (accountable)
Directeur DirRisk

S (support)

C (consulted)

I (informed)
- Stakeholders en
FAVV via website

Bijlagen en aanverwante documenten

/

pagina 7 van 7

