
Nota’s

1. Geef hier ook de identiteit van andere verpakkingsgroottes aan (die precies dezelfde producten bevatten); de
ingediende informatie zal voor al deze producten hetzelfde te zijn.

2. Sommige sigarenverpakkingen of -kisten bevatten meer dan één enkel product (verschillende sigaren). Dit
moet aangegeven worden in deze kolom; informatie over elk afzonderlijk product moet apart worden
ingediend.

3. Voeg naam en adres toe van het bedrijf waar de tests uitgevoerd zijn.
4. Een producteenheid is één sigaar, één sigaret, 750 mg shag, en 1 g pijp-, snuif-, waterpijp- of pruimtabak.
5. Een producteenheid is één sigaar, één sigaret, 750 mg shag, en 1 g pijp-, snuif-, waterpijp- of pruimtabak.
6. De industrie dient informatie door te geven over veranderingen in de samenstelling, het tijdstip waarop de

verandering werd doorgevoerd en de reden voor de verandering.
7. Minimaal 6-8 metingen zijn aanbevolen om een betrouwbaar gemiddelde te verkrijgen.
8. Ingrediënten zijn : « stoffen of bestanddelen – met uitzondering van tabaksbladeren en andere natuurlijke of

niet-getransformeerde delen van de tabaksplant – die bij de productie of de bereiding van tabaksproducten
worden gebruikt en nog in het eindproduct aanwezig zijn, al dan niet in gewijzigde vorm, met inbegrip van
papier, filter, inkt en kleefstoffen » (art. 2, punt 5, van Richtlijn 2001/37/EG).

9. Geef hier ook de identiteit van andere verpakkingsgroottes aan (die precies hetzelfde product bevatten); de
ingediende informatie dient voor al deze producten hetzelfde te zijn.

10. Sommige verpakkingen/kisten sigaren bevatten meer dan één enkel product (verschillende sigaren). Dit moet
aangegeven worden in deze kolom; informatie over elk afzonderlijk product moet apart worden ingediend.

11. Voeg naam en adres toe van het bedrijf waar de tests uitgevoerd zijn.
12. Een producteenheid is één sigaar, één sigaret, 750 mg shag, en 1 g pijp-, snuif-, waterpijp- of pruimtabak.
13. Een producteenheid is één sigaar, één sigaret, 750 mg shag, en 1 g pijp-, snuif-, waterpijp- of pruimtabak
14. Momenteel gelden de volgende drempelwaarden voor rapportering : voor sigaretten en shag mogen

individuele smaakstoffen (flavourings’) die gebruikt worden in hoeveelheden kleiner dan 0.1 % van het totale
gewicht per eenheid van het tabaksproduct gegroepeerd worden. Voor pijptabak, sigaren en rookloze
tabaksproducten is deze drempelwaarde voorlopig op 0.5 % vastgesteld.

15. Momenteel gelden de volgende drempelwaarden voor rapportering : voor sigaretten en shag mogen
individuele smaakstoffen (flavourings’) die gebruikt worden in hoeveelheden kleiner dan 0.1 % van het totale
gewicht per eenheid van het product gegroepeerd worden. Voor pijptabak, sigaren en rookloze tabaks-
producten is deze drempel voorlopig op 0.5 %

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIG-
HEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
EN FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN

[C − 2009/24376]N. 2009 — 3597

7 OKTOBER 2009. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 22 mei 2005 houdende maatregelen voor de
bewaking van en de bescherming tegen bepaalde zoönoses en
zoönoseverwekkers

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, inzonderheid
op artikel 8;

Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, inzon-
derheid op artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2005 houdende maatrege-
len voor de bewaking van en de bescherming tegen bepaalde zoönoses
en zoönoseverwekkers;

Gelet op Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement
en de Raad van 17 november 2003 inzake de bestrijding van salmonella
en andere specifieke door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers;

Gelet op de Verordening (EG) Nr. 882/2004 van het Europees
Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de
naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en
de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn van instellin-
gen voor de conformiteitsbeoordeling;

Gelet op Richtlijn 2003/99/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 17 november 2003 inzake de bewaking van zoönoses en
zoönoseverwekkers en houdende wijziging van Beschikking
90/424/EEG van de Raad en intrekking van Richtlijn 92/117/EEG van
de Raad;

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA
CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ET AGENCE
FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2009/24376]F. 2009 — 3597

7 OCTOBRE 2009. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
22 mai 2005 portant des mesures pour la surveillance de et la
protection contre certaines zoonoses et agents zoonotiques

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment
l’article 8;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l’Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l’article 5;

Vu l’arrêté royal du 22 mai 2005 portant des mesures pour la
surveillance de et la protection contre certaines zoonoses et agents
zoonotiques;

Vu le Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du
Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres
agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire;

Vu le Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour
s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour
animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à
la santé animale et au bien-être des animaux;

Vu la Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du
17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents
zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abro-
geant la Directive 92/117/CEE du Conseil;
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Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale
Overheid op 10 december 2008;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Onze
Minister van Landbouw,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In punt 1.4 van bijlage II van het koninklijk besluit van
22 mei 2005 houdende maatregelen voor de bewaking van en de
bescherming tegen bepaalde zoönoses en zoönoseverwekkers, worden
de woorden « Laboratoire de Microbiologie des Denrées Alimentaires,
Faculté de Médecine Vétérinaire, Université de Liège (ULG) » vervan-
gen door de woorden « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
(WIV) ».

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009.

Art. 3. De Minister bevoegd voor Volksgezonheid en de Minister
bevoegd voor de Veiligheid van de Voedselketen zijn, ieder wat hem
betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 oktober 2009.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX

De Minister van Landbouw,
Mevr. S. LARUELLE

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE, FEDERALE OVER-
HEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVER-
HEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C − 2009/14272]N. 2009 — 3598
9 OKTOBER 2009. — Koninklijk besluit tot wijziging van de

koninklijke besluiten van 24 maart 1997, 19 juli 2000, 22 decem-
ber 2003 en 1 september 2006, betreffende de inning en de
consignatie van een som bij de vaststelling van sommige overtre-
dingen

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 30 december 1946 betreffende het
bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en met
autocars, artikel 31bis, § 3, lid 2, ingevoegd door de wet van 6 mei 1985;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer,
gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 65, § 3, lid 2, vervangen bij de
wet van 29 februari 1984;

Gelet op de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter
uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer
over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg, artikel 2bis, § 3,
lid 2, ingevoegd door de wet van 6 mei 1985;

Gelet op de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen
waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan,
evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, artikel 4bis, § 3,
lid 2, ingevoegd door de wet van 15 mei 2006;

Gelet op de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken
over de weg, artikel 34, 2°;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 maart 1997 betreffende de
inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige
overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goede-
ren, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning
en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige
inbreuken inzake het vervoer over de weg;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de
inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de
overtredingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en
zijn uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 september 2006 betreffende de
inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige
inbreuken inzake de technische eisen waaraan elk voertuig voor
vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebeho-
ren moeten voldoen;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l’Autorité
fédérale le 10 décembre 2008;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre
Ministre de l’Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Au point 1.4 de l’annexe II de l’arrêté royal du 22 mai 2005
portant des mesures pour la surveillance de et la protection contre
certaines zoonoses et agents zoonotiques, les mots « Laboratoire de
Microbiologie des Denrées Alimentaires, Faculté de Médecine Vétéri-
naire, Université de Liège (ULG) » sont remplacés par les mots
« Institut scientifique de la Santé publique (ISP) ».

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 3. La Ministre qui a la santé publique dans ses attributions et la
Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions
sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX

La Ministre de l’Agriculture,
Mme S. LARUELLE

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE, SERVICE PUBLIC FEDE-
RAL INTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET
TRANSPORTS

[C − 2009/14272]F. 2009 — 3598
9 OCTOBRE 2009. — Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux des

24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septem-
bre 2006, relatifs à la perception et à la consignation d’une somme
lors de la constatation de certaines infractions

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés
de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, l’arti-
cle 31bis, § 3, alinéa 2, inséré par la loi du 6 mai 1985;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le
16 mars 1968, l’article 65, § 3, alinéa 2, remplacé par la loi du
29 février 1984;

Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d’exécution des
traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par
route, par chemin de fer ou par voie navigable, l’article 2bis, § 3,
alinéa 2, inséré par la loi du 6 mai 1985;

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l’article 4bis, § 3, alinéa 2,
inséré par la loi du 15 mai 2006;

Vu la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route,
l’article 34, 2°;

Vu l’arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la
consignation d’une somme lors de la constatation d’infractions en
matière de transport par route de marchandises dangereuses, à
l’exception des matières explosibles et radioactives;

Vu l’arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la
consignation d’une somme lors de la constatation de certaines infrac-
tions en matière de transport par route;

Vu l’arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la
consignation d’une somme lors de la constatation des infractions
relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés
d’exécution;

Vu l’arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la
consignation d’une somme lors de la constatation de certaines infrac-
tions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout
véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de
sécurité;
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