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Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

 

Bijlage 3 
Protocol tussen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen  
en 

xxxxxxxxxxxxxx 
betreffende xxxxxxxxx. 

 

Gelet op de Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor 

de Veiligheid van de voedselketen, inzonderheid artikel          ; 

 

Gelet op  ; (juridische basis) 

 

Gelet op ; 

 

Gelet op Verordening (EG) nr. van de    ; 

 

 

Gelet op  

 

Overwegende dat      ; 

 

Overwegende dat      ; 

 

Overwegende dat       ; 

 

Overwegende dat (een samenwerking alsook een uitwisseling van gegevens tussen       en 

het FAVV onontbeerlijk zijn in de procedure van    ) ; 

 

Overwegende dat (een efficiënte en een nauwe samenwerking tussen    wenselijk is) ; 

 

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, hierna FAVV genoemd, 

met zijn zetel te 1000 Brussel, Kruidtuinlaan 55, en vertegenwoordigd door zijn gedelegeerd 

bestuurder VOORNAAM  + NAAM, 

 

en 

 

               , hierna    genoemd, adres    , vertegenwoordigd door   , 

 

Zijn overeengekomen wat hierna volgt : 

 

Hoofdstuk I – Algemene doelstellingen en toepassingsgebied 

 

Artikel 1  Het doel van huidig protocol bestaat erin…… 
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(Het FAVV is bevoegd voor ……… en is verantwoordelijk voor    .) 

(De overeenkomstsluitende partijen treffen, in samenhang met hun respectievelijke 

bevoegdheden, de maatregelen die vereist zijn om de vastgelegde doelstellingen te 

bereiken ; ze garanderen dat de taken worden uitgevoerd in overeenstemming met de 

vereiste normen). 

 

Hoofdstuk II – Uitvoering van de taken 

 

Artikel 2 (beschrijving van de taken : wie doet wat, wanneer en hoe : eventuele verwijzing 

naar een of meer bijlagen) 

 

Artikel 3 (uitwisseling van gegevens en informatie) 

 

Artikel 4 (financieel aspect : wie betaalt wat, aan wie, wanneer, onder welke 

voorwaarden,…) 

 

Hoofdstuk III – Opvolging  

 

Artikel 5 (rapportage, frequentie) 

 

Artikel 6 XXXX organiseert (frekwentie + modaliteiten) overlegvergaderingen met         

teneinde de opvolging van dit protocol te evalueren. 

 

Artikel 7 (samenwerkingsmodaliteiten, audit) In het kader van een eventuele interne audit, 

waarvoor het initiatief genomen werd door één van de partijen, engageert/engageren de 

andere/anderen zich om hieraan mee te werken. In het kader van een audit van het Voedsel 

en Veterinair Bureau (VVB), verbind(t)(en) de betrokken partij(en) zich ertoe hieraan mee te 

werken. Meer bepaald, in het geval waarin een audit van het VVB aanleiding geeft tot 

aanbevelingen die gericht zijn aan één van de betrokken partijen, verbindt die partij zich 

ertoe een actieplan op te stellen en om de nodige uitvoeringsmaatregelen te treffen binnen 

de termijnen die worden gecommuniceerd door of aan het nationaal contactpunt van het 

FAVV. Ook verbindt deze partij zich ertoe op vraag van ditzelfde nationaal contactpunt een 

regelmatige stand van zaken over de uitvoering van het actieplan door te sturen. 

 

Artikel 8 (De eventuele vaststellingen van het niet naleven van deze overeenkomst / 

tekortkomingen worden …..) 

 

Artikel 9 (opzegging, wijziging, aanpassing) 

 

Artikel 10 (een kopie van het protocol / de verslagen inzake opvolging…wordt overgemaakt 

aan …?) 

 

Artikel 11 Dit protocol heeft uitwerking vanaf dd/mm/20XX. 
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Opgemaakt te Brussel,  

op    20XX  in xxxxx exemplaren (zie aantal partijen). 

Voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

 

De gedelegeerd bestuurder, 

 

                                                        (ondertekening) 

 

NAAM 

 

Voor de  

 

De , 

                                                          (ondertekening) 

 

NAAM 

 

(Bijlage I : ) 

(Bijlage II : ) 
 


