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

ADVIES 01-2007 
 
 
Betreft : Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 
februari 2006 tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning en toelating van 
inrichtingen in de diervoedersector. (dossier Sci Com 2007/01) 
 
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 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 21 februari 2006 tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning 
en toelating van inrichtingen in de diervoedersector; 
 
Gelet op de besprekingen tijdens de plenaire zitting van 19 januari 2006; 

 
 

geeft het volgende advies :  
 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit dat wordt voorgelegd aan het Wetenschappelijk Comité 
betreft de wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2006 tot vaststelling van de 
voorwaarden inzake erkenning en toelating van inrichtingen in de diervoedersector. 
 
Bijlage I van dit ontwerp van koninklijk besluit wijzigt bijlage III van het koninklijk besluit van 
21 februari 2006 tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning en toelating van 
inrichtingen in de diervoedersector. De wijziging betreft punt IV.1.vi waar men houders van 
het diploma van industrieel ingenieur in chemie of biochemie toestaat verantwoordelijk te zijn 
voor het toezicht en de controle op de productie van de gemedicineerde diervoeders. 
 
Artikel 2 en bijlage II van dit ontwerp van koninklijk besluit, ingevoegd op aanvraag van de 
diensten van de DG3 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu (nu in het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 
opgenomen) stellen een inventarisformulier voor met betrekking tot voormengsels en 
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gemedicineerde diervoeders die producenten van gemedicineerde voeders twee keer per 
jaar moeten invullen en terugsturen.  
 
Artikel 1 en bijlage III van dit ontwerp van koninklijk besluit voeren een systematische 
analyse van dioxines en dioxineachtige PCB op de partijen van 200 ton of minder van 
dierlijke vetten en op visproducten in.  

 
Het Wetenschappelijke Comité is van mening dat zonder sectoriëel monsternameplan, het 
effectief aangewezen is om de controlemaatregelen van risico-grondstoffen zoals dierlijke 
vetten en visproducten die gebruikt worden in diervoeders, te verscherpen. 
 
Het Wetenschappelijke Comité geeft een gunstig advies over het ontwerp van koninklijk 
besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2006 tot vaststelling van de 
voorwaarden inzake erkenning en toelating van inrichtingen in de diervoedersector.  
 
 
 
Namens het Wetenschappelijk Comité, 
Prof. dr. Ir. André Huyghebaert 
Voorzitter 

 
 
 
 
 

 
Brussel,  19/01/2007 
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