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Overzicht van de revisies
Versie

In werking vanaf Reden en omvang van de revisie

1

01-08-2007

Originele versie

2

01-07-2013

Actualisering procedure wegens
naamsverandering Wetenschappelijk
Secretariaat en toevoegen van diverse
verduidelijkingen

Trefwoorden : Wetenschappelijk Comité, adviesaanvraag
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1. Doel
Deze procedure beschrijft de wijze waarop adviezen dienen te worden aangevraagd bij het
Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen te
verduidelijken.

2. Toepassingsgebied
Deze procedure betreft het aanvragen van formeel advies, advies met betrekking tot een sectorgids en
spoedraadgeving aan het Wetenschappelijk Comité.
Er wordt opgemerkt dat de wet niet voorziet dat een derde, rechtstreeks, een advies aanvraagt aan het
Wetenschappelijk Comité. Indien een derde een advies wenst aan te vragen dan gebeurt dit via de
gedelegeerd bestuurder die het belang ervan zal beoordelen.

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;

-

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;

-

Advies Sci Com 44-2006 betreffende het ontwerp van programmawet.

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.
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.
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,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 Comité en de Directeur van de Stafdirectie voor risicobeoordeling (Art. 9 van het huishoudelijk
reglement van het Wetenschappelijk Comité).

pagina 3 van 10

Wettelijke aanvrager: hetzij de Minister, hetzij de gedelegeerd bestuurder (in eigen naam, of in naam van
een medewerker van het FAVV, of in naam van een derde) zoals bepaald in de Wet van 4 februari 2000
houdende de oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
Aanvrager: de leidinggevende in het FAVV die de verantwoordelijkheid heeft over de aanvraag tot
advies.
Derde: iedere persoon of organisatie die niet tot het FAVV behoort (v.b.: een beroepsorganisatie, een
privé bedrijf, een federale overheidsdienst of een regionale administratie…), behalve de Minister.
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5. De te volgen procedure voor het aanvragen van een
advies aan het Wetenschappelijk Comité

Adviesaanvraag
door derde

Adviesaanvraag
door Minister
of gedel best

Adviesaanvraag
door medewerker
van het FAVV

Vraag vanuit de
crisiscel?

Ja

Aanvraag
spoedraadgeving

Nee

Adviesaanvraag
overmaken aan
gedel best

Formeel advies
SciCom gewenst?

Nee

Technische
wetenschappelijke
ondersteuning door
DirRisk

Ja

Relevante vraag?
Advies m.b.t
reglementaire
tekst?

Nee

Ja

Pas beslissingsmodel
voor adviesaanvragen
m.b.t. reglementaire
teksten toe

Ja

Aanvraag
wetenschappelijk advies
m.b.t. een sectorgids

Ja
Nee

Advies m.b.t.
sectorgids?
Nee

Aanvraag formeel advies
Stop
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5.1.

De adviesaanvrager is de Minister of de gedelegeerd bestuurder
Indien de vraag voor advies rechtstreeks uitgaat van de Minister of de gedelegeerd bestuurder
dan dient de procedure 2011/466/PCCB “Aanvragen van een formeel advies aan het
Wetenschappelijk Comité te worden gevolgd.

5.2.

De adviesaanvrager is een medewerker van het Agentschap
5.2.1. Vraag vanuit de crisiscel ?
Indien de vraag voor advies uitgaat van de crisiscel van het Agentschap dan dient de
procedure 2011/468/PCCB “Aanvragen van een spoedraadgeving aan het
Wetenschappelijk Comité” te worden gevolgd.

5.2.2. Formeel advies SciCom gewenst ?
Indien de aanvraag niet uitgaat van de crisiscel, dient de aanvrager zich de vraag te stellen
of een formeel advies van het SciCom gewenst is. Een formeel advies is verplicht in de
volgende gevallen:
• Advies m.b.t. een sectorgids
• Advies m.b.t. bepaalde reglementaire teksten die verband houden met
risicobeoordeling en risicobeheer (zie verder).
Een formeel advies is verder aangewezen in de volgende gevallen (niet exhaustieve
opsomming): bepalen van actielimieten, monsternameplannen, programmatie van inspectie
en analyses, beleidsnota, een risicobeoordeling in afwezigheid van normen,…
Indien geen formeel advies van het SciCom gewenst is dan wordt de vraag op het niveau
van de DirRisk behandeld als een technisch wetenschappelijke ondersteuning. Dit kan het
geval zijn voor een literatuurstudie, een routinematige blootstellingsschatting in geval van
een vastgestelde overschrijding, een vraag naar wetenschappelijke informatie of
beoordeling, een quick scan in het kader van het verloop van het Pest Risk Analysis Proces
in de plantengezondheid (zie procedure 2011/422/PCCB),…
In dit geval wordt de vraag langs elektronische weg overgemaakt aan s5.pccb@favvafsca.be met de directeur van de DirRisk in cc.

5.2.3. Advies m.b.t. een reglementaire tekst ?
Indien advies gevraagd wordt met betrekking tot een reglementaire tekst dan dient een
onderscheid gemaakt te worden tussen ontwerpen van wetten/koninklijke besluiten
enerzijds en ontwerpen van ministeriële besluiten anderzijds.

1) Ontwerp van wet of koninklijk besluit
Het onderstaande beslissingsmodel dient doorlopen te worden:
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Ontwerp van
wet of KB

Administratief,
organisatorisch of
financieel
onderwerp?

ja

nee

Omzetting
Europese richtlijn
zonder
toevoegingen of
interpretaties?

Geen
adviesaanvraag

ja

nee

In relatie tot
operationale activiteit
FAVV i.v.m.:
-Voedselveiligheid
consument?
-Ziektebestrijding
plant en dier?
-Controle of
autocontrole?

nee

ja

Formele adviesaanvraag

Er is geen wettelijke verplichting voor het aanvragen van een formeel advies aan het
SciCom voor de volgende reglementaire teksten:
1. De ontwerpen van wet of van koninklijk besluit met betrekking tot een administratief,
organisatorisch of financieel onderwerp.
2. De ontwerpen van wet of van koninklijk besluit die letterlijke omzettingen zijn van
Europese richtlijnen en waarin geen bijkomende interpretaties zijn in opgenomen.
Er is wel een wettelijke verplichting voor het aanvragen van een formeel advies aan het
SciCom voor de ontwerpen van Wet en de ontwerpen van koninklijk besluit betreffende
risico-evaluatie en risicobeheer in de voedselketen.
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Dit betekent in de praktijk dat de ontwerpen van Wet of van koninklijk besluit die te maken
hebben met operationele activiteiten inzake:
- bescherming van de voedselveiligheid van de consument
- ziektebestrijding bij dier en plant
- controle en autocontrole
verplicht voor advies dienen voorgelegd te worden aan het SciCom. De procedure van een
formele adviesaanvraag is beschreven in het document 2011/466/PCCB.
2) Ontwerp van ministerieel besluit
Het onderstaande beslissingsmodel dient doorlopen te worden:
Ontwerp van
MB
Administratief,
organisatorisch of
financieel
onderwerp?

ja

nee

Omzetting
Europese richtlijn
zonder
toevoegingen of
interpretaties?

ja

Niet
voorleggen
aan
SciCom

nee

In relatie tot operationale
activiteit FAVV i.v.m.:
-Voedselveiligheid consument?
-Ziektebestrijding plant en dier?
-Controle of autocontrole?

nee

ja

Ter informatieve titel
voorleggen aan SciCom

In relatie tot
risico-evaluatie
of risicobeheer?

nee

STOP

ja

SciCom start eigen
initiatief

DG Controlebeleid wordt
verwittigd
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Er is geen wettelijke verplichting voor het aanvragen van een formeel advies aan het
SciCom voor ontwerpen van ministerieel besluit.
Art. 8 van de Wet van 4 februari 2000 bepaalt wel dat het SciCom steeds gemachtigd is om
op eigen initiatief advies voor te bereiden omtrent alle aangelegenheden die behoren tot de
bevoegdheid van het agentschap en die het door het agentschap gevolgde en te volgen
beleid betreffen.
Er dient vermeden te worden dat het SciCom, op eigen initiatief, advies zou uitbrengen over
ministeriële besluiten na hun publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Ministeriële besluiten die betrekking hebben op operationele activiteiten inzake:
- bescherming van de voedselveiligheid van de consument
- ziektebestrijding bij dier en plant
- controle en autocontrole
worden daarom, in hun ontwerpfase, ter informatieve titel, voorgelegd aan het SciCom en
dit in opvolging van advies Sci Com 44-2006.
Indien de betrokken ministeriële besluiten te maken hebben met risico-evaluatie en
risicobeheer in de voedselketen kan het SciCom, op eigen initiatief, een adviesprocedure
opstarten. De beslissing hiervoor zal genomen worden door het Bureau van het SciCom en
zal binnen de 14 dagen na ontvangst van het ontwerp van ministerieel besluit door de
DirRisk bekend gemaakt worden aan de directeur-generaal van DG Controlebeleid. Het niet
opstarten van een eigen-initiatief dossier door het SciCom betekent enkel dat het Comité
kennis genomen heeft van de tekst zonder zich hierover uit te spreken.

5.2.4. Advies m.b.t. een sectorgids?
Indien de adviesaanvraag betrekking heeft op een sectorgids dan dient de procedure
2011/467/PCCB “Aanvraag wetenschappelijk advies met betrekking tot een sectorgids”
gevolgd te worden.

5.3.

De adviesaanvrager is een derde
5.3.1. Adviesaanvraag overmaken aan gedelegeerd bestuurder
De adviesaanvraag wordt per brief overgemaakt aan de gedelegeerd bestuurder.

5.3.2. Betreft de adviesaanvraag een voor het Agentschap relevante
vraag?
Indien de gedelegeerd bestuurder oordeelt dat de vraag relevant is, wordt ze overgemaakt aan
het SciCom volgens de procedure 2011/466/PCCB “Aanvragen van een formeel advies aan
het Wetenschappelijk Comité”. De betrokken dienst van het FAVV fungeert dan als aanvrager
van een formeel advies. De Derde wordt door de betrokken dienst geïnformeerd.
Indien de vraag als niet relevant wordt beschouwd, wordt de derde hiervan op de hoogte
gebracht door de gedelegeerd bestuurder
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6. Bijlagen en aanverwante documenten
6.1.

Instructies

/

6.2.

Formulieren

/

6.3.

Andere documenten

/
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