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MINISTERIEEL BESLUIT van 22 JANUARI 2004

betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen

(B.S.13.II.2004, ed. 3)

 

 

Wijzigingen:

M.B. 9 februari 2018 (B.S. 23.II.2018)

 

Duitse vertaling:

B.S.12.X.2005

 

 

Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen (/nl/extranet/document/334/nl#art), gewijzigd bij de wetten van 13 juli 2001 en 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht
door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke
bepalingen (/nl/extranet/document/370/nl#art), gewijzigd bij de wetten van 19 juli en 30 december 2001, inzonderheid
op artikel 4, § 3, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en
traceerbaarheid in de voedselketen (/nl/extranet/document/881/nl#art);

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid artikel 3, § 1,
vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is om onverwijld de modaliteiten te specificeren voor de meldingsplicht,
voorzien in het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en
traceerbaarheid in de voedselketen,

 

( ) Art. 1. § 1. De modaliteiten van de melding als bedoeld in art. 8, § 1, van het koninklijk besluit van 14
november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen
(/nl/extranet/document/881/nl#art) zijn, onverminderd de modaliteiten als bedoeld in § 2, de volgende:
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1° de persoon die de melding doet, brengt de in zijn provincie gevestigde [lokale controle-eenheid (LCE)] van
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen telefonisch op de hoogte;

(M.B. 9.II.2018, enig art.)

2° de persoon die de melding doet bevestigt gelijktijdig de informatie door dezelfde provinciale controle-
eenheid het in bijlage I opgenomen meldingsformulier,vervolledigd met de reeds beschikbare gegevens, toe te
zenden. Hierbij worden minimaal de vakjes, aangeduid met een ster vervolledigd;

3° de exploitant of, naargelang het geval, de productverantwoordelijke zendt, van zodra hij in het bezit is van
de noodzakelijke, aanvullende gegevens, deze toe door middel van het in bijlage I bedoelde meldingsformulier.

De formulieren, bedoeld onder de punten 2 en 3 worden gefaxt of elektronisch verzonden.

De telefoonnummers, faxnummers en de elektronische adressen zijn met een bericht in het Belgisch
Staatsblad meegedeeld en bevinden zich op de site: http://www.favv.be (http://www.favv.be/).

 

§ 2. 1° De melding door de exploitanten van de sector van de primaire plantaardige productie gebeurt aan de
hand van het formulier dat in bijlage II is opgenomen.

2° De melding door de exploitanten van de sector van de primaire dierlijke productie gebeurt aan de hand van
het formulier dat in bijlage III is opgenomen. Zij moeten zich in het geval van een dierenziekte tevens laten
bijstaan door een dierenarts. In dat geval zal het genoemde formulier door beide partijen ondertekend worden.

 

( ) Art. 2. De uitvoering van de meldingsplicht door de laboratoria, de inspectie- en certificeringsorganismen
wordt als voldaan beschouwd als zij over het bewijs beschikken dat de meldingplicht reeds uitgevoerd werd
volgens de modaliteiten beschreven in dit besluit.

 

( ) Art. 3. De modaliteiten, van toepassing op de samenwerking als bedoeld in art. 8, § 3, van datzelfde
koninklijk besluit (/nl/extranet/document/881/nl#art), zijn de volgende:

1° de exploitant zendt onmiddellijk naar het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen alle
door haar noodzakelijk geachte, beschikbare gegevens toe;

2° de exploitant neemt op verzoek van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen deel
aan de overlegvergaderingen.

 

( ) Art. 4. Het persbericht als bedoeld in art. 8, § 2, van datzelfde koninklijk besluit (/nl/extranet/document/881/nl#art)

dient ten minste de in bijlage IV vermelde informatie te bevatten en dient, ten laatste op het moment van zijn
verspreiding, toegezonden te worden aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

 

( ) Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2004.
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Bijlage I

 







 

 

 

 

 

 

Bijlage II

 





 

 

 

 

 

 

Bijlage III

 





 

 

 

 

 

 

Bijlage IV

 





 


