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Inleiding

• Het fipronil dossier in 2017 heeft een
aanzienlijk deel van de tijd van de NOE 
gemonopoliseerd

• Het jaar 2018 stond in het teken van het 
Veviba dossier, de gevolgen voor de NOE: 
– Grote enquetes (talrijke verhoren, PV, AAC FF, analyses 

electronische gegevens, …)

– Sneeuwbaleffect (veel controles bij andere operatoren, 
nieuwe klachten, informatie die moest worden verwerkt, ...)

– Extra energie om ons werk te rechtvaardigen

– Onvoldoende personeel voor de NOE → 14 extra 
medewerkers voor NOE voorzien



3

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Inhoud

• Inleiding

• Doelstellingen en realisaties van de NOE

• Acties 2018

• Beheer van bedreigingen

• Resultaten 2018

• Perspectieven 2019

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Doelstellingen en realisaties 2018

• Het jaar 2018 - enkele cijfers

– De NOE heeft 712 nieuwe meldingen (AV) over 
fraude ontvangen

– Fraudedossiers behandeld door de NOE: 463

– Aantal dossiers behandeld in samenwerking met het 
Parket: continu tussen 55 en 75: 56 dd. 31/12/2018

– Informatie doorgegeven aan andere diensten: 104



4

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Doelstellingen en realisaties 2018

• Het jaar 2018 - enkele cijfers

- Verschillende SELOR Selecties voor de 
aanwerving van nieuwe inspecteurs en 
controleurs

- opmaken 1300 PV’s door NOE in 2018

• Beheer AAC FF

- 23 fraudegevallen verzonden via AAC FF in 2018 

- 19 fraudegevallen ontvangen via AAC FF in 2018

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

External cooperation
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IT-systemen EC

iRASFF AAC - AA AAC - FF
Purpose: rapid communication of 
risks (disseminating information 
and trace back products)

Purpose: cooperation on non-
compliances (build a case)

Purpose: cooperation on food fraud 
suspicion (build a case)

RASFF Network Member State Liaison Bodies 
(MSLBs)

Food Fraud Network (FFN)

Compulsory basis Voluntary basis Voluntary basis

Notifications: Alerts, Information for 
follow-up, information for attention, 
border rejection, news

Administrative Assistance Case
(AA)

Food Fraud Cases (FF)

Follow-ups Requests/Responses Requests/Responses

EC validation of information No EC validation of information No EC validation of information

Public info daily(RASFF Portal) Non-public Confidential

Belgian Contact point : 
Import-Export

Belgian Contact point FF : 
- National Investigation Unit
- FPS Economy

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

IT-systemen EC

iRASFF AAC - AA AAC - FF
Purpose: rapid communication of 
risks (disseminating information 
and trace back products)

Purpose: cooperation on non-
compliances (build a case)

Purpose: cooperation on food fraud 
suspicion (build a case)

RASFF Network Member State Liaison Bodies 
(MSLBs)

Food Fraud Network (FFN)

Compulsory basis Voluntary basis Voluntary basis

Notifications: Alerts, Information for 
follow-up, information for attention, 
border rejection, news

Administrative Assistance Case
(AA)

Food Fraud Cases (FF)

Follow-ups Requests/Responses Requests/Responses

EC validation of information No EC validation of information No EC validation of information

Public info daily(RASFF Portal) Non-public Confidential

Belgian Contact point : 
Import-Export

Belgian Contact point FF : 
- National Investigation Unit
- FPS Economy



6

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

IT-systemen EC

iRASFF AAC - AA AAC - FF
Purpose: rapid communication of 
risks (disseminating information 
and trace back products)

Purpose: cooperation on non-
compliances (build a case)

Purpose: cooperation on food fraud 
suspicion (build a case)

RASFF Network Member State Liaison Bodies 
(MSLBs)

Food Fraud Network (FFN)

Compulsory basis Voluntary basis Voluntary basis

Notifications: Alerts, Information for 
follow-up, information for attention, 
border rejection, news

Administrative Assistance Case
(AA)

Food Fraud Cases (FF)

Follow-ups Requests/Responses Requests/Responses

EC validation of information No EC validation of information No EC validation of information

Public info daily(RASFF Portal) Non-public Confidential

Belgian Contact point : 
Import-Export

Belgian Contact point FF : 
- National Investigation Unit
- FPS Economy

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

IT-systemen EC



7

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

IT-systemen EC

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

IT-systemen EC



8

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

IT-systemen EC

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Aantal fraudegevallen
ingedeeld op basis 
van de vastgestelde
niet-conformiteiten in 
AAC-FF in 2015, 2016 
en 2017 in EU
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Aantal fraudegevallen
ingedeeld op basis 
van de vastgestelde
niet-conformiteiten in 
AAC-FF in 2015, 2016 
en 2017 in EU

23 in 2018

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Gevolg NC monsters

• 80 VMR light zijn gerealiseerd in 2018 door NOE  
– 224 monsters urine en faeces

– 108 diervoeders

– 123 ander materiaal (kadavers, injectienaalden, 
spuiten,…) 

Resultaat: 

- In totaal 6 monster definitief NC

- 1 H01 code
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• Infosessies 2018
LCE INFOSESSIE

LCE WVL 22/03/2018

LCE OVL BRA 29/03/2018

LCE ANTW 8/03/2018

LCE LIM 8/05/2018

LCE BRU 27/03/2018

ULC HEN 14/03/2018

ULC NAMUR 09/05/2018

ULC LUX 17/04/2018

ULC LIE 20/03/2018

Doelstellingen en realisaties 2018

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Fraudebestrijding is ook een taak van de LCE’s
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Objectieven NOE 2018

• Strategische en Operationele doelstelling

− Actieve samenwerking met andere diensten

 Verbeteren van de methode voor het vastleggen 
van signalen en het uitwisselen van informatie met 
LCE en andere diensten

Kanaliseren, structureren en uniformiseren input NOE

Gebruik informatierapport

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Acties Output

Kanaliseren, beter structureren en 
uniformiseren van input NOE voor 

overlegplatformen door gebruik van NOE 
informatierapport met verzoek opvolging 

door NOE en/of andere diensten te 
verplichten

Alle 
informatierapporten en 

opvolgingen

Tijdens overlegmomenten: 
-interesses/werkdomein NOE presenteren en 

bestaande afspraken opfrissen
-Kennisname van noden en taken van de LCE 

naar de NOE toe 

Oplijsting noden en 
wensen te kennen

Evaluatie bovenstaande werkwijze en acties 
genomen naar aanleiding van deze operationele 

doelstelling

Continue bijsturing

• INTERNE communicatie in DG Controle:
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Informatierapport: nieuwe 
aanpassing sinds de infosessie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Informatierapport: nieuwe 
aanpassing sinds de infosessie
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Informatierapport: nieuwe 
aanpassing sinds de infosessie
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Informatierapport: nieuwe 
aanpassing sinds de infosessie
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• Aanpassing procedure
« Beheer van informatie »

• Aanpassing aan « Leidraad
voor opvolging dossier 
NOE », en toevoegen als
bijlage aan de procedure

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Selectie van dossiers op basis van 
risico’s en relevantie
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• Toekennen van een prioriteitenniveau
voor de verwerking van een NOE-
dossier

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Selectie van dossiers op basis van 
risico’s en relevantie = analyse van 
de prioriteiten
• In de nieuwe cel risicoanalyse worden alle 

nieuwe administratieve vattingen (AV) 
geanalyseerd in functie van:

 Frequentie

 Impact
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3 prioriteitsniveaus betreffende de 
dossiers

• Dossier rood  Onmiddellijke actie (minder 
dan een week of onmiddellijk)

• Dossier oranje  Gemiddelde prioriteit 
(minder dan 30 dagen)

• Dossier geel  Lage prioriteit (termijn van 90 
dagen)

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Objectieven NOE 2018

• Strategische en Operationele doelstelling

− Actieve samenwerking met andere diensten
 Intensifiëren overleg met andere interne en 

externe diensten -> instellen een contactpersoon in 
elke LCE

– Aanstellen contactpersoon voor elke LCE :

• Communicatie: lopende dossiers in de LCE kort bespreken

• Opleiding geven : fraudesignalen herkennen

• Luisterend oor: detectie fraudesignalen
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Acties Output

Aanstellen binnen de NOE van 
contactpersoon voor elke LCE die zorgt voor 

een betere communicatie, coördinatie en 
opleiding

Jaarlijkse rapportering

Creëren van overlegmoment met 
contactpersoon NOE en LCE

Evaluatie resultaten 
en eventuele bijsturing 

werkwijze

Opleiding geven/ informeren andere diensten 
binnen DG Controle (Lce’s) over bevoegdheden 
en bestaande delegatie afspraken en vice versa 

Informeren over 
bevoegdheden en 

afspraken

• INTERNE communicatie in DG Controle:
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PPT “Fraudesignalen” voorgesteld 
door de contactpersoon in de LCE
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Contactpersoon: troeven

• Geoptimaliseerde samenwerking

• Constante dialoog

• Vast vertrouwen

• Duurzame relatie

• Doelstelling = verbetering samenwerking

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Operationele doelstelling en actiepunt

• OD: Samenwerken met andere overheden

• Actiepunten

– Optimale signaalcaptatie 

– Informatie-uitwisseling

– Werkverdeling (NOE, parket, dierenwelzijn,…) 

– Opleidingen en FAQ voor andere diensten

– Evaluatie van bestaande en toekomstige delegatie 
afspraken 
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• Nieuwe procedure « Communicatie met het 
Parket »

• Contactformulier NOE FAVV / Parket om het 
contact met procureurs en onderzoeksrechters te 
formaliseren

• Besproken en gevalideerd door het college van 
procureur-generaal

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Acties Output

Geselecteerde diensten opnemen in 
bestaande overlegplatformen en komen tot 

een samenwerkingsakkoord/
protocol

Opname dienst in 
bestaand 

overlegplatform

Nieuw overlegplatform creëren met 
geselecteerde diensten

Nieuw overlegplatform

tijdens overlegmoment: 
- bevoegdheden FAVV presenteren en 

bestaande afspraken opfrissen
- kennisname bevoegdheden, wensen/noden 

van andere diensten.

Oplijsten wensen en 
noden (bv. parket), 

presenteren ppt met 
bevoegdheden 

Waar mogelijk samenwerking intensifiëren Opleidingen, 
gezamenlijke 

controles, verstrekken 
gegevens,…

• EXTERNE communicatie tussen DG controle en andere 
diensten: SAMENWERKING INTENSIFIËREN
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Externe samenwerking

• MHC ->PFCU

• ICCF: Interdepartementale Commissie voor de coördinatie van de 
fraudebestrijding in de economische sectoren (ICCF)

• ICVV: Interdepartementale Coördinatiecel voor de controle van de 
voedselveiligheid (ICVV)

• MFVV: Multidisciplinaire Fraudebestrijdingscel voor de Veiligheid van 
de Voedselketen; FAVV voorzitter

• WGEO: Workgroup of Enforcement officers

• Working Group against FOOD Fraud 

• …

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

MHC‐> 

PFCP
(Fed.Politie)

FAVV‐NOE

FAGG ‐

SOE

Openbaar 
ministerie

Procureur 
generaal 

Bijstandsmagistr
aat

(Clarysse)

Fed Ger Politie DJSOC

FOD 
FIN

Douane 
en 

accijnzen

regionale vertegenwoordiger 
dopingagentschappen

Nieuwe structuur PFCP:
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Acties Output
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• EXTERNE communicatie tussen DG controle en andere 
diensten: SAMENWERKING INTENSIFIËREN

1. nieuw overlegplatform tussen 
FAGG en NOE sinds eind 2018

2. nieuw 3 maandelijks 
overlegplatform COLCOM tussen 
justitie PG en NOE sinds eind 
2018

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Objectieven NOE 2018

• Doorgaan met het uitbreiden van het ISO 9001-
kwaliteitssysteem naar de NOE in overleg met de 
kwaliteitdienst

• Ontwikkeling van meetbare doelstellingen : van 
toepassing vanaf 1/1/2018
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Reorganisatie structuur NOE

- Uitbouw van “deelgroepen” binnen de NOE 
om beter te beantwoorden aan noden en 
kennis, en ihkv interne kennisoverdracht

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

DG Controle
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Structuur van de NOE

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
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• Acties NOE 2018

− Wegcontroles: Benefralux (Douane), grenscontrole (NVWA), 
TACO (Police): 39 controles (Er was een daling van het aantal 
controles omwille van het personeelstekort bij NOE)

591 voertuigen waarvan 11,9% NC

Enkele acties NOE van 2018

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

OPSON VII : Internationale actie 
georganiseerd door Europol 

• Resultaten: Brucargo
– 15 zendingen zijn in totaal geïnspecteerd

– 9 non conformiteiten werden vastgesteld

– Een totaal volume van 2236 kgs werd vernietigd, welke veel 
fruit en groenten bevatten

• Resultaten: Antwerpen
– 39 zendingen werden geïnspecteerd

– In 4 gevallen werden producten in beslag genomen

– Een totaal van 1466 kilogram werd in beslag genomen en 
vernietigd.
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OPSON VII

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

PESTIMPORT

• 173 import-controles van PPP of actieve
bestanddelen via Antwerpen; voor een totaal van  
6.527,5 ton
– 31 ton Propanyl NC afkomst India

– 20 ton Tebuconazol NC afkomst India

• 23 import-controles via Zaventem, voor een totaal
van 31 ton
– 552 kg lambda cyhalothrin (PPP) NC afkomst China

– 250 kg actieve bestanddelen NC zonder enige labeling
afkomst Pakistan

– De twee desbetreffende producten werden vernietigd

• NOE presentatie op BVL symposium in Nov 2018 
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Illegale pesticiden –geen of foute 
labels aanwezig

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Actie SILVERAXE III

• Internationale actie georganiseerd door Europol

• 26 zendingen werden gecontroleerd 
– 3 stalen van actieve stoffen werden geanalyseerd  naar 

zuiverheid

– 1 zending propanil is in beslag genomen omdat de bron niet 
erkend is

• In totaal 287.5 ton goederen werden gecontroleerd.

– 30 ton was niet conform (10%)
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Difenoconazole staalname
Staalname met 
constante 
meting van de 
gasniveaus

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Speciale gevallen vastgesteld in 
België

• Invoer van illegale round-up en te koop aangeboden 
via een veilinghuis.

• Product is geëtiketteerd als zijnde RONUDUP 

• Opslag vervallen pesticiden in kleerkast bij 
groothandel uit het zicht van de controle-diensten en 
met aanwezigheid van aparte kassa

• Verboden pesticiden bewaard in privé-keuken van 
meststoffenshop
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Foto’s illegale opslag en ronudup

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

BaCon-acties: Bagages Controle

• Controle op bagages van passagiers in de 
verschillende luchthavens: Bierset, Gosselies, 
Oostende en Zaventem

• 2018: In totaal werden 25 controles uitgevoerd.

• Er was een daling van het aantal controles omwille 
van het personeelstekort bij NOE.
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BaCon Acties : hoeveelheden in 
beslag genomen

• Levensmiddelen : 1133,25 kg 

• Geneesmiddelen : 427 stuks

• Cosmeticas : 596 stuks

• Levende dieren : 1

• CITES : 15kg + 3 levende schildpadden

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

ISORA 2018
ONDERZOEK NAAR NATUURLIJKE HORMONEN IN 

URINE VAN RUNDEREN

Totaal aantal urinemonsters 2018:

118

10                                 4                      104

NOE                           LCE WVL               NOE

slachthuis                      slachthuis bedrijven

verdachte                      monstername      verdachte

dieren                                      H 07                   dieren

62
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DOCOLAB 2018

• Alle LCE ‘s kregen opleiding DOCOLAB

• 29 injectieplaatskernen genomen door NOE en LCE

• Vergelijking van de analyse resultaten Docolab met 
FAVV labo’s

63

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

BeeST 2018

• In alle LCE ‘s één hoog productief melkveebedrijf 
bezocht

• Plasma monsterneming melkkoeien

• 22 plasma monsters onderzocht op Bovien 
Somatotroop Hormoon

• Alles conform

64
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Paardenrennen
• 8 Targets bezocht op 10 verschillende adressen

• 1 target heeft één paard onttrokken van de controle

• 14 bloedmonsters genomen waarvan 2 niet conform 
op Oxyphenylbutazone en Diphenylbutazone

• 22 materiële monsters waarvan één Acetylsalicylzuur 
en één een cocktail van hormonen met opmaak 
Aanvankelijk PV Parket

65

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Fraude met houdbaarheidsdatum

• Inbreuken op:
- het commercialiseren van dierlijke bijproducten niet geschikt 

voor menselijke consumptie

- Vervalsen van de houdbaarheidsdatum

- Vervalsen van levensmiddelen van dierlijke oorsprong

- vervalsen monstername
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Fraude met houdbaarheidsdatum

• Vaststellingen:
- Aanbrengen van verschillende houdbaarheidsdata (=DLC)

- Invriezen van het vlees na of gelijk aan de 
houdsbaarheidsdatum

- Het aanbrengen van twee verschillende houdbaarheidsdata

- Gebruik maken van valse monsters 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Inhoud
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1. Aanleiding
1. Wijziging politierichtlijnen? problemen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

2. Gevolg

1. Wijziging politierichtlijnen?
– Bespreking problematiek op MHC 

(multidisciplinaire hormonencel) 24/7/2018

– OM (openbaar Ministerie) zal contact opnemen
met Politie algemeen en betrokken politiekantoren
in bijzonder. Advocaat generaal
bijstandsmagistraat Francis Clarysse heeft 
hiervoor reeds contact opgenomen met de Politie 
en met de betrokken parketten
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2. Gevolg

1. Wijziging politierichtlijnen?
– Opzetten van een nieuwe Mémo :

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

2. Gevolg

• Vervolging 
• De magistraat-titularis wordt verzocht het gepaste 

gevolg te verlenen aan de feiten.

• Vervolgens zal de magistraat-titularis een opdracht 
tot verhoor van de verdachte geven aan de Politie

• Afhankelijk van de aard van de feiten zal de 
strafvervolging gebaseerd zijn op hetzij een 
kwalificatie uit het strafwetboek (vb. slagen, 
bedreigingen) hetzij minstens de inbreuk op artikel 3 
§ 7 van het K.B. van 22 februari 2001 en indien 
mogelijk beiden.
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Evolutie bedreigen tegenover
FAVV-agenten

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

16 29 20 34 18 15 24 20 25
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ULC-LCE PRI TRA DIS DMO NOE Total

ANT 1 1

BNA 1 1

HAI 4 1 1 6

LIE 1 2 3 6

OVB 1 1 2

VLI 3 1 1 5

WVL 3 3

NOE 1 1

Total 12 4 7 1 1 25

Bedreigingen 2018
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Inhoud

• Inleiding

• Doelstellingen en realisaties van de NOE

• Acties 2018

• Geregistreerde klachten

• Beheer van bedreigingen

• Resultaten 2018

• Perspectieven 2019
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Evolutie aantal meldingen 2010-2018  
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Totaal 2018

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Behandeltijd (in werkdagen)
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Informatierapporten ontvangen van 
LCE’s in 2018

38 informatierapporten in 2018

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Aantal dossiers opgestart en behandeld 
door NOE per LCE (Trim 3 + Trim 4) 
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Aantal dossiers opgestart en behandeld 
door NOE per fraudetype (Trim 3 + Trim 4) 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Aantal dossiers opgestart en behandeld 
door NOE per risico 

(Trim 3 + Trim 4)
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Inhoud

• Inleiding

• Doelstellingen en realisaties van de NOE

• Acties 2018

• Geregistreerde klachten

• Beheer van bedreigingen

• Resultaten 2018

• Perspectieven 2019
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Acties NOE voorzien in 2019
Actions 2019

OPSON (DNP, BIO, Café)

Silver-Axe IV

PEST-IMPORT

BACON

ISORA

Gibier

FA-DO-CC

DOCOLAB

GPS (Contrôles routiers)

rBEEST-rBST

CONFIDENTIEEL

CONFIDENTIEEL
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Reorganisatie en structuur van de 
NOE

• Aanwerving 14? nieuwe personeelsleden voor
de NOE tussen december 2018 en juli 2019

• Dec 2018 +2, jan 2019 +3, feb 2019 + 4
• Opleidingstraject (3 tot 6 maanden)

Onderzoekscompetenties overbrengen op het terrein
Opleidingingen specifiek voor NOE

• Fraude-Audit (5 d)

• Gerechtelijke procedures (2 d)

• Opleiding door EUROPOL (1 d)

• Reorganisatie van taken binnen de NOE

• Opdeling in verschillende cellen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Merci de votre attention ! 

Thanks you for your attention!

Bedankt voor jullie aandacht


