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Verslag van vergadering nr. 2019-1 van het Raadgevend comité van het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van 29 januari 

2019 

FAVV Herman Diricks (Voorzitter), Philippe Houdart (Directeur Crisiscel), Jean-François Heymans (DG Controlebeleid a.i.), 
Kathy Brison (Communicatiedienst), Pascal Torfs (Directeur NOE), Jacques Moës ( Directeur Financiering), Véronique 
Berthot (DG Algemene Diensten), Guy Vanbelle en Jérémy Farvacque (Secretarissen) 

Kabinet Jean-Pierre Servotte (Medewerker Kabinet Ducarme) 

Leden van het Raadgevend Comité 

  EL PL  EL PL 
 Bert Véronique/Ardies Luc e 0 Mattheus Pieter-Jan/Rosvelds Sandra 0 0 
 De Becker Mathilde/Velghe Jan e e Els Goossens/ Van Keerberghen Georges 1  
 Claes Nathalie /  e  Nijs Wien/Denys Jurgen 1  
 Cools Romain/David Marquenie 1  Ogiers Luc/ Valérie Bastin 0 0 
 Debergh Renaat/De Wijngaert Lambert 1  Poriau Pierre/Roque Yvan e 0 
 Dejaegher Yvan/ Kerckhofs Karen e e Pottier Jean-Luc/Claeys Yvan e e 
 Diels Eve/ Van Der Hooft Anthony 1  Roland Dominik/ Logist Sylvia 0 0 
 De Craene Ann/Vanoirbeek Luc 1  Closset Françoise / Anceau Christine e 1 
 De Greve Nathalie / Sami Hemdane e 1 Semaille Marie-Laurence/Masure Alain e 0 
 De Smit Lieve / Decuypere Evelien  1 Segers Dina / Sonnet Eric 1  
 De Snijder Pepijn/Sara Van Dyck e e Spenik Kathleen / Willemijn De Jode  1  
 Fonck Myriam/Sophie Bôval  1 Storme Sébastien / Maes Vinnie e 1 
 Cnudde Annick/Hellin Frédérique 0 e Tamigniaux Daphné / Horion Benoit 1  
 Gore Michael/Vandewynckel Anneleen 1  Teughels Caroline/Loncke Peter 1  
 Boseret Géraldine /Ponthier Joseph 1  Vandamme Hendrik/De Swaef Peter  1 
 Hallaert Johan / Moonens Sander 1 1 Vandenbroucke Joost/Van den Broeck Aline 1  
 Jaeken Peter/Persoons Davy 1  Van Damme Eddy/ Denoncin Albert 0 0 
 Lauryssen Sigrid/Maertens Gwendoline 1  Van de Meerssche Eric/ Olivier Van Volden e 0 

1 Aanwezig   Warland Olivier / Thomas Mireille 0 0 
0 Afwezig   Dejonghe Evelyne / Dufays Nicholas   1 
e Verontschuldigd   Willemaers Cécile / De Clercq Sibyle (tolk) 1 1 
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• Vervanging mandatarissen 

Punt 1: Goedkeuring van de dagorde 

Er worden geen bijkomende punten aan de dagorde toegevoegd en wordt dusdanig goedgekeurd.  

Punt 2: Actualiteit 

Afrikaanse Varkenspest 
De heer Houdart (Directeur Crisiscel) geeft een nieuwe stand van zaken omtrent de Afrikaanse Varkenspest in 
België. 

Korte historiek: 

Hij legt uit dat op heden de vijfde maand van bestrijding is ingegaan en de eerste besmetting die werd gevonden 
dateert van half september vorig jaar in het zuiden van het land. Zoals gebruikelijk, als reactie op de besmetting, 
werd een zone afgebakend van een besmet gebied waarin een reeks van maatregelen gelden. In eerste instantie 
dient deze afbakening om de situatie te bevriezen, te onderzoeken hoever de besmetting gaat en om ervoor te 
zorgen dat vanuit wilde everzwijnen geen introductie komt naar de gedomesticeerde varkensstapel. Het is in dat 
kader dat eind september beslist werd om alle varkens in de afgebakende zone te doden. De monitoring die 
georganiseerd werd in het gebied heeft duidelijkheid gebracht en daarom werd eind november overgestapt van 
de voorlopige besmette zone naar de klassieke zones zoals Europa deze heeft ingeschreven in haar regelgeving. 
Dit betekent dat een besmet gebied (zone II) werd afgebakend die het grootste deel van de afgebakende zone 
bevat met daarrond een bufferzone (zone I). Het zuidelijke stuk daarvan was al opgenomen in de originele zone 
maar die overstap naar de Europese, klassieke zonering heeft wel gemaakt dat in het noorden (zone I noord) 
toegevoegd werd aan de zonering. 

Bovenstaande zones werden behouden tot begin januari tot een aantal weken terug de eerste everzwijnen 
buiten het besmette gebied werden gevonden. Dit bracht een aanpassing van de zonering met zich mee, wat 
half januari werd uitgevoerd. Besmette zone II werd uitgebreid tot aan de grens en heeft een lichte impact gehad 
op bufferzone I (toevoeging stuk land in Noordwest-Westen). 

Toelichting bij slide 3: volgens de Europese logica moet een besmet gebied omgeven worden door een 
bufferzone, maar op de kaart is in Frankrijk geen equivalente zone te zien, in de praktijk is die er wel. Op het 
terrein worden dezelfde maatregelen toegepast als de gelijkaardige zone in België. De reden dat deze niet 
formeel in de Europese regelgeving is opgenomen, is  een politiek-economische kwestie. Op het moment dat de 
zone in Frankrijk zou worden afgebakend zou dit ook meteen impact hebben op de handel en zou dit betekenen 
dat Frankrijk voor sommige 3de landen op de lijst van embargo’s zou terechtkomen en dus de impact voor zowel 
de Franse varkenshouderijen als de Belgische nog vergroten. Om dit scenario te vermijden wordt deze zone niet 
weergegeven.  

Parallel aan de Europese zones (welke we verplicht zijn af bakenen, maar die niet altijd even praktisch zijn) heeft 
het WG beslist om een eigen zonering op te maken. Deze zonering werd uiteraard ook gestart vanuit de originele 
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zone – van half september – maar om het beheer van de problematiek te optimaliseren werden drie deelzones 
gemaakt: een kernzone, een bufferzone en een zone van verhoogd toezicht. 

De ziekte zit niet stil, dit betekent dat ook het besmette gebied in de kern van de zone stelselmatig werd 
uitgebreid en dat navenant ook de grenzen van de zones werden verschoven. Dit is een eerste keer van 
toepassing geweest half november, een tweede keer toen werd overgestapt op de klassieke Europese model, en 
laatstleden nog eens toen de twee everzwijnen werden gevonden buiten de besmette zone.  

Er is na het ontdekken van de twee everzwijnen buiten de zone, een week intensief gezocht in het gans westelijke 
deel om nog everzwijnen te vinden, maar dit was niet het geval. De hypothese is dat deze everzwijnen buiten de 
besmette zone waarschijnlijk afkomstig waren van meer centraal gedeelte en via de hekkens tot daar geraakt 
zijn.  

Huidige situatie: 

Alles samen werden meer dan 1 100 everzwijnen verzameld en onderzocht. Van die meer dan 1 100 everzwijnen 
zijn er ongeveer 1000 afkomstig uit de allereerste afgebakende zone, dus het ganse zuidelijke stuk in de provincie. 
Op dit ogenblik zijn er bijna 400 besmette dieren gevonden die quasi allemaal in het bosmassief van die zone 
werden gevonden. De ziekte is geëvalueerd van het centrale gedeelte naar westelijke richting, en het is in dit 
gedeelte waar zich op dit moment de grootste activiteit bevindt. In het (zuid)-oostelijke deel is er nu de stap 
gezet naar een meer endemische toestand wat met zich meebrengt dat veel minder positieve dieren gevonden 
worden en dat het stilaan mogelijk wordt om binnen die zone te gaan jagen om het risico op verspreiding van de 
ziekte te verkleinen.  

Omwille van de druk die er nu is op de eerste reeks hekkens in het oostelijke deel heeft de Waalse regering beslist 
om een tweede reeks hekkens te plaatsten, meer westelijk, ter hoogte van de Franse grens. Deze hekkens 
moeten in staat zijn om enerzijds de druk op te vangen moest die sprong over de eerste hekkens er toch komen 
en anderzijds de jacht in de zone te vergemakkelijken. 

Verschuiving van de strategie: 

Waar het initieel de bedoeling was om de dieren zoveel mogelijk met rust te laten, de monitoring op een 
uitermate hoog niveau te krijgen en zoveel mogelijk kadavers uit de zone te verwijderen is de strategie in 
oktober, november verschoven. Aan de buitenkant van de zone tracht men de densiteit van de everzwijnen zo 
laag mogelijk te houden, door effectief te gaan jagen.  

Impact varkens 

Met betrekking tot de varkens zijn er ten opzichte van vorige updates weinig of geen wijzigingen te melden. In 
zone II, de originele besmette zone en het zuidelijke stuk van zone I, werden de varkens eind september 
weggehaald. Voor de varkenshouderijen gelegen in het toegevoegde noordelijke stuk van de zone I daar gelden 
wel de Europese regels watt betekent dat wat betreft de nationale handel er geen beperkingen zijn, maar bij 
intracommunautair handelsverkeer gestuurd, de nodige analyses en onderzoeken moeten gebeuren.  

De maatregelen die in de rest van het land van kracht zijn, zijn nog steeds dezelfde als in september bepaald. Er 
is ondertussen een versoepeling op komst: het MB met tijdelijke maatregelen zal worden aangepast om opnieuw 
het transport of het verzamelen op vrachtwagens naar het slachthuis toe te laten. Het MB ligt bij de Minister ter 
ondertekening. Ook voor de export zijn geen wijzingen te melden en moet er op korte termijn geen wijzingen 
verwacht worden.  

Europa 

De ziekte blijft zich verder verspreiden in EU, vooral in Roemenië is dit een probleem waar nog dagelijks uitbraken 
bijkomen. Ook in het oosten van Polen kan men zich verwachten aan een verdere uitbreiding van de reeds 
afgebakende zones. 

De heer Houdart besluit met de vermelding dat alle nuttige informatie op de website van het FAVV kan worden 
geraadpleegd. 
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Vragen of opmerkingen 

De heer Gore (FEBEV) vraagt zich af indien een timing bestaat over het plaatsen van de tweede reeks hekkens? 
Werd dit reeds gerealiseerd?  

De heer Heymans (Directeur-generaal PCCB) laat weten dat de hekkens in het zuiden werd geplaatst, deze meer 
in het noorden, die het bosmassief omheint is in finale fase. 

De heer Gore (FEBEV) verwijst naar de actualiteit waarin werd gemeld dat Frankrijk het leger inzet om de 
bestrijding van de ziekte te versnellen. In welke mate is dit een piste dat in België kan bewandeld worden? Voor 
de sector is de AVP een ramp, de klok begint te tellen van zodra de laatste besmetting begint te tellen. 

De heer Heymans vult aan dat vergelijkbaar met Frankrijk, ook België dergelijke contacten heeft gelegd, niet 
enkel om everzwijnen te doden, maar ook om kadavers te zoeken en te verzamelen. Men mag ook niet uit het 
oog verliezen dat op federaal niveau nu reeds heel wat werk wordt verricht door de mensen van de civiele 
bescherming. De Waalse Regering heeft tevens voor 50 000 euro aan geluidwerende wapens gekocht om zo ’s 
nachts dieren te kunnen doen. De voorbereidende fase is nog bezig, maar zal eerstdaags operationeel worden.  

Mevrouw Decuypere (Vlaamse Overheid) vraagt zich af hoeveel varkensbedrijven zich bevinden in het 
toegevoegde gedeelte van zone I? 

De heer Houdart verduidelijkt dat in de blauwe zone (slide 9) het gaat over 16 varkenshouderijen, waarvan 1 
commercieel varkensbedrijf. De rest zijn allemaal hobbyhouders die weinig of geen last ondervinden van de 
opgelegde maatregelen. Met betrekking tot de zone toegevoegd aan het noordwesten, daarin bevinden zich 
geen varkenshouderijen. 

De heer De Swaef (ABS) vraagt indien men er idee van heeft in hoeverre de populatie van de everzwijnen reeds 
is gedaald?  

De heer Houdart haalt aan dat er in de origineel afgebakende zone naar schatting 2.000 à 3.000 everzwijnen 
zitten. De 1 000-tal gevonden of geschoten everzwijnen vormen dus ongeveer de helft tot een derde van de 
totale populatie zou zijn. Dit blijft uiteraard een ruwe schatting.  

Brexit 

De voorzitter laat weten dat hoe meer de tijd vordert de Brexit er zal komen met een “no deal”. Er moet rekening 
gehouden worden met het feit dat indien er geen afspraken gemaakt worden, de UK op 31/03 een derde land 
wordt en dit dus alle beperkingen met zich meebrengt zoals elk ander klassiek derde land. Het FAVV is sedert 
lang bezig met het treffen van de voorbereidingen voor dergelijk scenario. Indien het Parlement akkoord gaat, 
hebben we de mogelijkheid om mensen aan te werven om de uitdagingen die de Brexit met zich meebrengt aan 
te pakken. Het moet echter voor iedereen duidelijk zijn dat als er een “no deal” komt, er een bepaalde fase zal 
zijn waarin de zaken zeer moeilijk beheersbaar zullen zijn.  

Ondertussen zijn de interne diensten bezig met het uitwerken van een Brexit-website waarop alle informatie zal 
worden gecentraliseerd. Het FAVV is tevens nauw contact met de Commissie om nu reeds een paar praktische 
afspraken te maken. Het probleem is en blijft dat het voor elke instantie nog koffiedik kijken is wat uiteindelijk 
de eisen van UK zullen zijn. Leslie Lambregts werd aangesteld als Brexit-coördinator voor het FAVV en intern 
werd een taskforce opgericht om alle aspecten nauwlettend in de gaten te houden en voor te bereiden waar 
mogelijk.  

De voorzitter rekent op de leden van het RC om hun achterban te wijzen op de ernst van de situatie en vraagt 
hen te wijzen op de verplichtingen die vasthangen aan de import/export van bijvoorbeeld levende dieren, etc. 
Alle informatie die nuttig kan zijn voor bepaalde sectoren zal tevens gepubliceerd worden op de website. De 
voorzitter verwijst naar de website van FOD Economie waarop bedrijven een enquête kunnen invullen om te zien 
hoe zij geïmpacteerd kunnen worden door de Brexit.  

Vragen/opmerkingen? 

Mevrouw Boseret (FWA) vraag als het mogelijk is om de cijfers te verkrijgen van import/export van levende 
dieren naar en van de UK. 

De voorzitter laat weten dat de cijfers opgevraagd worden en doorgestuurd naar de leden van het RC.  

De heer Hallaert bemerkt dat ook de voedingsindustrie geconfronteerd wordt met al van onzekerheden. Ook zij 
trachten zich voor te bereiden in het mate van het mogelijke door bijvoorbeeld het organiseren van infosessies 
(waar het FAVV aan meewerkt). De heer Hallaert stelt zich echter de vraag indien er reeds zicht is op de timing 
van de aangekondigde versterking? 
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De voorzitter verklaart dat aangezien we geconfronteerd zijn met een Regering in lopende zaken, het Parlement 
de kredieten moet goedkeuren. Éénmaal dit gebeurd, kan gestart worden met de werving. De bedoeling van de 
Regering is natuurlijk om daar zo snel mogelijk werk van te maken, maar het FAVV is niet de enige die bijkomende 
mensen nodig heeft. (FOD Economie, Douanediensten, …).  

De heer Jaeken (Phytofar) vraagt zich af indien er een crisiscel werd opgericht met alle betrokken instanties?  

De voorzitter legt uit dat op het niveau van de Regering een nationale Brexit-coördinator werd aangesteld. Net 
zoals het Agentschap hebben andere betrokken instanties Brexit-coördinatoren aangesteld die regelmatig 
overleggen hebben zodoende een gemeenschappelijk en coherente benadering hebben i.k.v. de Brexit. In fini is 
echter elke instantie verantwoordelijk voor zijn/haar verantwoordelijkheden, maar de nationale coördinatie is 
er. Deze wordt georganiseerd door FOD Buitenlandse zaken in samenwerking met de Premier.  

De voorzitter besluit dat tijdens elk RC zal teruggekoppeld worden over de Brexit en dat indien gewenst een WG 
opgericht zal worden voor de leden om korter op de bal te spelen indien bijkomende informatie beschikbaar 
wordt.  

Punt 3: Jaarverslag werking vulgarisatie- en begeleidingscel 2018 

Kathy Brison geeft aan de hand van een PowerPointPresentatie een stand van zaken omtrent de resultaten van 
de werking van de vulgarisatie- en begeleidingscel van het jaar 2018. 

Mevrouw Brison laat weten indien de leden van RC opmerkingen, vragen of suggesties hebben voor de toekomst 
zij deze graag hoort. (per mail, telefonisch,…). 

De voorzitter bedankt mevrouw Brison voor de presentatie en beaamt dat er reeds heel veel werk werd verricht, 
vooral als je de jaren 2017 met 2018 met elkaar vergelijkt. Men moet echter aandacht hebben dat indien de 
vragen groter worden dan het aanbod, er keuzes en prioriteiten gemaakt moeten worden. In fini blijft het doel 
om de begeleiding bij de kleine producenten de kennis te vergroten en de consumenten te beschermen. 

Vragen/Opmerkingen? 

Mevrouw Decuypere (Vlaamse Overheid) verwijst naar de werkgroepen en vraagt zich af waarom specifiek 
gekozen werd voor die werkgroepen zoals bijvoorbeeld Korte Keten. Ze vraagt tevens indien het mogelijk zou 
zijn om een verdeling van opleidingen te kunnen verkrijgen per Gewest. 

Mevrouw Brison legt uit dat voor de werkgroepen inderdaad worden opgericht op basis van de aanvragen die 
binnenkomen bij de cel. Er wordt per type producenten een lijst gemaakt van de meest frequente vragen en op 
basis daarvan worden de WG opgericht per categoriegroep. 

Wat betreft de vraag om een verdeling per Gewest is dit inderdaad mogelijk maar dit wordt bewust niet gedaan 
omdat de verschillen zeer markant zijn tussen Vlaanderen en Wallonië. Mevrouw Brison refereert naar de 
opleiding die wordt gegeven voor bv. crèches. Als in Wallonië een dergelijke opleiding wordt georganiseerd is 
deze in de kortste tijd volzet, wordt een dergelijke opleiding in Vlaanderen georganiseerd zijn er praktisch geen 
gegadigden. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat in Vlaanderen een aantal beurzen worden georganiseerd (met 
crèches als doelpubliek) en de mensen vaak naar de stand van het FAVV komen om daar hun vragen te stellen.  

De voorzitter stelt toch voor om de cijfers op te zoeken en te versturen naar de leden van het RC. Het is in functie 
van de vragen dat de opleidingen georganiseerd worden en dus wordt zo veel mogelijk vraaggestuurd gewerkt.  

De heer Vandenbroucke: het doel van de cel is om de volksgezondheid te verhogen en vraagt zich af indien er 
een link is tussen de opleidingen en de inspectieresultaten met andere woorden is het meetbaar dat indien een 
operator een opleiding volgt zijn/haar resultaten na de controle gunstig zijn? 

Mevrouw Brison denkt dat dit zeer moeilijk te meten is aangezien operatoren zich niet per sé inschrijven per 
ondernemingsnummer. Het is echter opgenomen in het strategieplan voor 2019 om zaken te meten. Dit zou 
echter eerder per onderwerp kunnen dan per Checklist bv. allergenen. Er zal een WG allergenen opgericht 
worden en hopelijk komen tal van geïnteresseerden hier op af. Er zou na een bepaalde periode dan kunnen 
geëvalueerd worden indien de resultaten m.b.t. allergenen beter zijn dan bv. jaar voorheen. Bijkomend is men 
aan het nadenken om tijdens de opleidingen een soort van vragenlijst te laten invullen aan het begin van de 
opleiding en nadien om zo te kunnen nagaan indien de mensen de opleiding hebben begrepen.  

De voorzitter legt uit dat de cel nog aan het groeien is en we in de toekomst meer en meer trachten te meten. 
De begeleidingscel is een investering geweest en de resultaten ervan zullen op langere termijn zichtbaar zijn, 
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misschien per sé de resultaten op de inspecties maar in ieder geval op het verbeteren van de kennis van de 
mensen.  

De heer Jaeken (Phytofar) vraagt af indien ook wordt gekeken naar meer moderne en didactische hulpmiddelen 
om de opleidingen te organiseren door bijvoorbeeld gebruik te maken van youtube, webinars, etc. want daarmee 
kunnen nog meer mensen bereikt worden. 

De voorzitter laat weten dat het Agentschap zeker openstaat voor innovatie en nieuwe technologieën maar vindt 
het toch belangrijk dat de opleidingen face-to-face georganiseerd worden. Het is trouwens niet duidelijk indien 
het doelpubliek openstaat voor dergelijke methoden. Maar dit is zeker iets om in de toekomst mee in rekening 
te brengen, als er interesse voor zou zijn.  

Mevrouw Anceau (Waalse Regering) verwijst naar bepaalde projecten zoals “frigos solidaire, voedselverspilling” 
waar heel wat collega’s van andere administraties aan meewerken. Zouden de gebruikers van deze initiatieven 
ook een doelpubliek kunnen worden?  

Mevrouw Brison legt uit dat in 2019 inderdaad ook de focus zal gelegd worden op de initiatieven voor 
minderbedeelden. Er zijn nu reeds tal van opleidingen gegeven aan liefdadigheidsinstellingen maar we zullen in 
de toekomst ook de opleiding openstellen voor een breder publiek door bijvoorbeeld via de gemeenten de 
informatie te verspreiden. Het idee is niet enkel de bedrijven die gekend zijn bij het FAVV op leiden maar ook 
mensen die bijvoorbeeld gebruik maken van bv. “frigos solidaire”.  

De voorzitter sluit het debat en laat weten dat in een later stadium naar de leden zal teruggekoppeld worden 
omtrent de strategie van de cel voor 2019. 

Punt 4: Werking NOE 2018 

 Pascal Torfs (Directeur NOE) geeft aan de hand van een gedetailleerde PowerPointPresentatie een weergave 
van de resultaten van de Nationale Opsporingsdienst voor 2018 en geeft kort weer wat verwacht kan worden in 
2019. De heer Torfs laat de leden weten dat hij niet kan ingaan op vragen van lopende gerechtelijker dossiers en 
vragen over de interne opsporingsmethoden van de NOE.  

Opmerking bij slide 77: de twee balken geven niet dezelfde dossiers weer in de verschillende kleuren. Vaak lopen 
gerechtelijke dossiers over meerdere jaren en het is dus belangrijk mee te geven aan de leden dat dat er geen 
verband is met het aantal nieuwe dossiers (linkerzijde) en het aantal afgewerkte dossiers (rechterzijde).  

Vragen en opmerkingen 

De heer Gore (FEBEV) stelt een vraag met betrekking tot de middelen die het FAVV ter beschikking gesteld kreeg. 
Er werd in het verleden beslist om een enveloppe van 2 miljoen euro ter beschikking te stellen in het kader van 
de versterkte controles. Dit ging om een structurele beslissing. In welke mate werd bij de uitbouw van de NOE 
rekening gehouden met deze beslissing, is deze nog steeds van toepassing en maakt dit deel uit van de strategie 
om met de middelen de uitbouw verder te realiseren?  

De voorzitter legt uit dat de enveloppe van 2 miljoen – structureel toegewezen door de Minister – effectief werd 
opgenomen in de Begroting voor 2019 en ook in de voorlopige 12den die goedgekeurd worden. In de presentatie 
van de heer Torfs wordt gerefereerd naar 14 nieuwe medewerkers bij de dienst NOE, deze medewerkers worden 
inderdaad gefinancierd door deze enveloppe. De 2 miljoen euro extra werd verdeelt over twee luiken: NOE en 
versterkte controles. 

De heer Gore (FEBEV): In de presentatie werd vermeld dat 1 300 PV’s, geïnitieerd vanuit de NOE, gekoppeld 
waren aan versterkte controles. In welke mate zijn alle PV’s die gekoppeld zijn aan de versterkte controle, zijn 
die via de NOE gegaan of wordt een onderscheid gemaakt als een PV behandeld wordt of die al dan niet in de 
richting van NOE zou gaan? 

De heer Torfs legt uit: met de 18 medewerkers bij de dienst NOE werden in 2018, 1 300 PV’s opgesteld. 350 
daarvan zijn PV’s die aanleiding kunnen geven tot een dossier bij het Parket. Er is hier geen enkele link tussen de 
1 300 PV’s en de 350 met de versterkte controles. Dit is enkel een reflextie van het aantal PV’s opgesteld door 
de medewerkers in het kader van de eigen dossiers.  

Laatste opmerking van de heer Gore: er werd tijdens de presentatie gesproken over een document dat werd 
samengesteld en gevalideerd werd door het college van Procureurs-Generaal. De heer Torfs had een voorbeeld 
gegeven van uitspraken die konden leiden tot juridische consequenties. De heer Gore vindt het belangrijk niet 
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enkel voor de operatoren in de sector, maar ook in een algemeen kader te weten tot waar bepaalde beweringen 
leiden.  

De voorzitter laat weten dat slechts één boodschap moet meegegeven worden. Het is nutteloos om te gaan 
speculeren en te zeggen welke beweringen tot welke consequenties kunnen leiden. Als operatoren beleefd 
blijven is er nooit een probleem 

De heer Jaeken (Phytofar) dankt de heer Torfs voor het overzicht en heeft een concrete vraag omtrent de 
juridische output die wordt overgemaakt van het Parket? Als vanuit de NOE dossiers worden overgemaakt naar 
het Parket, hoe gaat dit dan verder in z’n werk? Wordt effectief overgegaan tot een eventuele veroordeling? 
Heeft het FAVV zicht op de vooruitgang in die dossiers? 

De heer Torfs legt uit dat van de 700 dossiers er ongeveer 400 door de NOE zelf worden behandeld. Van die 400 
dossiers worden er tussen de 55 en 75 behandeld in samenwerking met het Parket. Het is dan het Parket dat, 
autonoom beslist, om de PV’s over te maken naar de Procureur des Konings en laatste beslist dan op zijn/haar 
beurt autonoom om een onderzoeksrechter aan te stellen. Er dient echter wel bemerkt te worden dat er onlangs 
een nieuw overlegorgaan werd opgericht (COLCOM) waarin 3 maandelijks tussen directeur NOE en het Parket-
Generaal de dossiers worden besproken die door het Parket in samenwerking met NOE worden behandeld. 
Tijdens deze overleggen zien we dan effectief welke dossiers stagneren, bij welke wordt overgegaan tot 
vervolging, seponering, etc… 

De voorzitter vervolledigd nog door te melden dat omwille van de scheiding der machten de Procureur des 
Konings en de onderzoeksrechter volledig autonoom beslissen. Het FAVV kan daar op geen enkele manier in 
tussenkomen.  

De heer Vandenbroucke (Test-Aankoop) verwijst naar de auditrapporten. Enkele van de aanbevelingen (7) die 
werden gegeven betreffen ook de NOE en hij refereert naar de aanbeveling waarin staat dat de middelen van de 
NOE ontoereikend bewapend zijn om te doen wat ze zouden moeten doen. In de presentatie werd gesproken 
over het bijkomend aanwerven van 14 medewerkers en vraagt zich dus af indien dit wel voldoende zal zijn? 

De voorzitter legt uit dat men nu gestart is met de uitbouw van de cel NOE. Op termijn zal blijken of deze 
bijkomende middelen al dan niet voldoende zijn. Het Agentschap heeft ervoor gekozen te investeren in de NOE 
omdat deze een bijdrage levert aan het belang van de volksgezondheid. Hij wenst er tevens op te wijzen dat het 
Agentschap reeds tal van inspanningen heeft geleverd, want in principe is het een inspectiedienst: als door de 
medewerkers een PV wordt opgemaakt en deze overgemaakt wordt naar de Gerechtelijke diensten het zij zijn 
die hun rol moeten spelen en zij moeten zorgen voor de verdere opvolging hieromtrent. De redenering mag niet 
omgedraaid worden en het globale plaatje moet bekeken worden zonder de focus te leggen op het Agentschap.  

De heer Vandenbroucke (Test-Aankoop) verwijst nog naar het punt van een samenwerkingsovereenkomst tussen 
het Gerecht en het FAVV? Zijn hier al concrete stappen voor ondernomen? 

De voorzitter legt uit dat de heer Torfs tijdens de presentatie gesproken heeft over een omzendbrief van de 
Procureurs-generaals. Het Parket wil werkafspraken maken, via richtlijnen, maar staat niet open om een protocol 
af te sluiten. Ook andere administraties hebben al nagedacht om een protocol af te sluiten met het Gerecht, 
maar tot op heden blijven deze ook uit. Nu moet men werken in de context van de bestaande overlegorganen 
en de omzendbrieven die het Parket uitgeeft. De desbetreffende COL “COMMUNICATIEFLUX TUSSEN HET OM  
EN DE NATIONALE OPSPORINGSEENSHEID VAN HET FAVV” zit momenteel in het laatste stadium van goedkeuring 
door Justitie. 

Punt 5: Resultaten van de heffingencampagne 2018 – Stand van zaken  

De heer Moës geeft aan de hand van een PowerPointpresentatie een overzicht van de heffingencampagne van 
2018 en een stand van zaken van deze van 2019.  

Vragen/opmerkingen? 

Er worden geen vragen of opmerkingen gesteld naar aanleiding van de presentatie.  

Punt 6: Verbetervoorstellen werking Raadgevend Comité 

De heer Dejaegher heeft naar aanleiding van de vraag tot verbetervoorstellingen omtrent de werking van het 
Raadgevend Comité enkele suggesties gemaakt. Wegens een andere verplichte aangelegenheid kon de heer 
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Dejaegher niet aanwezig zijn en aangezien hij deze persoonlijk had wensen toe te lichten zullen deze suggesties 
meegenomen worden in verdere debatten. De voorzitter stelt voor om deze suggesties mee te nemen in de 
discussies m.b.t. de aanbevelingen van de audit van het FAVV (zie punt 7). 

Punt 7: Bemerkingen auditrapporten FAVV 

Comeos, Horeca Vlaanderen, Fevia, Fevia, Test-Aankoop en Febev hebben bemerkingen geformuleerd op het 
auditrapport dat werd bezorgd aan de leden van het Raadgevend Comité. De voorzitter stelt voor om de 
opmerkingen van de sectoren te overlopen aan de hand van de tabel, welke aan alle leden zal overgemaakt 
worden. 

De voorzitter licht toe dat het Agentschap een actieplan zal opmaken dat in het pilootcomité, opgericht door de 
regering, zal worden besproken. Het RC zal ingelicht worden over evolutie van dit actieplan.  

Het RC, is enerzijds zelf onderwerp van de aanbevelingen van de audit, meer bepaald de aanbeveling rond de 
werking en samenstelling , maar daarnaast zijn er ook andere punten die de interesse kunnen wegdragen van de 
leden van het RC en kunnen er ook specifieke punten worden besproken. Daarnaast verdient ook het auditcomité 
de nodige aandacht, gezien dit opgericht is met een aantal leden van het RC om een inzicht te geven in de interne 
audit van het Agentschap. 

De sectoren lichten hun opmerkingen en vragen toe aan de hand van de tabel, waarna de voorzitter zijn 
antwoorden formuleert. 

Mevrouw Diels (HoReCa Vlaanderen) overloopt de geformuleerde vraag (zie tabel). 

De voorzitter zegt dat het antwoord op deze vraag te vinden is in de bepalingen van het KB autocontrole dat 
steeds overlegd wordt met de sectoren, en dat moesten er wijzigingen aan de orde zijn, deze ook hier zullen 
worden besproken. Het stimuleren van de validatie van de ACS is een principe waar iedereen achter staat. 

De heer Vandenbroucke (Test-Aankoop) overloopt de geformuleerde vragen(zie tabel) 

De voorzitter antwoordt dat de vraag met betrekking tot de bevoegdheidsverdeling een politieke beslissing is, 
waar men als organisatie geen vat op heeft. Het ministerieel toezicht wordt democratisch geregeld bij de nieuwe 
regeringsvorming, met vertrouwen van het parlement. 

Betreffende import en exportcertificering: dit is gedekt door retributies. Ook in kader van Brexit of Plant Health 
Law is het voorzien dat bijkomende certificatie komt en dat dit moet gedekt worden door retributies. Geen 
bedoeling om voorziene controles of opvolgingscontroles te onttrekken aan het controleprogramma. Voor het 
uitvoeren van certificaties is het mechanisme voorzien dat me buiten het agentschap om beroep doet op 
BMO’ers. De aanbeveling zal duidelijk gedocumenteerd worden in het actieplan. Ook moet rekening gehouden 
worden met het feit dat de eisen die het derde land stelt ook gegarandeerd wordt voor de consument in dat 
derde land. 

Het onaangekondigd karakter: hier is geen hard bewijs geleverd en maant de voorzitter aan niet te stigmatiseren 
door bepaalde uitspraken. De wijze van vraagstelling is ook belangrijk. Indien er enkelen in de fout gaan, dan 
maakt het FAVV hier degelijk werk van en neemt zoals reeds gedaan is in het verleden de correcte maatregelen. 

Wat betreft rotatie: hier zijn voldoende middelen om te garanderen dat er geen vertrouwens band ontstaat 
tussen gecontroleerde en controleur, maar zal verder worden uitgespit of hier andere maatregelen moeten 
worden voorzien. Momenteel zijn er voldoende mechanismen die de onafhankelijkheid garanderen. Er is de  
controle door de sectorhoofden op correcte uitvoering, het charter van de controleur . 

Op de opmerking van het inbouwen van verrassingscontroles op de autocontrole, zegt de voorzitter dat het 
gevalideerd autocontrolesysteem net ingebouwd is om er voor te zorgen dat de goede operatoren minder 
gecontroleerd worden en om er voor te zorgen dat net de minder goede operatoren niet zouden ontsnappen 
aan een controle. Ze gaan zeker niet ongecontroleerd kunnen werken. Ook in de vleessector is er naast de 
regelmatige controle door de DMO’ers ook controle door de LCE’s voorzien in controleprogramma.  

Disproportionele straffen: de voorzitter zegt dat er onvoldoende gekeken is wat er aan de basis lag van het 
systeem. Net om er voor te zorgen, daar waar in het verleden opgemerkt werd dat bepaalde operatoren vrijwel 
ongestraft bleven, en PV’s zonder gevolg bleven, werd het systeem van de administratieve boetes opgericht. Dit 
moet gezien worden in het kader van het geheel van maatregelen. Het is een aanvulling op wat het Agentschap 
kan doen, en wat het gerecht kan doen, het is aan de wetgever om te bepalen welke straffen voor welke inbreuk 
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moeten worden opgelegd. Administratieve boetes zijn ook niet de enige sancties, vele dossiers zijn ook bij het 
gerecht, en er kunnen zware straffen opgelegd worden. 

De voorzitter zegt dat de garantie wordt gegeven dat alle zaken zullen worden teruggekoppeld, als ze ter sprake 
zullen komen, maar dat er hierdoor alvast toch al een algemeen antwoord mee wordt geboden aan het RC. 

De heer Hemdane (Comeos) vraagt naar het verdere concrete verloop naar aanleiding van de aanbevelingen, 
maar neemt akte van het feit dat er een actieplan zal worden opgemaakt. Het interpretatieverschil tussen de 
LCE’s lijkt een probleem te zijn en dit zal ook tijdens de bilaterale overleggen bekeken worden. De heer Hemdane 
geeft aan dat ze het ook spijtig vinden dat de politie en andere instantie niet zijn geauditeerd en vindt dit een 
gemiste kans. 

De voorzitter zegt dat FAVV niet de enige betrokkene is, wat ook aan de auditors werd duidelijk gemaakt, 
sommige aanbevelingen gelden dan ook voor andere organisaties en instellingen, bijvoorbeeld als het gaat over 
samenwerkingsprotocols, waar ook anderen mee moeten gaan in bepaalde démarches. Hier zal ook nog over 
gerapporteerd worden. De voorzitter verwijst ook naar het feit dat bijvoorbeeld in het kader van de NOE bij 
afwezigheid van protocollen toch heel wat informatie kan uitgewisseld worden. 

Betreffende de opmerking over de uniformiteit binnen de LCE’s werd aan de auditors gevraagd waar men het 
concreet over heeft. Hier kwam geen reactie op. Gelijke aanpak problematieken werden in het verleden ook 
steeds op het sectoroverleg geagendeerd. Deze actie zal naar de toekomst toe verder worden georganiseerd. 
Toch lijkt door het ontbreken van praktische concrete reactie of voorbeeld dit probleem niet groot te zijn. 

De heer Hemdane (Comeos) zegt dat het probleem niet groot is maar vooral een probleem kan vormen als er 
operatoren in verschillende controle-eenheden aanwezig zijn. Van de kant van Comeos zal er een inspanning 
worden gedaan om aan achterban concrete voorbeelden op te vragen. 

De heer Hallaert (Fevia) stelt zich de vraag over het proces, wat een unieke gelegenheid moet zijn, gezien het 
aantal aanbevelingen, welke te talrijk zijn om binnen dit korte tijdsbestek te overlopen. Een opdeling in 
problematieken zou kunnen zijn 1) punten die het FAVV overstijgen en waar moet samengewerkt worden met 
andere organisaties 2) punten die gemeenschappelijk zijn overkoepelend over de verschillende sectoren heen 
waar alle stakeholders zijn betrokken en 3) specifiek de vleessector. In functie daarvan zouden werkgroepen per 
thema of cluster kunnen gevormd worden voor een verdere aanpak. Sectoren kunnen zo worden betrokken bij 
het uitwerken van bepaalde acties i.k.v. bepaalde aanbevelingen. 

Wat betreft inhoudelijke punten zijn communicatie en fraudeaanpak de belangrijkste punten. 

De voorzitter verwijst naar het belangrijkste punt, aangegeven door FEVIA, namelijk dat het agentschap zich door 
de wet opgelegde missie en doelstellingen heeft gerealiseerd. Ook dat er kwaliteitssystemen zijn in plaats gesteld 
die een permanente evaluatie vergen. Ook is het inderdaad niet eenvoudig om 96 aanbevelingen op te volgen. 
Er zal daarom aan het opvolgingscomité voorgesteld worden om deze te clusteren in grote thema’s, en dubbels 
te verwijderen, zodat dit in hapklare brokken kan worden behandeld. 

De voorzitter wijst er op dat het een regeringsbeslissing is dat er een opvolgingscomité belast is mt opvolging en 
dat eerst daar het actieplan zal toegelicht worden, om van daaruit feedback te geven via het RC over de 
vooruitgang van dit actieplan. Het opvolging comité bestaat uit de minister, vertegenwoordiger van et FAVV(de 
voorzitter), DG4 vertegenwoordiger, & de FIA verantwoordelijke, en is belast met de opvolging met name hoe 
deze aanbevelingen evolueren. Er zal ook een bevraging of evaluatie worden georganiseerd waar dit wordt 
gevraagd . Er zal ook in dialoog aan het RC worden gevraagd hoe deze gevraagde evaluaties kunnen worden 
georganiseerd en als er acties zijn die bepaalde stakeholders aanbelangen zullen deze ook in het RC worden 
besproken. Bijvoorbeeld hoe een evaluatie kan worden gemaakt of concrete implementatie van een actie. 

De heer Gore (FEBEV) vult aan dat hij het opvolgingscomité als een toetssteen ziet om evaluaties te doen, maar 
dat er ook een vraag leeft om actief mee te participeren en mee te werken. 

De voorzitter geeft aan dat in het opvolgingscomité besproken kan worden welke elementen mee kunnen 
genomen worden naar het RC om verder te bespreken en daar verder ut te diepen. De eindbeoordeling hoort 
echter toe aan het opvolgingscomité. 

De heer Gore (FEBEV) vindt dat de belangrijkste punten in het auditrapport deze zijn die het RC aanbelangen 
namelijk het feit dat het als orgaan gepercipieerd werd als zijnde minder dynamisch omdat er zo veel 
stakeholders aanwezig zijn en stelt voor om aan te sturen op een bevraging van het raadgevend comité met 
betrekking tot de opmerkingen die werden geformuleerd ten aanzien van het raadgevend comité. Want als we 
dat niet doen zal de performantie van de output van het RC naar het opvolgingscomité redelijk beperkt zijn.  
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Er worden een paar vragen gesteld over het de performantie in het auditrapport en FEBEV vindt het belangrijk 
dat het RC zijn rol volledig vervult. O.a. de vraag hoe de leden denken dat het performanter en duidingsgerichter 
kan zijn. Op basis van deze bevraging zouden we de leden kunnen betrekken bij de uitwerking van bepaalde 
acties in werkgroepen. 

De voorzitter zegt dat er al eerder voorafgaandelijk aan de auditresultaten gevraagd werd om 
verbetervoorstellen te doen. Hierop kwam weinig reactie. Er zal andermaal een bevraging gedaan worden  met 
betrekking tot de toegevoegde waarde die het RC kan betekenen voor de leden. 

De heer Vandenbroucke (Test-Aankoop) wijst naar het wettelijk kader waarbinnen moet worden gewerkt. De 
voorzitter geeft aan dat als er suggesties zijn die uitwijzen dat het wettelijk kader moet aangepast worden, dat 
dit ook kan aangebracht worden. 

De voorzitter zegt dat hij open staat voor elke dialoog binnen het raadgevend comité en verwacht dan ook dat 
hij  feedback krijgt, maar dat er moet gefocust worden en geprioriteerd. Het is vooral van belang dat voorstellen 
ook werkelijk een toegevoegde waarde hebben in het kader van de opvolging van de audits. 

De heer Hallaert (Fevia) stelt de vraag of er plaats is voor werkgroepen i.k.v. opvolging van de audits. 

De eerste volgende feedback zal handelen over elementen waarover er een akkoord is binnen het 
opvolgingscomité. Op basis hiervan zal de vooruitgang toegelicht worden aan het raadgevend comité, en als er 
werkgroepen moeten worden opgesteld, dan zal dit ook worden gedaan. Ook de evaluaties van bepaalde 
onderwerpen die moeten gebeuren kunnen, indien dit zinvol is, ook worden overlegd met Raadgevend comité. 
Het zal zich niet uitsluitend beperken tot de aanbeveling over de werking van het raadgevend comité, maar ook 
andere specifieke onderwerpen kunnen aan bod komen. 

De voorzitter dankt de leden voor de feedback en vragen naar aanleiding van het verstrekken van het 
auditrapport. Dit bood alvast een eerste kans om een aantal zaken te verduidelijken. 

De gecompileerde tabel met de opmerkingen die werden ontvangen van de leden van het RC zal worden vertaald 
en wordt nadien doorgestuurd naar alle leden ter inzage. 

Punt 8: Varia 

Vervanging mandatarissen 

In toepassing van artikel 4§ 6 van het KB 19 mei 2000 (laatst gewijzigd bij KB van 16/02/2016) betreffende de 
samenstelling en de werkwijze van het raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen dat stelt dat in geval van een vervanging van een effectief/plaatsvervangend 
lid, de voordragende organisatie een nieuwe vertegenwoordiger voorstelt. In casu stelt: 

• Transport en Logistiek Vlaanderen voor om plaatsvervangend lid Anne-Sophie Maes te vervangen 
door mevrouw Willemijn De Jode. 

• IPV-coatings (Verf-, vernis- en drukinktenindustrie) om plaatsvervangend lid Marie-Laurence Van den 
Berg te vervangen door de heer Olivier Van Volden.  

• Pharma.be voor om plaatsvervangend lid Davy Persoons vanaf 01 maart te vervangen de heer Johan 
De Haes. 

De leden van het Raadgevend Comité gaan akkoord met de aanduiding van mevrouw De Jode en de heren Van 
Volden en De Haes als plaatsvervangende leden. 

Bijkomend laat mevrouw Boseret weten dat in de nabije toekomst ook voor de FWA een nieuw plaatsvervangend 
lid zal worden aangesteld. Het secretariaat RC neemt contact op met mevrouw Boseret voor de verdere 
administratieve afhandeling hieromtrent. 

 

De volgende vergadering van het RC zal plaatsvinden op dinsdag 27 maart 2019 om 09u 30. 

********************  
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