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Verslag van vergadering nr. 2019-3 van het Raadgevend comité van het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van 27 maart 

2019 

FAVV Herman Diricks (Voorzitter), Philippe Houdart (Directeur Crisiscel), Jean-Sébastien Walhin (Directeur Communicatie), 
Anne-Laure Desmit (Ombudsdienst), Esther Mulkers (Directie Hoofdbestuur), Jean-Marie Dochy (DG Controle), Jean-
François Heymans (DG Controlebeleid); Jozef Hooyberghs (directie dierengezondheid en veiligheid van de dierlijke 
producten) 

Kabinet Jean-Pierre Servotte (Medewerker Kabinet Ducarme) 

Leden van het Raadgevend Comité 
  EL PL  EL PL 
 Bert Véronique/Ardies Luc 1  Mattheus Pieter-Jan/Rosvelds Sandra 0 0 
 De Becker Mathilde/Velghe Jan 1  Goossens Els/Van Keerberghen Georges 1  
 Claes Nathalie/Dupuis Marleine 0  Nijs Wien/Denys Jurgen 1  
 Cools Romain/David Marquenie e 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 1  
 Diels Eve/Van Der Hooft Anthony e 0 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 1  
 De Smit Lieve/Decuypere Evelien e 1 Segers Dina/Sonnet Eric 1  
 De Snijder Pepijn/Sara Van Dyck e e Spenik Kathleen/De Jode Willemijn 1  
 Fonck Myriam/Sophie Bôval 0 e Storme Sébastien/Maes Vinnie 0 0 
 Cnudde Annick/Hellin Frédérique 0 0 Tamigniaux Daphné/Horion Benoit 1  
 Gore Michael/Vandewynckel Anneleen 1  Teughels Caroline/Loncke Peter e 0 
 Boseret Géraldine /Ponthier Joseph e 0 Vandamme Hendrik/De Swaef Peter e 0 
 Hallaert Johan/Moonens Sander 1  Vandenbroucke Joost/Van den Broeck Aline 1  
 Jaeken Peter/ Johan De Haes e e Van Damme Eddy/ Denoncin Albert 0 0 
 Lauryssen Sigrid/Maertens Gwendoline 1  Van de Meerssche Eric/Van Volden Olivier  1  

1 Aanwezig   Warland Olivier/Thomas Mireille 0 0 
0 Afwezig   De Jonghe Evelyne/Dufays Nicholas  e 0 
e Verontschuldigd   Schandevyl Ann/De Clercq Sibyle (tolk) 1 1 
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Dagorde 

1. Goedkeuring van de dagorde 
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• Blauwtong 
• Afrikaanse Varkenspest 
• Brexit 

3. Jaarverslag Meldpunt 2018 
4. Jaarverslag Ombudsdienst 2018 
5. Recalls, evolutie en analyse 
6. Realisatie controleplan 2018  
7. Varia 

Punt 1: Goedkeuring van de dagorde 

De heer Jean-François Heymans (Directeur-Generaal a.i.) neemt het voorzitterschap even over van de heer 
Diricks. 

Johan Hallaert (FEVIA) vraagt om de evolutie van het actieplan van de audit FIA nog eens te bespreken. Dit zal op 
de dagorde geplaatst worden van het Raadgevend Comité van 14 mei 2019. 

Punt 2: Actualiteit 

Blauwtong 
De heer Houdart (Directeur Crisiscel) geeft een nieuwe stand van zaken omtrent de Blauwtong - serotype 8. 

De landbouwsector is al enkele weken op de hoogte van het onderzoek in een verdenking van blauwtong. Sinds 
2015 is de dreiging er al van de blauwtong (i.p.v. 2018 in de ppt - foutje), toen is dit namelijk opnieuw opgedoken 
in Frankrijk. Nadien is ook serotype 4 bijgekomen en beide serotypen hebben zich redelijk snel doorheen 
Frankrijk verspreid. In Frankrijk is er geen verplichte vaccinatie toegepast en dat betekent dat er geen eradicatie 
van dit virus mogelijk was. Het virus bleef circuleren, weliswaar met relatief weinig problemen die gemeld zijn.  

Kanttekening: de Franse Overheid heeft zeer weinig informatie over de actuele toestand verspreid. Op 
basis van geruchten van de sector in Frankrijk bleek dat er wel problemen waren, problemen die wij ook 
in 2008 gekend hebben, toen we voor het eerst met dit serotype 8 te maken hebben gehad. Het risico 
bestaat erin dat het virus ook in België kan terechtkomen, dit kan door handelsverkeer in runderen of 
schapen hetzij door factoren zoals de wind of verspreiding. Dit risico is reëel en afgelopen jaar zijn ook 
zo Zwitserland en Duitsland besmet geraakt. 

België doet uiteraard aan monitoring (verhoogde waakzaamheid; wintercampagne; systematisch opvolging niet-
conforme resultaten). 

De verdenking in Paliseul, in de provincie Luxemburg, waar een besmet dier is gevonden tijdens de 
wintermonitoring, dier is getest en behalve dat ene is er nog een 2de dier gevonden. Alle runderen en schapen 
worden/werden bemonsterd en onderzocht in een straal van 5 km en hieruit blijkt dat er 8 bijkomende 
besmettingen op 4 rundveebedrijven zijn. Er is dus een duidelijke circulatie van het virus. Het gaat in de 10 
gevallen wel over relatief lage PCR titers, dat wijst erop dat de besmetting hoogstwaarschijnlijk dateert van einde 
vorig vectorseizoen (okt-nov 2018). 

Conclusie: het betreft een besmetting serotype 8, de 5 besmette bedrijven zijn uiteraard “haard” verklaard en 
België verliest zijn statuut voor “vrij van blauwtong”. Er is bijkomend geen enkele garantie dat besmetting niet 
buiten die 5 km zit. 

Hoe wordt blauwtong aangepakt? Er is een beperkingsgebied ingesteld met een straal van 150 km: gans België 
en Luxemburg, stukken van Duitsland, Frankrijk en Nederland. Heel België is dus als 1 zone bepaalt. In de praktijk 
betekent dit dat er vrij handelsverkeer nationaal mogelijk is en ook handelsverkeer naar andere gebieden die 
besmet zijn door serotype 8 (roze en groene zone op de kaart). Daarnaast is er ook handelsverkeer mogelijk naar 
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vrije gebieden, maar enkel indien het om “veilige” dieren gaat. Uiteraard gaan wordt de monitoring aangepast 
naar gelang de situatie op te volgen en te zien hoe ver het virus verspreid is en welke gevolgen blauwtong heeft. 

“Veilige” dieren zijn: slachtdieren met bestemming aangeduid slachthuis; correct gevaccineerde dieren 
(primovaccinatie); dieren die aantoonbare antistoffen hebben tegen serotype 8 (moeilijker realiseerbaar door 
vrij lange wachtperioden dus vaccineren is te verkiezen boven deze weg).  

Vaccinaties zijn sterk aangeraden, in het verleden verplichte campagnes gehad (2007-2009), in 2016-2017 gratis 
vaccinaties door het Sanitair Fonds ter beschikking, maar weinig succesvol. In 2018 zeer weinig gevaccineerd met 
als gevolg dat onze veestapel voor een groot stuk niet beschermd is en ook niet klaar is om op basis van vaccinatie 
te worden geëxporteerd. Een praktisch probleem is dat gezien de lage interesses in vaccinaties de farmaceutische 
firma’s de Belgische markt niet genoeg bevoorraad hebben. Dit is een probleem voor degene die willen 
vaccineren, er is ook de mogelijkheid om via het cascadesysteem vaccin in het buitenland aan te schaffen, maar 
hier is ook geen grote voorraad. 

De heer Houdart verwijst naar de website van het FAVV voor alle informatie over o.a. de voorwaarden export, 
certificering,  

De heer Heymans (DG Controlebeleid) vult nog aan dat voor de jonge kalveren naar Nederland er gisteren (26/03) 
op de CVO meeting met Nederland is gesproken en dat zij open staan om hetzelfde protocol te doen zoals reeds 
met Duitsland gedaan. De voorwaarden zullen via bloedonderzoek gebeuren, wat wel meer zal kosten. De zaken 
zijn lopende. Ook is er naar de lijst met goedgekeurde slachthuizen gevraagd zodat er meteen geëxporteerd kan 
worden naar de goede slachthuizen.  

Vragen/opmerkingen? 

Mevrouw Semaille (FWA) stelt zich de volgende twee vragen: 

1. Er zijn 10 dieren positief op een totaal van (?), over hoeveel geanalyseerde dieren gaat het hier? Hoeveel 
dieren werden in totaal geanalyseerd? 

2. Kunnen we een onderscheid maken tussen landbouwers die zijn blijven vaccineren en de circulatie van het 
virus wanneer de PCR-niveaus zo laag zijn? Wat is de Europese strategie ten aanzien van blauwtong? 

De heer Houdart antwoordt op vraag 1 dat in totaal ongeveer 3.000 dieren werden bemonsterd, maar dat er 
geen exact percentage is van wat werd geanalyseerd. We spreken van 1/2 tot 2/3. De prevalentie die we 
vaststellen ligt rond de 1%, wat gelijk is aan wat we ook hadden vooropgesteld als limiet voor de monitoring die 
werd georganiseerd tijdens de wintercampagne. We hebben zeer zwakke prevalenties, maar er is weinig verschil 
in vergelijking met de situatie in 2016 toen we ook een zeer lage prevalentie vaststelden. Pas in 2007-2008 is het 
virus effectief zeer sterk beginnen te circuleren. Het feit dat we deze zeer lage prevalenties vaststellen, heeft dus 
geen enkele betekenis ten aanzien van wat er zal gebeuren tijdens de zomer tijdens het nieuwe vectorseizoen.  

De positieve dieren werden gecontroleerd (vaccinatie, datum van vaccinatie) en voor de 10 dieren kon worden 
geconcludeerd dat het gaat om een besmetting met het virus op het terrein en niet om het vaccinvirus. 

Kanttekening betreffende de 30 dossiers van Franse dieren: in het merendeel van de gevallen hebben we het 
vaccinvirus aangetroffen.  

Deze vaststelling is logisch in de context van de Europese benadering. Deze benadering laat immers het 
handelsverkeer van gevaccineerde dieren toe, zonder dat we weten of ze al dan niet viropositief waren. België 
heeft deze regels destijds mee goedgekeurd. Het praktische gevolg hiervan is dat er effectief een risico bestaat 
dat we besmette dieren invoeren.  

De heer Hooyberghs voegt nog toe dat de Europese strategie de uitroeiing van het virus door middel van 
massavaccinatie vooropstelt. De laatste jaren heeft Frankrijk deze strategie helemaal niet toegepast. Daarom is 
het virus momenteel in omloop in Frankrijk en in de buurlanden. De Europese Commissie is niet echt te vinden 
voor het opleggen van strengere maatregelen. Onder bepaalde voorwaarden bestaat echter de mogelijkheid om 
dieren van een besmet gebied te verhandelen naar ziektevrije landen of Lidstaten.  

Mevrouw Goossens (Boerenbond) vraagt of er handelsakkoorden met Duitsland en Luxemburg zijn afgesproken?  

De heer Heymans zal straks in de CVO-meeting een akkoord vragen aan Duitsland. 

De heer Houdart besluit dat Luxemburg zich in de straal van 150 km bevindt, dus dit is dezelfde zone en hierdoor 
geen handelsakkoord nodig maar vrij handelsverkeer (opm.: LUX heeft ondertussen laten weten dat het zich nog 
niet tot 150 km zone uitroept. Een handelsprotocol zal dus toch nodig zijn). 
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Mevrouw Semaille (FWA) vraagt zich af of er een mogelijkheid tot Europese cofinanciering bestaat of dat er een 
strategie wordt ingesteld op Belgisch niveau ? 

De heer Houdart legt uit dat de vaccins die werden aangekocht door het fonds ten belope van 50% werden 
gecofinancierd. Enkel cofinanciering, globale strategie.  

Afrikaanse Varkenspest 
De heer Houdart (Directeur Crisiscel) geeft een update omtrent de situatie van de Afrikaanse Varkenspest in 
België. 

De situatie van de Europese zones is sedert januari nog 2 maal aangepast geweest, de uitbreiding is vooral noord- 
en noordwestwaarts. Het gevolg is dat er nieuwe varkensbedrijven binnen de zones zijn komen te liggen maar 
de impact is relatief beperkt. Het gaat over 8 varkenshouderijen, welke ofwel hobbyhouders ofwel mensen die 
lokaal produceren voor persoonlijke consumptie van anderen. Er liggen ook 2 commerciële vetmestingsbedrijven 
in die zone maar die hebben er voor geopteerd om geen varkens op te zetten, omdat ze niet de garantie hebben 
om tegen het einde van de mestperiode die varkens ook effectief kwijt te raken op de markt. Wij volgen de 
bedrijven die varkens hebben op en controleren of zij in maatregel zijn met de voorschriften bioveiligheid. 

Daarnaast zijn er ook door het Waals Gewest zones afgebakend, bedoeld voor het beter kunnen beheren van 
everzwijnen, voor alle activiteiten professioneel als voor toerisme en ontspanning in de bossen. Die regionale 
zonering volgt de uitbreiding van de Europese zonerering, ook hier is uitbreiding noord-noordwestwaarts 
geweest. In de zones gebeurt er in functie van de uitbreiding ook een aanpassing van de maatregelen binnen die 
zones voor wat betreft jacht, monitoring en activiteiten in de bossen. 

Stand van zaken: er zijn iets meer dan 2000 everzwijnen onderzocht en daarvan zijn ongeveer 40%, ongeveer 
700 dieren positief. Sinds begin februari ligt het zwaartepunt in het westen en aan de rand van de besmette zone, 
maar je ziet ook dat daar de besmetting wordt afgestopt door de hekkens, die de verspreiding tegen houdt. In 
het noorden zijn de hekkens vermoedelijk net iets te laat kunnen geplaatst worden en dus is er daar verspreiding 
gebeurt. Daarnaast wordt de dagdagelijkse monitoring onverminderd gehandhaafd. Het gaat een beetje met 
vallen en opstaan maar in grote lijnen werkt de strategie en hebben we een beetje geduld en geluk nodig.  

Sinds vorige vergadering zijn de maatregelen voor de varkenssector niet veel veranderd, geen beperking in beide 
zones voor de nationale handel in dieren. Er is een versoepeling in de 1/1 verplichting: varkens mogen opnieuw 
verzameld worden op voertuigen met bestemming slachthuis. Er zijn nog enkele versoepelingen in de pijplijn. 
Voor de export is er niets veranderd, dezelfde landen hebben nog steeds een (gedeeltelijk) embargo tegen 
Belgisch varkensvlees en producten en dat zal op kort termijn niet veranderen. 

In Europa blijft de ziekte zich uitspreiden in de gekende gebieden namelijk grote stukken van Oost-Europa en de 
voormalige Oostbloklanden. 

Voor bijkomende info en de evolutie verwijst de heer Houdart opnieuw naar de website van het FAVV. 

De heer Heymans vervolledigt:  

1. De versoepeling die zal toelaten om opnieuw een beroep te doen op de verzamelcentra (10) voor 
varkens die moeten worden geslacht en rechtstreeks naar het slachthuis worden vervoerd, werd 
doorgestuurd naar de ICLB. Concreet gaat het om een bepaling die van toepassing zal zijn tot eind april 
of later, behoudens onvoorziene omstandigheden.  

2. Wat uitvoer betreft, staat China open voor de implementatie van de regionaliseringsprincipes. 
Concreet dienen we tegen eind april een dossier in bij de Chinese autoriteiten voor de minstens 
gedeeltelijke opheffing van het embargo in toepassing van de regionalisering en vragen we een validatie 
van de autoaangifte zodat we bij de OIE als ziektevrij worden beschouwd betreffende gedomesticeerde 
varkens. 

Vragen/Opmerkingen? 

De heer Gore (FEBEV): de aanwezigheid van het voedselagentschap in China positief is. Terug naar de stavaza is 
er gezegd dat er geduld en geluk nodig is maar ik vrees dat geluk niet aan onze kant zit. Over het bestrijden van 
de ziekte en de progressie die er aan gekoppeld werd, is de kans reëel dat het aantal dieren dat zal terug 
gevonden worden in de komende maanden zal toenemen. Minister Collin speelt met het idee om een aantal 
bossen terug open te stellen, ik stel mij vragen over de aanpak en wat wij federaal gaan moeten opzetten. Dit 
zou een slecht signaal kunnen opleveren in onze internationale betrekkingen, indien activiteiten terug zouden 
worden toegelaten en potentieel opnieuw verspreiding kan gebeuren. 
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De heer Houdart vervolledigt: er moet realistisch zijn, we zijn nu 6,5 maand verder sinds de introductie van dit 
virus in België en er gaan nog vele maanden volgen. De repressieve maatregelen moeten na een tijd versoepeld 
worden, er zal altijd een risico op bestrijding bestaan. In de betrokken zone zijn niet enkel landbouw maar ook 
activiteiten gelinkt aan Toerisme en Bosbeheer belangrijk. Indien we deze maatregelen moeten aanhouden dan 
creëren we een niet leefbare situatie voor die mensen in die sectoren. In de landbouwsector hebben we namelijk 
ook al versoepelingen gedaan. Uiteraard verhogen we het risico maar dit is een aanvaardbaar risico. 

De heer Heymans (DG Controlebeleid) voegt het volgende toe: we kennen de verdeling van de bevoegdheden, 
we moeten hier niet in tussenkomen. Medewerkers van het Wetenschappelijk Comité van het Agentschap en 
het Gewest hebben deelgenomen aan het strategisch comité en aan de vergadering met Minister Collin, deze 
heeft zijn intentie van de eventuele versoepelingen meegedeeld. Op het niveau van het Agentschap heeft 
Philippe herhaald wat hij zopas heeft gezegd en wat eerder al werd gezegd door de Europese experten en door 
het Wetenschappelijk Comité bij monde van viroloog Professor Etienne Thiry. Laatste volgt dezelfde redenering, 
maar onder voorbehoud. De beslissing werd nog niet formeel genomen. Dit moet gaan via een besluit. Ik lees in 
de pers dat men in zekere zin al terugkrabbelt. De openstelling zou niet overal doorgaan, maar dit zou in functie 
zijn van de “hotspots” waar we nog veel gevallen van besmetting aantreffen. Uiteindelijk heeft de Minister een 
sneladvies gevraagd aan het Wetenschappelijk Comité betreffende de relevantie van deze maatregel ten aanzien 
van het risico op insleep van de ziekte in varkensbedrijven. We herinneren de sectoren er dus aan dat zij hun 
mensen er ook moeten aan herinneren dat het belangrijk is om bioveiligheidsmaatregelen te treffen in 
varkensbedrijven, minstens door de naleving van de wetgeving + andere ad-hocmaatregelen... en een 
doorgedreven sensibilisering van de varkenshouders zelf.  

De heer Gore (FEBEV) vult dat dat het voor de federatie van essentieel belang is dat er terug bepaalde 
handelsbetrekkingen kunnen plaatsvinden met 3de landen die onder embargo zitten. Asap terug werk van maken. 

Anderzijds wat betreft de bioveiligheid, op het niveau van de slachthuizen zijn de modaliteiten voor en de 
controles op het reinigen en ontsmetten van de transportwagens verzwaard. De sector steunt dergelijke 
waakzaamheid, maar tegelijk zijn is er de opmerking van enkele slachthuizen dat er achterpoortjes zijn (zonder 
reinigen of ontsmetting) voor houders die zelf hun dieren aanvoeren binnen een straal van minder dan 50 km. 

De heer Heymans vult aan dat er een teleconferentie ingepland staat morgen met Japan over het systeem 
embargo. We hebben 1 full time persoon op dit dossier. Het vraagt tijd om het embargo op te heffen, zeker 
aangezien de Europese Commissie ons nauwlettend in het oog houdt. 

De voorzitter refereert naar “het achterpoortje” maar dit is niet gekend bij het FAVV, het zal uitgezocht worden 
wat het hierjuist over gaat. 

De heer Heymans voegt toe dat er voor eind april 2 dossiers zullen worden ingediend: OIE + China, alsook het 
dossier betreffende de versoepelingen, de toelating om opnieuw te werken met de verzamelcentra voor 
slachtvarkens, goedgekeurd in de ICLB. Binnenkort zullen we het formele rapport ontvangen van de ICLB. 
Ondertussen zullen we het advies vragen van de IF en vervolgens zal de Minister dit ondertekenen voor 
inwerkingtreding. Indien alles loopt zoals voorzien, dan zal dit ten laatste eind april in werking treden.  

De voorzitter vat samen: vooral onthouden dat PPA er is en het er nog een tijd zal zijn en dat dit niet op korte of 
middellange termijn onder controle/ uitgeroeid kan worden. Daarom bioveilligheid in de hand nemen door 
iedereen in de keten. Heb de kans gehad om met de voorzitter van de EFSA te spreken en ik citeer “this has 
become a bio security issue” => Alles zal vallen of staan met een goede bioveiligheid. 

Brexit 

De voorzitter kijkt samen met iedereen met stijgende verbazing met wat er in de UK aan het gebeuren is, de kans 
op een harde Brexit is reëel. Morgen is er een bijzondere Ministerraad gepland. Langs de kant van het Agentschap 
gaan we ons zo goed als mogelijk voorbereiden en onze website up to date houden. Zoals het er nu voor staat 
zal de eerste 9 maanden voor wat betreft export geen bijkomende vereisten met zich mee brengen. CVO die 
dergelijke verklaring aflegt zal gesteund worden door de administratie en politieke niveau maar toch bevestiging 
gevraagd aan de Europese Commissie. We mogen de nodige soepelheid van de Britten verwachten, let wel op 
het is een overgangsmaatregel. Vanaf 1 januari 2020 zullen er bijkomende vereisten/certificaten nodig zijn dan 
die nu via de TRACES. 

Wat betreft de import, dit is een ander verhaal. Een van de grootste knelpunten zal de haven van Zee Brugge 
zijn, dit alleen al met de verkeersproblemen. Aan het Agentschap is gevraagd of wij kunnen zorgen voor het 
beheer van de stroom goederen uit de UK en de import controles kunnen uitvoeren. Dit is enkel mogelijk indien 
er een goede samenwerking is met alle actoren van de logistieke keten. Vertrekkend van degene die importeren, 
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als degene die de transporten leveren. We proberen zo goed mogelijk afspraken te maken met de Ferry diensten 
en met de douane, maar dit is geen makkelijke zaak om op te lossen zowel logistiek als het papierwerk. Belangrijk 
is dat als we goed en op tijd geïnformeerd worden over de aankomst van producten, dat we ons dan kunnen 
organiseren want we kunnen niet zomaar permanentie garanderen de klok rond. We zijn nu volop aan het kijken 
hoe we dit op de beste manier moeten doen. Voor de sectoren, zowel de transport als de verwerkende sector is 
het belangrijk dat zij ook goede afspraken maken met de douane over een tijdige melding zodat de 
werkzaamheden op een correcte manier kunnen georganiseerd worden. 

De dienst P&O heeft zich dubbel geplooid om zoveel mogelijk te werven. Voor de Ministerraad van morgen is 
het de bedoeling om zo weinig mogelijk in de weg te leggen van de rekrutering door het Agentschap. Een van 
pijlers waar wij beroep op moeten doen zijn de dierenartsen met opdracht, die mensen moeten weten dat wij 
onze engagementen proberen waar te maken. We zullen zowel ons eigen personeel als de DMO’ers nodig 
hebben om dit tot een goed einde te brengen. We hebben pas in januari de kans gekregen om hiermee te starten 
en het is een bijzonder zware opdracht voor het Agentschap om alles op tijd rond te krijgen. Het op tijd melden 
van de dossiers zal zorgen voor een goede organisatie en het toelaten om op een correcte manier de dossiers af 
te handelen. 

We hopen nog allemaal dat de regering op een consensus komt en dat er geen harde Brexit gaat nodig zijn. 

Er zijn geen vragen. 

Punt 3: Jaarverslag Meldpunt 2018 

De heer Walhin (Directeur a.i. communicatiedienst) geeft een overzicht van de werking van het Meldpunt over 
het jaar 2018 aan de hand van een PowerPointPresentatie. 

De presentatie geeft een globaal overzicht van het werk dat het Meldpunt heeft geleverd in 2018. Het 
Agentschap plaatst de consument centraal in zijn visie. 

Op welke manier komt het FAVV in contact met de consumenten? Via verschillende kanalen, maar ook meer en 
meer via de sociale media.  

1. Klachten: 8,8/10 klachten worden afgesloten binnen de 30 dagen. De klachten worden anoniem 
behandeld. In 2018 werden 4 279 klachten ontvangen, waarvan er 4/10 gegrond waren.  

2. Vragen: 8,7/10 vragen worden binnen 4 dagen beantwoord, 53% ervan zijn mondelinge vragen. 

Recent heeft de RTBF een "mystery call”-onderzoek gevoerd. Het FAVV is als beste leerling van de klas uit dit 
onderzoek gekomen : we hebben binnen de 39 seconden geantwoord en de verstrekte informatie was correct.  

Vragen/Opmerkingen? 

Mevrouw Lauryssen (Test-Aankoop) haalt aan dat op slide 5 er wordt gemeld dat er 12% meer klachten zijn t.o.v. 
2017. Is er reden voor deze stijging? Heeft dit iets te maken met de Fipronilcrisis? Er wordt melding gemaakt van 
het feit dat 4/10 klachten gegrond zijn, wil dit betekenen dat 6/10 ongegrond zijn?  

De heer Walhin verduidelijkt dat de stijging van de klachten niets te maken heeft met de Fipronilcrisis daar de 
presentie de resultaten weergeeft van 2018. Er werd echter geen statistieke studie gedaan maar het valt op het 
het Meldpunt meer bekendheid geniet en dit dus aan de basis kan liggen van de stijging.  

De heer Vandenbroucke (Test-Aankoop) vraagt zich af indien de persoon die klacht ingediend heeft op de hoogte 
wordt gebracht over de eventuele gevolgen gegeven aan de klacht?  

De heer Walhin beantwoordt deze vraag positief. De klager (indien gekend) krijgt altijd een antwoord op z’n 
klacht met de vastgestelde (of niet) algemeenheden op het terrein.  

De heer Dochy (Controle) preciseert bovenstaande uitspraak door uit te leggen dat de klager een conclusie krijgt 
van het gevoerde onderzoek m.b.t. zijn/haar klacht, maar geen gedetailleerde gegevens krijgt.  

De voorzitter laat nog bijkomend weten dat een online aangifteformulier werd aangemaakt m.b.t. het indienen 
van klachten door consumenten via de website FAVV. De heer Walhin laat hierbij weten dat dit een grote 
efficiënte en harmonisatie in de manier van werken met zich heeft meegebracht  

De heer Debergh (BCZ) bemerkt dat op slide 7 het percentage van 12% niet correct is. De heer Walhin zal dit 
verifiëren en corrigeren indien nodig.  
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Mevrouw Bert (Unizo) bemerkt dat “etikettering” zeer belangrijks is geworden, ook bij de controles van 
certificatie en inspectie. Uit de presentatie kan geconcludeerd worden dat slechts 5% van de vragen over 
etikettering gaat. Wil dit zeggen dat het onderwerp niet leeft bij de consument? 

De heer Walhin legt uit dat het type inrichting dat wordt bezocht door de consument dit percentage beïnvloedt. 
Veel vragen of klachten hebben betrekking op restaurants. Welnu, in dat geval spreken we niet echt over 
etikettering, aangezien de maaltijden niet voorverpakt zijn. 

De voorzitter laat weten dat de correlatie niet zo gemakkelijk te leggen is. Er werd en wordt heel veel aandacht 
besteed aan “etikettering”, dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee voor de producten. Het is 
pas tijdens de controle of RASFF dat er fouten in de etikettering zitten naar boven komen. Als er minder klachten 
zijn, wil dit niet zeggen dat er minder aandacht is door de consument, maar dat er beter geëtiketteerd wordt 
door de producent. 

Mevrouw Bert (Unizo) vraagt zich af wat de specifieke inhoud dan is van de klachten i.v.m. etikettering?  

De heer Walhin legt dit uit : hier is het niveau van detail hoog genoeg ten opzichte van de administratieve stappen 
die vereist zijn voor dit niveau van detail. Meer gedetailleerd te werk gaan, is vrij ingewikkeld gelet op de 
inspanningen die van het personeel worden gevraagd voor de administratieve behandeling van de dossiers. De 
voorzitter vervolledigt door de leden te laten weten dat nu reeds heel ver wordt gegaan in het opstellen van 
statistieken in het algemeen. Er wordt voorgesteld om eerder te conclusies van de inspectierapporten te 
onderzoeken omdat daarin een coherent beeld kan gecreëerd worden van wat de non-confirmiteiten zijn en hoe 
daarop inspelen.  

De heer Dochy (DG Controle): Er moet worden gekeken naar alle controles die aanleiding hebben gegeven tot 
klachten. De meeste klachten van consumenten hebben betrekking op de horeca, waar geen klachten over de 
etikettering zijn. In de sector DIS (Distributie) zijn er verschillende soorten klachten over etikettering: voor de 
THT (Ten minste houdbaar tot) kunnen klachten bijvoorbeeld betrekking hebben op het etiket zelf of de 
bewaarcondities. Het is noodzakelijk om te zien in welke categorie  deze klachten worden geklasseerd binnen 
het Meldpunt. En aangezien klachten onder één punt moeten worden geklasseerd en niet onder 4 of 5, zijn deze 
percentages niet noodzakelijk representatief.  

De heer Hemdane (COMEOS) heeft een vraag rond de kwaliteitsproblemen. Bv. beschimmelde confituur heeft 
een gevolg op de volksgezondheid en intoxicatie op de consument. Wordt hier een selectie gemaakt of wordt dit 
overwogen? Of worden zowel klachten rond kwaliteit als volksgezondheid gelijk behandeld? 

De voorzitter legt uit dat op dit moment er niet in detail wordt gegaan en uiteindelijk maakt dit weinig uit voor 
de consument. 

Punt 4: Jaarverslag Ombudsdienst 2018 

Mevrouw Desmit (Ombudsdienst) geeft een presentatie over het jaarverslag van de werking van de 
Ombudsdienst voor het jaar 2018. 

Er is weinig verandering merkbaar tussen de cijfers 2017 en 2018. Het voornaamste thema van klachten is 
controle. Mevrouw Desmit bespreekt verder de evolutie 2012-2018 en haalt hierbij enkele voorbeelden aan. 

Vragen/Opmerkingen? 

De heer Hallaert (FEVIA) stelt vast dat er niet veel klachten tot bij de ombudsman komen aangezien dit echt de 
laatste stap is. Er wordt namelijk aangeraden om in eerste instantie de LCE te contacteren. Kan deze indruk 
bevestigd worden en zijn daar evoluties in? 

Mevrouw Desmit (Ombudsdienst) legt uit dat het een meerwaarde biedt om de situatie uit te klaren met de 
betrokken dienst, maar dit blijft een keuze. We beschikken niet over statistieken. 

De heer Dochy (DG Controle) voegt de volgende twee punten toe :  

• Er zijn verschillen tussen klachten en vragen. Het is de rol van de LCE om vragen te 
beantwoorden. De ombudsdienst is het netwerk voor de behandeling van klachten.  

• In de procedure van de ombudsdienst wordt duidelijk verwezen naar de eerste lijn: De LCE zou 
eerst moeten worden gecontacteerd. De hiërarchische meerdere moet een antwoord kunnen 
bieden op de ontevredenheid. Daarna moet men zich wenden tot de tweede lijn. 
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De voorzitter vult nog aan dat amper 5 klachten werden ingediend bij de Federale Ombudsman en is van mening 
dat dit proportioneel goed zit in vergelijking met de ingediende klachten bij de Ombudsdienst FAVV. 

Punt 5: Recalls, evolutie en analyse 

Esther Mulkers (Directeur Hoofdbestuur) geeft een stand van zaken omtrent de recalls, de evolutie en analyse 
ervan aan de hand van een PowerPointPresentatie. Dit punt werd op de dagorde geplaatst naar aanleiding van 
een vraag van Test-Aankoop. De bedoeling van de presentatie is om meer duiding te geven bij de merkbare 
stijging van het aantal recalls de afgelopen maanden (jaar). 

Mevrouw Mulkers besluit met de bevestiging van de verhoging van het aantal recalls en waarschuwingen. Dit 
moet echter parallel gezien worden met de stijging van het aantal notificaties (meldingsplichten) en een stijging 
in de aantal binnenkomende RASFF-berichten voor food en “Food Contact Materials” waarbij BE is betrokken.  

Vragen/opmerkingen? 

De heer Gore (FEBEV) bedankt Esther voor de presentatie en laat weten dat het duidelijk beeld geeft van de 
evolutie over de afgelopen jaren.  

Er worden drie vragen gesteld: 

• Mogelijkheid tot het verkrijgen van de verdeling van de recalls tussen de plantaardige- en dierlijke 
sector.  

• In welke mate kan de stijging van recalls leiden tot de aanpassing van het controleplan dus wat zijn de 
triggers en maken de recalls daarvan uit om dan het finale controleplan in bij te stellen? 

• Hoe zit het met het aantal meldingen die het FAVV doet in het Rapid Alert systeem t.o.v. de equivalente 
diensten binnen Europa, of hoe verhoudt België zich t.o.v. andere Lidstaten als het gaat over het 
introduceren en opvolging van dit soort meldingen. 

De voorzitter refereert eerst naar vraag 3 en deze kan relatief gemakkelijk beantwoord worden door te refereren 
naar het jaarverslag van RASFF waar dit gedocumenteerd staat.  

Mevrouw Mulkers verduidelijkt voor vraag één dat voor 2017 en 2018 de dossiers retroactief in detail in kaart 
werden gebracht. De informatie is tevens terug te vinden op de website het lijkt haar mogelijk om de gevraagde 
uitsplitsing alsnog te maken maar deze opslitsing is op zich ook mogelijk op basis van de gepubliceerde recalls op 
onze website.   

Met betrekking tot vraag twee heeft mevrouw Mulkers weet van één concreet voorbeeld van één bepaalde 
trigger welke een invloed heeft gehad op het controleprogramma. Naar aanleiding van een aantal monsters die 
werden genomen door Test-Aankoop bij Goji-bessen werden extra analyses toegevoegd en geprogrammeerd in 
het controleprogramma. Dus er is zeker sprake van enige reactiviteit naar het Controleprogramma toe.  

De voorzitter vult nog aan dat tijdens het opmaken van het Controleprogramma de medewerkers rekening 
houden met een aantal aspecten o.a. de RASFF-berichten, vaststellingen in recalls, … en dus zoals door mevrouw 
Mulkers aangehaald, als andere bronnen bepaalde informatie aanleveren, hierop wordt ingespeeld.  

De heer Vandenbroucke (Test-Aankoop) bemerkt dat de cijfers zeer interpellerend zijn en de stijging enorm is. 
Hiervoor verwees Mevrouw Mulkers tijdens haar presentatie naar de stijging in aantal notificaties, meer RASFF-
berichten,…. Is er een reden voor deze stijging? Kan dit betekenen dat er minder nauwkeurig wordt gewerkt of 
kijkt men juist beter toe?  

De voorzitter laat weten dat het antwoord op deze vraag niet evident is. Het controleprogramma van het FAVV 
wordt opgemaakt, deze wordt gevalideerd door het Wetenschappelijk Comité, daar is het duidelijk dat de situatie 
stabiel is. De voorzitter wijst ook op het belang van het jarenlang hameren op de noodzaak van de meldingsplicht 
en er effectief op toe te zien dat waar meldingsplicht nodig is/was dit effectief wordt/werd gedaan. Het valt de 
voorzitter ook op dat andere landen meer RASFF-berichten opmaken en dus minstens zo aandachtig worden als 
BE wat betreft afwijkende producten (vb. Frankrijk, na de problematiek met babymelk zijn zij een stuk alerter 
geworden). 

De voorzitter legt uit – om alle misverstanden te vermijden – dat de reden voor deze aanzienlijke stijging een 
multifactorieel gegeven is. Het is zeer moeilijk te zeggen 10% van dit of 10% van dat ligt aan de basis van de 
stijging. Soms worden ook notificaties ongeveer tegelijk met RASFF-berichten gestuurd, en soms zelfs eerder dan 
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het RASFF-bericht zelf. Voor de voorzitter betekent dit dat er een grotere awareness, bewustzijn is binnen de 
verschillende sectoren om correct te handelen en de meldingsplicht te respecteren. 

De heer Hemdane (COMEOS) bedankt mevrouw Mulkers voor de presentatie en laat weten dat de sector zich 
sterk bewust is van het hoog aantal recalls sedert vorig jaar. Ook vanuit de federatie worden deze cijfers 
nauwlettend in het oog gehouden. Sedert begin 2019 wordt ook de situatie over gans Europa op de voet gevolgd. 
Deze bevindingen worden binnenkort in detail besproken op het bilateraal overleg en éénmaal het rapport af is 
zullen de betrokken sectoren dit krijgen. De heer Hemdane heeft volgende bedenkingen: 

• Tijdens de presentatie werd vermeld dat de consument niet per se langer trouw is aan de lokale 
handelaar en dat  één van de redenen is waarom in 2018 werd beslist dat het niet langer voldoende is 
om lokaal te afficheren op plaats van verkoop (verandering in koopgedrag van de consument waaronder 
ook een stijging in online-aankopen). De heer Hemdane zal nagaan in welke mate deze stelling zou 
kunnen kloppen.  

• Tussen 2017 en 2018 is er een duidelijke stijging merkbaar van 300% voor de recalls, wat een plotse 
stijging is. Als over de jaren heen wordt gekeken (sedert 2014) is er voor de notificaties een geleidelijke 
stijging van ongeveer 20% per jaar, hetzelfde voor de RASFF-berichten. Het zou interessant zijn om te 
onderzoeken wat de reden hiervoor zou zijn.  

De voorzitter laat weten dat dit een stuk bijkomende en diepgaande analyse is die bijna onmogelijk is. Het zou 
inderdaad goed zijn om dit in eerste instantie bilateraal te bespreken en nadien terugkomen naar de leden van 
het Raadgevend Comité met de conclusies.  

Met betrekking tot de eerste bedenking is de voorzitter wel formeel dat mensen of hun koopgedrag veel 
volatieler geworden zijn. Consumenten gaan de ene keer naar de ene winkel, de andere keer elders. Ook het 
bestellen van producten via het Internet en gaan halen bij een afhaalpunt zit sterk in de lift of zelfs thuislevering. 
Als de consument zijn producten gaat afhalen of laat leveren dan ziet hij ook de affiches niet. Er zou eventueel 
door de distributeurs gebruik kunnen gemaakt worden om via klantenkaarten de consument op de hoogte 
brengen van de waarschuwing/recall. Alle bijkomende middelen zijn goed om een resultaat te behalen. 

De heer Hemdane laat nog weten dat de vraag werd gesteld aan de leden hoe de consument beter geïnformeerd 
kan worden bij terugroepingen van producten want op heden worden heel weinig producten effectief 
teruggebracht in de winkel. Rekening houdend met de GDPR zou inderdaad de piste kunnen bewandeld worden 
om de klanten te benaderen via klantenkaarten.  

Punt 6 : Realisatie controleplan 2018 

De heer Dochy stelt de controleactiviteiten voor 2018 voor. Het gaat om de uitvoering van het controleplan, 
maar ook om alles wat gebeurt buiten het controleplan dat almaar belangrijker wordt. De heer Dochy benadrukt 
ook dat andere taken die worden uitgevoerd door de DG Controle niet zijn opgenomen in de presentatie, 
aangezien ze niet becijferbaar zijn. Bij wijze van voorbeeld kunnen we het beheer van de BMO’s, de certificering, 
de controles in de GIP’s of ook nog andere fenomenen aanhalen die een impact hebben op de activiteiten, zoals 
Afrikaanse varkenspest. In de presentatie zijn vooral de markante gebeurtenissen opgenomen die al in detail 
werden voorgesteld tijdens de vergadering van oktober 2018 betreffende de presentatie van de 
controleactiviteiten tijdens het eerste semester van 2018. De heer Dochy legt vervolgens uit dat de presentatie 
uit 3 delen bestaat, namelijk de presentatie van het aantal missies en controles, de resultaten en uiteindelijk de 
maatregelen. Een missie kan worden gedefinieerd als een geheel van controles die bij een operator kunnen 
worden uitgevoerd tijdens een bepaalde tijdsduur. Er kunnen meerdere types controles plaatsvinden bij 
eenzelfde operator en dit gedurende meerdere dagen en dit stelt slechts één missie voor. Bijvoorbeeld : 5 keer 
langsgaan bij een operator om monsters te nemen om de oorzaak van een voedseltoxi-infectie te bepalen. Er 
bestaan 3 hoofdcategorieën van controles : 

 Inspecties op basis van checklists (controleplan of opvolgingscontroles) ; 

 monsternemingen (controleplan, opvolgingscontroles of RASFF) ; 

 Andere controles waarover wordt gerapporteerd aan de hand van een standaardverslag (klachten, 
RASFF, meldingen, hercontroles, ...). 

Er bestaat een 4de, anekdotisch, type controle. Het gaat om een administratieve missie die de “maatregel andere 
operator” wordt genoemd.  
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Op het einde van de missies tijdens dewelke controles worden uitgevoerd, worden maatregelen getroffen. Deze 
maatregelen hebben betrekking op de missies en niet op de verschillende controles die werden uitgevoerd 
tijdens de missies.  

Aantal missies en controles  

Wat de cijfers betreft, neemt het aantal missies voor 2018 af met 8% ten opzichte van 2017 en met 10% ten 
opzichte van 2016. Het aantal controles is niet vergelijkbaar, gelet op de verschillende wijzigingen die al werden 
aangehaald in oktober 2018 (implementatie Dynamo, samenvoegen van de checklists,...). De afname van het 
aantal missies kan worden vastgesteld voor iedere sector, aangezien de verdeling van de missies tussen de 3 
sectoren dezelfde gebleven is.  

In 2018 werden er verschillende speciale acties uitgevoerd. In die context werden 115 missies uitgevoerd in het 
kader van collectieve voedseltoxi-infecties (CVTI’s). Naar aanleiding van het fipronilincident van 2017 werd ook 
een tweeledige actie uitgevoerd in de eiersector. Deel één van de actie was gewijd aan monsternames in 
leghennenbedrijven en deel twee van de acties was gewijd aan de controle van de traceerbaarheid van eieren 
vanuit landbouwbedrijven tot bij de verpakkers en de eibrekerijen. Er werden ook 3.175 missies uitgevoerd in 
het kader van de actie DIS-in’t-stad waarvan de resultaten zijn gepubliceerd. Er werden 488 missies uitgevoerd 
in het kader van een sportevenement en 96 in het kader van pop-upstores. Deze speciale acties zijn niet 
opgenomen in het controleprogramma, maar staan ingepland voor het begin van het jaar.  

Wat betreft het aantal controles per motief buiten het controleplan, blijkt dat de opvolgingsinspecties bijna 
verdubbeld zijn. Het was een doelstelling voor 2018 om vaker langs te gaan bij operatoren die eerder problemen 
hebben gehad om te controleren of ze in orde zijn gebleven. Wat betreft de meldingsplicht en de RASFF stemt 
het aantal overeen met het aantal uitgevoerde controles voor vaststelling of opvolging van deze notificaties of 
deze RASFF. Een reden voor deze toename is de beslissing die in 2018 werd genomen om de opvolging van de 
recalls te systematiseren door langs te gaan bij 10% van de verkoopspunten waar terug te roepen producten 
werden verkocht. Voor de distributiesector betekent dit 3.528 controles en een vaststelling van 10% inrichtingen 
waar een teruggeroepen product werd verkocht, dus 10% non-conformiteiten voor een ontbrekende of 
onvoldoende traceerbaarheid tussen de sector “leverancier” en de sector “distributie”. Na 3 jaar stabiel te zijn 
gebleven, is het aantal klachten ook toegenomen en de verdenkingen van ziekte zijn, ten slotte, voornamelijk 
toegenomen bij planten, meer bepaald wat betreft bacterievuur. 

Op het vlak van de inspecties op basis van checklists (in het kader van het controleplan) stellen we een algemene 
afname vast van het aantal checklists. Het aantal checklists “Infrastructuur, inrichting en hygiëne” is bijvoorbeeld 
met 13% afgenomen in vergelijking met 2017. Het aantal checklists “administratieve gegevens operator” is 
interessant om op te volgen, aangezien deze toeneemt, terwijl het gaat om een checklist die slechts één keer in 
de loop van het jaar wordt ingevuld bij eenzelfde operator. Het aantal bezochte operatoren neemt dus niet af.  

Voor de sector PRI neemt het aantal checklists “Dierenwelzijn” sterk af. Dit kan worden verklaard door het 
samenvoegen van de checklists en niet door de afname van de controles op dierenwelzijn. Verschillende 
diersoorten worden gecontroleerd op basis van dezelfde checklist.  

Voor de sector TRA stellen we een afname vast van het aantal checklists “Infrastructuur, inrichting en hygiëne” 
en stellen we een toename vast van andere checklists die waarschijnlijk te maken hebben met de VEVIBA-scopes 
met name de traceerbaarheid, het autocontrolesysteem en de dierlijke bijproducten voor niet-humane 
consumptie.  

Voor de sector DIS stellen we een sterke afname vast van het aantal checklists “Infrastructuur, inrichting en 
hygiëne”.  

De opvolgingsinspectiecijfers worden voorgesteld a.d.h.v. het aantal checklists “infrastructuur, inrichting en 
hygiëne”. We kunnen een sterke toename van dit aantal vaststellen in 2018 en dit vloeit voort uit het feit dat de 
prioriteit werd gegeven aan de opvolging van de operatoren die in het verleden non-conformiteiten hadden.  

2018 is ook het eerste jaar waarin er verscherpte controles werden uitgevoerd. De cijfers m.b.t. versterkte 
controles in de vleessector worden voorgesteld. De controles waren gericht op 3 soorten activiteiten : 
slachthuizen, uitsnijderijen en koel-en vrieshuizen. In de loop van het jaar werden 3 controles uitgevoerd bij alle 
doeloperatoren. 

Resultaten 

In het algemeen worden de resultaten zijn steeds ongunstiger. Het percentage ongunstige checklists neemt toe 
in iedere sector. Er is een algemene trend van vaststellingen van non-conformiteiten.  
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Voor de sector PRI betreft het een globale toename, behalve voor de scope “pesticiden” waarvoor er een lichte 
afname is van het aantal ongunstige controles. De toename van het percentage ongunstige checklists is ook 
algemeen voor de sectoren TRA en DIS. Wat de sector DIS betreft, herinnert de heer Dochy aan de impact van 
de wijziging van de weging van het item allergenen, wat al werd uitgelegd in oktober 2018 en wat de toename 
van het percentage ongunstige checklists ook verklaart. Die impact is zowel zichtbaar in de scope “infrastructuur, 
inrichting en hygiëne” die wordt gebruikt voor de controle van allergenen in HORECA-inrichtingen als voor de 
scope “verpakking en etikettering” die wordt gebruikt voor de controle van allergenen in winkels die verpakte 
levensmiddelen verkopen.  

Het percentage non-conformiteiten betreffende de opvolgingsinspecties stemt over het algemeen overeen met 
het percentage dat kan worden teruggevonden in het controleplan, behalve voor de sector PRI waarvoor het 
lage aantal opvolgingsinspecties een niet-representatief percentage geeft. Het aantal is, daarentegen, 
representatief voor de sector DIS en we stellen 45% non-conforme opvolgingsinspecties vast.  

Opvolgingsinspecties = inspectie buiten het controleplan bij een operator die initieel een ongunstige inspectie 
heeft ondergaan, maar die zich in orde heeft gesteld met als resultaat een gunstige hercontrole. De 
opvolgingsinspectie wordt uitgevoerd in het jaar dat volgt op deze hercontrole om na te gaan of de operator 
zich nog steeds in een gunstige situatie bevindt.  

Het overzicht van de resultaten toont dus een toename aan van de ongunstige resultaten voor de inspecties van 
het controleplan, alsook voor de inspecties buiten het controleplan (andere inspecties). De 
bemonsteringsresultaten blijven stabiel en er moet worden benadrukt dat er geen interpretatie plaatsvindt wat 
de monsters betreft. Ze beantwoorden aan de normen of zijn non-conform.  

De resultaten van de verscherpte controles in de vleessector tonen een evolutie aan met een afname van de 
non-conforme resultaten na 3 controlerondes bij dezelfde operatoren.  

Maatregelen  

Het aantal maatregelen neemt over het algemeen toe. In 2018 bereiken we bijvoorbeeld het cijfer van 2.080 
inbeslagnames. Deze cijfers worden elk jaar gecommuniceerd in het jaarverslag.  

Het aantal maatregelen dat werd genomen voor monsters is min of meer stabiel gebleven.  

Het aantal maatregelen dat werd genomen bij verscherpte controles is relatief hoog, aangezien voor deze 
controles een nultolerantie wordt toegepast. Er is geen weging voorzien in de checklists en een vastgestelde non-
conformiteit resulteert in een PV. In 2018 werden er 244 PV’s opgesteld in het kader van deze controles.  

De verdeling van PV’s van inbreuk per regio toont aan dat er in elke regio een toename van het aantal PV’s kan 
worden vastgesteld. Er moet worden benadrukt dat bijna 25% van de missies die worden uitgevoerd in het 
Brussels Gewest aanleiding geven tot het opstellen van een PV van inbreuk. 

Het aantal procedures voor de intrekking of de weigering van erkenning of toelating die werden geïnitieerd in 
2018 neemt toe.  

De procedure P0 is een onmiddellijke intrekking van de erkenning of de toelating zonder mogelijkheid om in 
beroep te gaan. Deze procedure wordt geïnitieerd in geval van  

 rechtstreeks gevaar voor de volksgezondheid ; 

 een ongunstige controle bij een operator die voor de tweede maal leidt tot een stopzetting van zijn 
activiteit ; 

 Weigering van controle door een operator ; 

 bedreigingen ten aanzien van de controleurs ; 

Procedure P15 is een intrekking van de erkenning of de toelating met de mogelijkheid tot beroep voor de 
operator. 

Procedure P30 is een weigering van erkenning naar aanleiding van een aanvraag door een operator.  

Wat de verdeling van PV’s per controlemotief betreft, stellen we vast dat er nog een PV wordt opgesteld bij 20% 
van de controles naar aanleiding van een klacht of een hercontrole in de sector DIS.  

De grafiek die de evolutie weergeeft van het aantal controles in functie van het motief van de controle, toont 
aan dat er steeds minder controles worden uitgevoerd in het kader van het controleplan om de ruimte te laten 
voor meer opvolgingscontroles van non-conformiteiten (opvolgingscontroles, RASFF, klachten, notificaties, 
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CVTI’s). Controles komen almaar meer neer op het beheer en de opvolging van non-conformiteiten. Met de 
middelen waarover het Agentschap beschikt, is het nodig om zich hierop toe te spitsen en de operatoren die 
gewoonlijk in orde zijn minder te controleren.  

M. Gore (FEBEV) vraagt het volgende: 

1) Zullen de verscherpte controles van 2018 nog steeds worden uitgevoerd in 2019 in het kader van het reguliere 
controleplan ? 

2) er bestaat de mogelijkheid tot dialoog tussen de sector en het Agentschap wat betreft de versterkte controles 
en de ervaring van 2018. 

3) De fraude in het VEVIBA-dossier heeft een grote impact gehad op onze sector. Naar aanleiding hiervan werden 
specifieke maatregelen getroffen. Is het mogelijk om een top 10 op te stellen van producten die betrokken zijn 
bij fraudezaken en zullen de andere sectoren op dezelfde manier worden geïmpacteerd door deze 
fraudegevallen? 

De heer Dochy antwoordt het volgende : 

1) De versterkte controles zullen nog van toepassing zijn, maar geïntegreerd worden in een gestructureerde 
methode voor 2019 en ook ongetwijfeld in de komende jaren. Dit zal gebeuren zonder checklists, aangezien we 
een zekere souplesse willen behouden in deze controles en zodat we ons kunnen aanpassen aan de sectoren en 
deze controles kunnen richten op nieuwe fenomenen die zouden kunnen worden vastgesteld.  

2) Bijna elke maand vindt een gerichte dialoog plaats met de vleessector in het algemeen en dit zal worden 
voortgezet.  

3) Het belang van de VEVIBA-zaak was dat dit heeft toegelaten om de Nationale Opsporingseenheid te 
versterken. De diversificatie van deze cel in verschillende domeinen is voorzien en de fraudebestrijdingsacties 
die zullen worden ondernomen in deze domeinen werden voorgesteld tijdens de vergadering van het 
Raadgevend Comité van 29/01/2019. De nieuw aangeworven medewerkers volgen een opleiding om zich op te 
leiden m.b.t. de nieuwe methodologie voor fraudeopsporing. De doelstelling is dat ieder fraudesignaal in alle 
sectoren samen wordt opgespoord en wordt gevolgd door passende acties.  

Mevrouw Semaille (FWA) vraagt of het FAVV van plan is om de harmonisatie en de coherentie met het Europese 
niveau te behouden.  

De voorzitter antwoordt dat het de rol van de Commissie is om te verzekeren dat de controles op dezelfde manier 
worden uitgevoerd in alle Lidstaten. We hebben 4 audits van DG SANTE gehad met betrekking tot de manier 
waarop wij de Europese reglementering implementeren en diezelfde audits vinden ook plaats in de andere 
Lidstaten. De auditverslagen van DG SANTE zijn terug te vinden op hun website.  

 

Punt 7 : Varia 

De geagendeerde mandaatswijziging voor de Franse Gemeenschap wordt op de dagorde van 14 mei 2019 
geplaatst, net als het punt van de heer Hallaert (FEVIA) omtrent het opvolgingsplan van de audits van het FAVV. 

 

De volgende vergadering van het RC zal plaatsvinden op dinsdag 14 mei 2019 om 09u 30. 

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