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Verslag van vergadering nr. 2019-4 van het Raadgevend comité van het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van 14 mei 2019 

FAVV Herman Diricks (Voorzitter), Philippe Houdart (Directeur Crisiscel), Liesbeth Van De Voorde (Woordvoerster); Tom 
Lierman (Directeur AIQP), Jacques Moës (Directeur Financiering), Jérémy Farvacque en Guy Vanbelle (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 1  Goossens Els/Van Keerberghen Georges 1  
 Claes Nathalie/Dupuis Marleine 1  Nijs Wien/Denys Jurgen 1  
 Cools Romain/David Marquenie 1  Ogiers Luc/Valérie Bastin 0 0 
 Debergh Renaat/De Wijngaert Lambert 0 e Poriau Pierre/Roque Yvan e 0 
 Dejaegher Yvan/Kerckhofs Karen e e Pottier Jean-Luc/Claeys Yvan 1  
 Diels Eve/Van Der Hooft Anthony 1  Roland Dominik/Logist Sylvia 0 0 
 De Craene Ann/Vanoirbeek Luc e 0 Closset Françoise/Anceau Christine e e 
 De Greve Nathalie/Sami Hemdane 1  Semaille Marie-Laurence/Masure Alain 1  
 De Smit Lieve/Decuypere Evelien  1 Segers Dina/Sonnet Eric 1  
 De Snijder Pepijn/Sara Van Dyck e e Spenik Kathleen/De Jode Willemijn 0 0 
 Fonck Myriam/Sophie Bôval 0 0 Storme Sébastien/Maes Vinnie  1 
 Cnudde Annick/Hellin Frédérique 0 0 Tamigniaux Daphné/Horion Benoit 1  
 Gore Michael/Vandewynckel Anneleen e 1 Teughels Caroline/Loncke Peter e 0 
 Boseret Géraldine /Aurélie Noiret 0 0 Vandamme Hendrik/De Swaef Peter 1  
 Hallaert Johan/Moonens Sander 1  Vandenbroucke Joost/Van den Broeck Aline e 0 
 Jaeken Peter/ Johan De Haes e e Van Damme Eddy/ Denoncin Albert 0 0 
 Lauryssen Sigrid/Maertens Gwendoline e 0 Van de Meerssche Eric/Van Volden Olivier  1  

1 Aanwezig   Warland Olivier/Thomas Mireille 0 0 
0 Afwezig   De Jonghe Evelyne/Dufays Nicholas  0 0 
e Verontschuldigd   Schandevyl Ann/De Clercq Sibyle (tolk) 1 1 
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Punt 1: Goedkeuring van de dagorde 

Op volgende vergadering kunnen vragen gesteld worden (punt zal hiervoor worden voorzien) gezien door de 
treinvertragingen sommigen de vergadering niet kunnen bijwonen. 

Punt 2: Actualiteit 

Vogelgriep 
De heer Houdart (Directeur Crisiscel) geeft een nieuwe stand van zaken omtrent de vogelgriep aan de hand van 
een presentatie. 

Het gaat om een type H3 virus dat niet aangifteplichtig is en laag of apathogeen, dat eind januari werd vastgesteld 
i.k.v. monstername op bedrijfsniveau. Gezien het niet aangifteplichtig is worden er buiten de 
bioveiligheidsmaatregelen in principe geen andere specifieke wettelijke maatregelen opgelegd. 

Aanvankelijk ging het om een bedrijf met leghennen met buitenbeloop, waar wellicht het virus werd opgepikt 
door contact met wilde vogels. Gezien de toestand heeft houderij beslist om te slachten en nieuwe ronde te 
starten. Begin april werden er dan opnieuw klinische problemen opgemerkt in andere stal. De voornaamste 
klinische problemen zijn gebrek aan eetlust, belangrijke legdaling en eieren van slechte kwaliteit. Er werd een 
hoge mortaliteit vastgesteld.  

Gaandeweg kwamen meer bedrijven boven water (33 bedrijven de dato 13 mei) met gelijkaardige problemen. 
De hogere mortaliteit is mogelijk het gevolg van een complex of infectie met andere pathogenen of kooiinfectie, 
naast het H3 virus en een onvoldoende toepassing van bioveiligheidsmaatregelen. 

Het gaat om een typisch “niet H5/niet H7 vogelgriepvirus. De kernvraag is of het sanitair probleem van die aard 
is dat de overheid kan/moet tussenkomen. In dat geval moet er een wettelijk kader worden gecreëerd met 
maatregelen op bedrijfsniveau en bioveiligheidsmaatregelen voor het ganse land. Denkpistes zijn bv een 
logistieke slachting en ontsmetting achteraf. Momenteel heerst er een dubbel spanningsveld, enerzijds de 
sanitaire toestand, waar men het virus niet als hoog pathogeen beschouwt en anderzijds de financiële implicatie 
voor de getroffen bedrijven.  

Vragen/Opmerkingen? 

De voorzitter resumeert dat het probleem de mortaliteit is die in de meeste gevallen wordt vastgesteld en dat in 
33 bedrijven het virus werd aangetoond, maar dit niet de enige factor. Het virus heeft geen capaciteit om op 
zichzelf alleen die mortaliteit te veroorzaken. 

Mevrouw Decuypere (Vlaamse Overheid) vraagt of de informatie correct is met name dat de ruimingen door het 
sanitair fonds worden gedragen, maar dat de operationele kosten nog ter discussie staan? De voorzitter bevestigt 
de lopende discussies hieromtrent.  
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De heer Vandamme (ABS) verwijst naar de problematiek van de mest en de vrees dat door mestvervoer andere 
bedrijven of buurlanden zouden kunnen besmet raken en vraagt zich af wat het wettelijke kader is bij het 
handelen met mest. De heer Houdart haalt aan dat er momenteel geen Europees en Belgisch kader is om naast 
de huidige voorzorgsmaatregelen extra maatregelen op te leggen zoals dit bestaat voor hoog pathogenen bv 
i.k.v. New Castle Disease of hoogpathogene vogelgriep. Ook voor pasteurella worden er geen specifieke 
maatregelen opgelegd wat betreft de mest. 

De voorzitter vult nog aan dat indien men naar een wettelijk kader zou gaan, de mestproblematiek ook 
meegenomen zou worden bij eventuele te nemen maatregelen. Daarnaast is ook reiniging en ontsmetting 
belangrijk. 

De heer Houdart laat nog weten dat dit bedrijf na de aanvankelijke besmetting niet volledig leeg gemaakt is en 
dat het virus dus nog circuleerde. In kader van te nemen maatregelen is de bioveiligheid en meer bepaald 
reiniging en ontsmetting en volledige stilstand van belang. 

De heer Vandamme (ABS) pleit voor een wettelijk kader en verduidelijkt waarom hij een voorzorgsprincipe wil 
hanteren. Wat betreft de mest en uitvoer naar Frankrijk bestaat ook het gevaar dat in geval van verspreiding 
door besmette mest, er een verbod komt op invoer van deze mest.  

De heer Houdart herhaalt de  vermelding met betrekking tot het ontbreken van een wettelijk kader: de normale 
regels voor handelsverkeer blijven gelden en in principe blijven de sanitaire afgeleverde certificaten voor 
dergelijke mesttransporten dezelfde. Commercieel gezien is hier minder vat op en kan men dus geen bijkomende 
verplichtingen aan operatoren opleggen. 

Punt 3: Start Heffingencampagne 2019 

De heer Jacques Moës (Directeur dienst Financiering) stelt de resultaten van de heffingencampagne 2018 voor 
aan de hand van een PowerPointPresentatie. 140 530 operatoren hebben hun activiteit aangegeven en er werd 
een bedrag van 27 484 177 euro gefactureerd. Dankzij de nieuwe informaticatoepassing hebben meer 
dan 70 000 operatoren een beveiligd profiel gecreëerd.  

Welke zijn de zwakke punten t.o.v. de campagne van 2018? 

• 24 000 operatoren hebben hun activiteit nog niet aangegeven, tegenover 7.280 voor de campagne 
2017. Dat zal nog veel inspanningen vragen van de medewerkers om rappels te sturen naar de 
operatoren; 

• de gemiddelde duur van de telefoongesprekken naar het call center is gestegen van 2 minuten in 2017 
naar 4 minuten in 2018. 

Voor de campagne 2019 zal gebruik worden gemaakt van een mix tussen uitnodigingen via e-mail en op papier, 
hierdoor zal het werk op het niveau van het contactcenter beter kunnen worden ingepland. Er zijn ongeveer 
80.000 e-mailadressen van operatoren beschikbaar, dit vertegenwoordigt 80% van de operatoren die 
aangifteplichtig zijn. Het versturen via e-mail gebeurt steeds vaker, op verzoek van de operatoren zelf. 

De campagne 2019 zou eind mei 2019 moeten starten en normaliter op het einde van 2019 moeten worden 
afgesloten. In 2018 werd de campagne in augustus 2018 opgestart. Door vroeger te starten, zullen de scholen 
nog in juni, vóór de vakantie, kunnen worden gecontacteerd. 

Punt 4: Voorstelling mediacampagne FAVV 2019 

Mevrouw Van de Voorde (Woordvoerster – communicatiedienst) stelt de nieuwe communicatiecampagne  van 
het FAVV voor aan de hand van een presentatie. 

FAVV gaat van start in 2019 met nationale communicatiecampagne, een primeur voor het FAVV. 

De campagne werd gestart niet door de ontevredenheid van de consument, maar veeleer door de opiniemakers: 
vooral vanuit de politiek en de media kwam er kritiek in kader van menselijk handelen en werd er vaak gelobbyd 
en werd het FAVV op verschillende vlakken in de media beschuldigd. Hierop werd er telkens gereageerd door de 
woordvoerders. Doch er was een andere, meer proactieve aanpak nodig: het gaat over driejaarlijkse campagne, 
met als doel consumenten te tonen dat we meer de bewaker zijn in plaats van een politie, meer aanleunen bij 
imago van een consumentgerichte organisatie. 
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Om te meten of de enquête effect heeft, werden eerst 631 Belgen bevraagd om een nulmeting uit te voeren. Er 
werd gevraagd naar de naamsbekendheid, kennis opdrachten, het imago, enz. (zie presentatie) 

Het doel van de campagne is proactief het woord te nemen, en dit aan de hand van een slogan waarin we de 
aandacht trekken op een visuele manier en aantonen dat we als overheidsdienst de belangen van de consument 
tegemoet komen: er komen drie communicatiegolven per jaar, over drie jaar verspreid en FAVV zal in het 
straatbeeld aanwezig zijn met macrovisuals en een website “onder de loep”. De onderwerpen volgen actuele 
tendensen. 

De onderwerpen voor 2019 zijn allergenen, transparantie en gezondheid (te zien in het straatbeeld, stations en 
in de buurt van supermarkten en online op een landing website) en in de zomer zal er ook een campagne gericht 
zijn op “een zomer zonder zorgen” online. 

Daarnaast werd gewerkt aan de public relations en werd er door een externe firma een quick scan gedaan bij 
stakeholders die interessant zijn voor het FAVV en werd er een Roadshow georganiseerd met de journalisten om 
relaties te optimaliseren. Er zullen ook persberichten worden verspreid. 

Reactieve terugkoppeling is ook belangrijk naar aanleiding van zaken op het terrein gezien een “eenvoudige 
buzz” een negatieve weerslag kan hebben. 

Vragen/Opmerkingen? 

De voorzitter vult aan dat voor de campagne een openbare aanbesteding werd gedaan, die uitmondde in een 
driejaren contract om deze campagne in goede banen te leiden. 

Mevrouw Semaille (FWA) maakt de opmerking dat dit inderdaad in het verleden wat ontbrak en juicht dit 
initiatief toe en het vele werk dat werd geleverd in de aanloop van deze campagne. Bijkomend haalt mevrouw 
Semaille aan dat het belangrijk is dat er goed moet gekeken worden dat wat men op de foto ziet ook de goede 
boodschap moet weergeven en het correcte beeld oproept in de ogen van de consument. En dat er goed moet 
gecheckt worden of een foto goed gekozen is. Ze haalt het voorbeeld aan van het onderwerp locale producten 
en een foto van arachide welke niet coherent is.  

De voorzitter geeft toe dat dit inderdaad een zeer belangrijk element is dat ook al intern werd aangehaald, maar 
dat niet alle getoonde voorbeelden zullen gebruikt worden, maar veeleer de werkwijze aantonen, namelijk op 
welke manier campagne zal gevoerd worden. Het gaat hier over  Moc Ups van de firma.  

De voorzitter stelt in deze context voor om voor de definitieve campagne van juni en september de foto’s door 
te sturen naar de leden van het Raadgevend Comité. 

De heer Hallaert (FEVIA) sluit zich aan bij de opmerking van mevrouw Semaille want dit is een aandachtpunt en 
wijst er op dat de campagne er goed uit ziet en dat men voor ogen moet hebben dat communicatie een eigen 
vak is. Ook zou het goed zijn om de eigen communicatiespecialisten sector en Test-Aankoop in contact te 
brengen. 

Daarom stelt de voorzitter voor om deze presentatie en manier van werken nog eens te herhalen voor de 
communicatie-experten van de sectoren en consumentenorganisaties. Hij haalt aan dat deze campagne en 
manier van werken een verrijking is, verschillend van een puur rationele manier van werken, en dat dit de weg 
is die moest worden ingeslaan. 

Punt 5: Interne audit / conclusies auditprogramma 2018 

De heer Lierman (Directeur AIQP) overloopt het jaarverslag interne audit activiteiten 2018, het gedetailleerd 
rapport zal ook voorgesteld worden in juni voor het auditcomité en zal ook beschikbaar worden gesteld als 
onderdeel van het jaarverslag. Dit rapport zal ook aan de FIA worden doorgegeven. (zie presentatie) 

Wat betreft de samenstelling van het auditcomité is er nog een plaats vacant als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger voor de consumentenorganisatie. 

Behoudens enkele werden de vooropgestelde objectieven gerealiseerd: van de 20 audits initieel vooropgesteld 
is er één naar 2019 verschoven en 5 zijn uitgesteld naar juni van dit jaar, dit op vraag van management omdat er 
een spijtige overlap was door BELAC (extern auditbureau). 

De doelstelling “aanpassing HR van auditcomité en charter” werd niet gerealiseerd omdat vorig jaar twee FIA-
audits werden uitgevoerd en waarbij een opmerking omtrent de samenstelling van het auditcomité werd 
gemaakt. Deze objectieven worden meegenomen naar 2019. 
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De heer Lierman concludeert dat het controleprogramma risk based was met andere woorden: 

• de opmaak van het plan en uitvoering goed worden beheerd;  
• de controles worden uitgevoerd overeenstemmend met geldende procedures;  
• er worden adequate maatregelen genomen in geval van niet-conformiteiten;  
• de noodzakelijke instrumenten zijn aanwezig voor een doeltreffende uitvoering; 
• de NOE heeft haar visie op fraudebestrijding en doelstellingen gedefinieerd; 
• er wordt samengewerkt met interne en externe partners. 

Er werden ook enkele werkpunten geïdentificeerd met name: 

• opleidingen m.b.t. allergeneninformatie verdienen verdere aandacht;  
• bepaalde technische fiches m.b.t. controle pesticiden ontbraken;  
• het protocol tussen het FAVV en Ministerie van defensie werd ondanks aandringen vanwege FAVV nog 

niet afgerond; 
• in het kader van RENDAC werd vastgesteld dat de uitgevoerde taken niet volledig overeenkomen met 

de inhoud van het afgesloten protocol. 

Met betrekking tot de Federale Interne Audit: in het eigen Koninklijk Besluit van de Federale Interne Audit staat 
vermeld dat deze voor het universum verantwoordelijk is, doch know-how in het kader van FAVV werd niet 
gecoverd: De ISO-certificatie en de 882-audits konden niet opgenomen worden door de FIA. Er moet bijgevolg 
een KB worden aangepast door de FIA en een oplossing wordt afgewacht. De ISO-audits en de audits in het kader 
van controleverordening worden momenteel verder uitgevoerd door de interne audit van het FAVV, gezien dit 
verplicht is in kader van certificatie en voortzetting. 

Daarnaast werden meerdere externe audits uitgevoerd het afgelopen jaar: FIA-audits, fact-finding missions in 
het kader van biociden door de Europese Commissie, GDPR (zie presentatie) 

De voorzitter voegt hierbij toe dat de bedrijfsrevisor ook langs geweest is net als het Rekenhof die een 
thematische audit heeft uitgevoerd in kader van het behandelen en uitschrijven van overheidsopdrachten. 

Vragen/opmerkingen? 

Mevrouw Semaille (FWA) bedankt de heer Lierman en z’n dienst voor het grote werk dat geleverd werd. Ze wijst 
op een groot gebrek in het protocol met RENDAC: als er een kadaver wordt opgehaald en het verkeerde oormerk 
wordt opgegeven, kan dit problemen geven want het verkeerde dier kan opgegeven worden als dood. Hierdoor 
ontstaan er mogelijks non-conformiteiten in de databank.  

De voorzitter geeft aan dat de vaststellingen hebben geleid tot aanbevelingen en een aanpassing en dat er verder 
moeten oplossingen voor gevonden worden. Het is bovendien ook moeilijk om te handelen met een grote 
organisatie die een monopolie heeft. Ook de regio’s zijn betrokken. Wat betreft de databank moet er ook een 
dubbele controle gebeuren, namelijk een aanpassing van het systeem. Het FAVV blijft aandachtig voor dit 
probleem. 

Punt 6: Opvolging aanbevelingen audit FIA 

De voorzitter geeft een stand van zaken in kader van de twee audits van de FIA, enerzijds de organisatieaudit, 
anderzijds een audit gericht meer specifiek op de vleessector, aan de hand van een PowerPointpresentatie. 

Het is zeer tijdrovend geweest voor het FAVV, databanken werden opgevraagd, kopieën van onze gegevens, 
controles werden uitgevoerd op onze gegevens. Er werd vastgesteld werd dat de mensen die het FAVV hebben 
geaudit geen experten waren, zeker niet in het domein betreffende de organisatie van het FAVV.  

Een belangrijke conclusie is dat de met een risico-gebaseerd controleprogramma, een uitgebreid technisch 
opleidingsaanbod en een korps van interne en externe experten voor inspecties en laboanalyses alle elementen 
aanwezig zijn die het in staat stellen om zijn missie te realiseren. 

Een belangrijk punt is het verbeteren van de samenwerking met het juridisch apparaat. Afgelopen weken zijn 
hieromtrent wel reeds duidelijke afspraken gemaakt met het Parket-Generaal en de priorisering staat op punt. 
Een belangrijk element is ook wegnemen van het silo denken, captatie van crisissignalen. 

Ook de samenstelling van de comités, beter definiëren van de verantwoordelijkheden en afspraken tussen het 
FAVV en de Minister zijn belangrijke elementen die met de toekomstige minister zullen worden behandeld. 
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Moderne technieken op het vlak van fraude aanleren zijn ook een belangrijk element. Meer modulaire werken 
i.p.v. ellenlange checklisten. (andere punten voor verbeteringen, sterke punten zie presentatie) 

De voorzitter legt uit hoe het FAVV verder gaat met de aanbevelingen van de audit: de audit heeft geleid tot 107 
aanbevelingen opgedeeld in 13 projecten, continue acties, ad hoc acties en uitgevoerde acties. Deze acties zullen 
worden opgevolgd door het FAVV, DG4 en het Kabinet samen met het FIA in het opvolgingscomité. Ééns het 
akkoord werd verkregen van het opvolgingscomité zullen de projectfiches overgemaakt worden aan de leden 
van het Raadgevend Comité. Hierin werden ook de volledige projectdocumentatie in opgenomen.  

Wat betreft de aanbevelingen wordt er vaak verwezen naar evaluaties die desgevallend uitmonden in een 
regelgevend initiatief. Ook monden bepaalde evaluaties uit in een uitbreiding van het personeelsplan of het 
voorzien van bijkomende middelen. Dit leidt er toe dat bepaalde acties niet tijdens lopende zaken kunnen 
uitgevoerd worden, terwijl andere dan weer wel kunnen uitgevoerd worden of reeds geleid hebben tot 
verbeteringen. 

Vragen/opmerkingen? 

De heer Hallaert (FEVIA) bedankt de voorzitter voor de toelichting en het schetsen van de context en laat weten 
dat de koppen werden bijeengestoken en er werd voor gekozen om een aparte WG te creëren voor de opvolging 
van de implementatie van de aanbevelingen. Eén onderdeel gaat over de rol van het RC, maar ook andere 
elementen kunnen behandeld worden om vervolgens mee te nemen naar de plenaire, dit sluit eveneens aan bij 
het punt 7 (zie verder) “doel en missie raadgevend comité”. 

De voorzitter haalt aan dat het de bedoeling zal zijn om op regelmatige basis feedback te geven aan de leden. 
Het overzicht van de geplande projecten kan overgemaakt worden en zullen er misschien een aantal ad hoc 
vragen of projecten meer interesse opgewekt worden. Het Raadgevend Comité zit in de pilootzetel om de 
aanbevelingen omtrent haar structuur, rol, etc. aan te pakken, net als het Auditcomité.  

Conclusie: de WG kan van start gaan en specifieke punten of projecten kunnen daarin nader toegelicht worden.  

Punt 7: Doel en missie Raadgevend Comité FAVV 

De voorzitter haalt volgende drie aspecten aan: 

1) Niet de rol en de nood van het Raadgevend Comité wordt in vraag gesteld, maar na te gaan indien er 
geen efficiëntere organisatie nodig is. 

2) Er moet meer gewerkt worden met werkgroepen rond thema’s waar mensen in geïnteresseerd zijn 
met bijzonder aandacht dat er geen overlap is met sectorale overleggen. Vb. samenwerken met de 
experten rond communicatie zoals door de sector in vorige punt zelf aangehaald – bv. communicatie. 
De sectoren en consumentenorganisaties mogen hun expert versturen en dit bevordert de wederzijdse 
kennis van zaken. 

3) Duidelijk dat we altijd naar de plenaire vergadering gaan terugkoppelen vanuit de leden van de WG 
 met de synthese. 

Hiermee is dan ook al een stuk een antwoord gegeven op een aanbeveling van de audit van de FIA. 

Er werd aanvankelijk gekozen voor een omvangrijk Raadgevend Comité om ervoor te zorgen dat alle stakeholders 
aanwezig waren. Er is tot op vandaag nog geen vraag gekomen om het aantal leden te beperken of te 
verminderen*. Als we van die premisse vertrekken dan is het enkel een kwestie van efficiënter werken en betere 
organisatie om te komen tot een betere werking. De voorzitter vult nog aan dat het belangrijk is om de Minister 
te laten weten wat het standpunt van de stakeholders is. 

De heer Hallaert (FEVIA) vult hierbij aan dat het puntje “efficiëntere werking van het Raadgevend Comité” een 
onderdeel is van de besprekingen in de werkgroep maar men wil geen tijd verliezen aan het wijzigen van de 
samenstelling van het RC, dat punt is wel duidelijk. Mevrouw Goossens (Boerenbond) haalt aan dat de WG een 
actieve rol zal spelen en dat de plenaire vervolgens eerder een informatieve vergadering zal zijn. Op die manier 
zal er ook meer interactie komen. 

De voorzitter vat samen dat de er een WG zal komen die mee zal instaan voor de opvolging van de audit (eigen 
werking en rol van Auditcomite moeten hierin zeker opgenomen worden). Verloop van de projecten en 
omschrijving van de projecten worden overgemaakt aan de leden. 
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*Gezien het laag aantal deelnemers omwille van de problemen bij het openbaar vervoer zal de vraag m.b.t. het behoud van de huidige 
samenstelling opnieuw geteld worden op het RC van 26/06. 

Punt 8: Preview activiteitenverslag  

Jérémy Farvacque (Staffmedewerker Gedelegeerd Bestuurder) geeft een voorafgaande presentatie van het 
activiteitenverslag. Het doel is niet om de resultaten voor te stellen, maar om een eerste beeld te geven van de 
structuur, de aandachtspunten, de wijzigingen,... die een impact zullen hebben op het activiteitenverslag 2018. 
Dat verslag zal worden voorgesteld op een persconferentie gepland op 28 juni 2019. De leden van het 
Raadgevend comité zullen toegang krijgen tot de website van het verslag, ten minste een week voor de 
publicatiedatum ervan.  

Op het niveau van de structuur is het verslag opgebouwd rond drie grote punten: 

• Het FAVV als organisatie 
• Het FAVV ten dienste van de consumenten en van de professionelen 
• Onze kernopdracht-> de controles 

De heer Farvacque stelt vervolgens de parameters voor die verschillen ten opzichte van het activiteitenverslag 
2017 en die de vergelijking van de resultaten minder makkelijk kunnen maken.  

• Diepgaande evaluatie van de inspectiefrequenties en van de frequentie van de opvolgingsinspecties 
uitgevoerd in 2017  Frequenties naar beneden toe aangepast voor bepaalde sectoren en naar boven 
toe voor andere sectoren. 

• Implementatie van het Dynamo-systeem in januari 2018 (impact op het aantal opdrachten, aantal CL, 2 
nieuwe afzonderlijke secties: etikettering en transport). 

• Accent op de opvolging van de non-conformiteiten (impact op het aantal maatregelen) 
• De opvolging van de incidenten (Fipronil, Veviba) en de uitbraak van bepaalde plantenziekten (Xylella) 

en dierenziekten (ziekte van Newcastle, AVP) 

De heer Farvacque besluit met het geven van informatie over de organisatie met betrekking tot de publicatie van 
het activiteitenverslag. De persconferentie voor de algemene presentatie is gepland op vrijdag 28 juni, op die 
datum zal de volledige versie van het activiteitenverslag worden gepubliceerd via een website. De leden van het 
Raadgevend Comité zullen ten minste een week vóór de publicatie van de website een voorlopige toegang 
krijgen. Er zal tevens een samenvatting van het activiteitenverslag op papier worden gemaakt en dat zal ter 
beschikking worden gesteld. 

Punt 9: Varia 

Open Data (Test Aankoop) 
Gelet op de verontschuldiging van consumentenorganisatie Test-Aankoop wordt het punt verdaagd naar het 
volgend Raadgevend Comité, welke voorzien is op woensdag 26 juni 2019. 

Mandaatswijzigingen (2) 

Gelet op het feit dat het quorum niet werd bereikt (meerderheid aanwezig) worden de mandaatswijzigingen 
voor twee nieuwe plaatsvervangende leden voor de organisaties FWA en Franse Gemeenschap verdaagd naar 
het volgend Raadgevend Comité (26 juni 2019). 

Voorstel oprichten Whatsapp groep: 

Naar aanleiding van de gebeurtenissen van de treinstakingen, en teneinde in geval van nood toch op zeer korte 
termijn een grote groep te kunnen bereiken om een boodschap door te sturen, werd geopperd om een Whatsapp 
groep op te richten van het Raadgevend Comité. 

Het secretariaat zal de gsm-nummers opvragen en oprichten van deze groep indien de leden van het Rad Com 
hiermee akkoord zijn. De leden verklaren zich akkoord met het voorstel. 

Andere varia 
De heer Pottier (Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België) haalt de mailwisseling aan 
sedert enkele weken m.b.t. wijzigingen van koninklijke besluiten en omzendbrieven. Er wordt gevraagd om 
suggesties of commentaar te geven op deze wijzigingen. Als organisatie worden echter meerdere vragen gesteld:  
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1. Met welk doel zijn er wijzigingen aan deze koninklijke besluiten en om welke redenen worden ze 
gevraagd? Wij stellen vast dat bepaalde wijzigingen ingaan tegen de autocontrolegidsen (koeling van de 
vleesbereidingen). 

2. Zal er overleg worden georganiseerd met de andere sectoren over deze wijzigingen of zullen deze op 
unilaterale wijze vanuit het Agentschap van toepassing zijn? 

De voorzitter verklaart dat het Agentschap niet de gewoonte heeft om op unilaterale wijze te werken. Het doel 
van de e-mails is het verzamelen van de opmerkingen van de sectoren. Mevrouw Semaille (FWA) vraagt zich af 
indien er te veel opmerkingen zijn, het dan niet beter is om een overlegvergadering te organiseren?  

De voorzitter legt uit dat dit nochtans zo de gang van zaken is en de besprekingen en het overleg over deze 
wijzigingen kunnen plaatsvinden tijdens de vergaderingen van controlebeleid met de betrokken sectoren. De 
besluiten zijn soms te specifiek om binnen het Raadgevend comité te bespreken. 

De heer Pottier haalt aan dat het probleem ligt in het feit dat de overlegvergadering slechts tweemaal per jaar 
plaatsvinden. De eerstvolgende ligt vast voor december.  

De voorzitter zal dit bespreken met DG Controlebeleid en zal terugkoppelen naar de heer Pottier.  

 

De volgende vergadering van het RC zal plaatsvinden op woensdag 26 juni 2019 om 09u 30. 

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