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Verslag van vergadering nr. 2019-5 van het Raadgevend comité van het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van 26 juni 2019 

FAVV Herman Diricks (Voorzitter), Jacques Moës (Directeur Financiering), Wendie Claeys (Stafdirectie voor risicobeoordeling), 
Xavier Van Huffel (Directeur Stafdirectie voor risicobeoordeling), Olivier Wilmart (Stafdirectie voor risicobeoordeling), 
Jean-Philippe Maudoux (Stafdiensten Controlebeleid), Walter Van Ormelingen (Directeur directie Plantenbescherming 
en Veiligheid van plantaardige producten), Katrien Beullens (Directeur Directie Transformatie en Distributie van 
Levensmiddelen), Jean-François Heymans (DG Controlebeleid), Leslie Lambregts (Directeur Internationale Zaken), Paul 
Mullier (Regionale directeur Controle), 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 1  Mattheus Pieter-Jan/Rosvelds Sandra 0 0 

 De Becker Mathilde/Velghe Jan e 0 Goossens Els/Van Keerberghen Georges 1  

 Claes Nathalie/Dupuis Marleine 1  Nijs Wien/Denys Jurgen e e 

 Cools Romain/David Marquenie 1  Ogiers Luc/Valérie Bastin e 0 

 Debergh Renaat/De Wijngaert Lambert 1 e Poriau Pierre/Roque Yvan e 0 

 Dejaegher Yvan/Kerckhofs Karen 1  Pottier Jean-Luc/Claeys Yvan 1  

 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 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/De Jode Willemijn 1  

 Fonck Myriam/Sophie Bôval 0 0 Storme Sébastien/Maes Vinnie 0 0 

 Cnudde Annick/Hellin Frédérique 0 0 Tamigniaux Daphné/Horion Benoit e e 

 Gore Michael/Vandewynckel Anneleen 1  Teughels Caroline/Loncke Peter 1  

 Boseret Géraldine /Aurélie Noiret  1 Vandamme Hendrik/De Swaef Peter 1  

 Hallaert Johan/Moonens Sander 1  Vandenbroucke Joost/Van den Broeck Aline 1  

 Jaeken Peter/ Johan De Haes 1  Van Damme Eddy/ Denoncin Albert 0 0 

 Lauryssen Sigrid/Maertens Gwendoline 1  Van de Meerssche Eric/Van Volden Olivier  0 0 

1 Aanwezig   Warland Olivier/Thomas Mireille 0 0 

0 Afwezig   De Jonghe Evelyne/Dufays Nicholas  1  

e Verontschuldigd   Willemaers Cécile/De Clercq Sibyle (tolk) 1 1 

 



Pagina 2 van 11 

Dagorde 

1. Goedkeuring van de dagorde 

2. Actualiteit 

•  

3. Aanpassing KB Retributies betreffende de keuringstarieven 

4. Feedback Wetenschappelijk Comité 

5. Controleprogramma 2020 

6. Stand van zaken ACS, sectorgidsen & Smiley 

7. Feedback update export 3e landen + behandelde dossiers 

8. Ontwerp van MB tot aanduiding van de organisaties, sectoren en hun mandaten van het RC 

9. Ontwerp van KB betreffende de monsternemingen en de analyse ervan 

10. Varia: 

• “Open data” 

• Mandaatswijzigingen 

Punt 1: Goedkeuring van de dagorde 

De voorzitter zet de vergadering in met het variapunt “Mandaatswijzingen”. Zie verder verslag onder punt 10. 
Nadien worden de actiepunten overlopen van de vergadering van 14 mei laatstleden en meer specifiek wordt 
opnieuw de vraag gesteld indien de globale samenstelling van het Raadgevend Comité al dan niet dient gewijzigd 
worden. (zie ook verder punt 8). Alle leden gaan akkoord met de huidige samenstelling. 

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

Punt 2: Actualiteit 

Er worden geen actualiteitspunten besproken.  

Punt 3: Aanpassing KB Retributies betreffende de keuringstarieven 

De heer Moës (Directeur dienst financiering) geeft aan de hand van een presentatie het voorstel m.b.t. de 
aanpassing van het KB Retributies betreffende de keuringstarieven.  

De voorzitter legt uit dat deze wijziging tot stand werd gekomen na discussies met de sectoren én de 
dierenartsenverenigingen over het uitbreiden van de slachturen waarbij een DMO instaat voor de keuringen. Om 
ervoor te kunnen zorgen dat het slachten buiten de gewone slachturen een mogelijkheid wordt is dit één van de 
gevolgen.  

Vragen/opmerkingen? 

De heer Gore (FEBEV) legt uit dat de sector inderdaad op de hoogte is van de verschillende discussies maar laat 
formeel weten dat hij niet akkoord gaat met voorstel zoals deze nu op tafel ligt. De heer Gore wenst te 
benadrukken dat naast deze aanpassing, hij ook werd ingelicht dat een herziening van het KB keuring in de 
pipeline zit, welke hoogstwaarschijnlijk ook een verhoging met zich zal meebrengen. Deze twee aanpassingen 
zijn bijkomend onlosmakend verbonden met de discussies omtrent de residurechten die de sector – als 
praktische de enige – moet bijdragen aan het FAVV sedert 2004. Als een herziening van de modaliteiten en de 
kosten verbonden aan de keuring tot stand moet komen, moet met de totaliteit rekening gehouden worden. 
Daarom werd op het bilateraal overleg met de diensten van Controlebeleid voorgesteld om een WG op te richten 
op zich eens te buigen over het totale plaatje. 

De voorzitter is van oordeel dat er inderdaad verschillende aspecten zijn waarmee rekening mee moet gehouden 
worden. Het meer en meer moeilijker vinden van DMO’s, de nakende Brexit (met of zonder akkoord). Het is ook 
zo dat deze retributies de enige rechten zijn waarop dit type vermeerdering nog niet van toepassing is. Op alle 
andere retributies, uitgegeven door het FAVV zijn de vermeerderingen reeds van toepassing. De voorzitter heeft 
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begrip voor het standpunt van de sector om het globale plaatje te bekijken maar het alternatief is geen 
dierenartsen meer vinden (ofwel voor keuringen ofwel voor andere activiteiten) en dit zal nog een grote kost 
met zich meebrengen dan de verhoging die nu wordt voorgesteld.  

De voorzitter begrijpt ook dat voor een aantal slachthuizen het bijna onmogelijk wordt om te werken tijdens de 
uren beschouwd als “klassieke werkuren” voor het FAVV, maar op einde rit is het belangrijk dat iedereen op 
dezelfde voet wordt gesteld en iedereen dezelfde regels toegepast krijgt dus ook de keuringen in de slachthuizen. 

De heer Heymans (DG Controlebeleid a.i.) vult nog aan dat in overleg met mevrouw Beullens (Directeur directie 
transformatie en distributie) heeft afgesproken om ook intern eens te kijken indien andere pistes kunnen 
bewandeld worden.  

Mevrouw Goossens (Boerenbond) vraagt om ook betrokken te worden in deze WG want ook voor de sector 
betekent dit kostenverhogingen tijdens het slachten.  

De voorzitter verduidelijkt dat dit gaat over een discussie over de kosten, retributies moeten kostendekkend zijn 
er het is de bedoeling te landen in een systeem waar de financiering kostendekkend zijn voor alle deelsectoren 
binnen de slachthuissector. Het is ook de bedoeling om naar een alternatieve manier van financiering te gaan 
om zo op termijn duidelijk het onderscheid te maken tussen DMO’s i.k.v. voedselveiligheid en bv. opdrachten die 
DMO’s uitvoeren i.k.v. dierenwelzijn. Er is voorstel gedaan t.a.v. de Minister om de slachturen op een meer 
flexibele manier te laten wijzigen, op voorwaarde dat meer middelen of maatregelen genomen worden zodanig 
over voldoende DA te beschikken de keuringen uit te voeren, maar door de val van de regering werd dit niet 
gerealiseerd.  

Om het voor een DA aantrekkelijker te maken om te werken als DMO’ers werden een aantal initiatieven 
genomen: dit ging over o.a. het aanpassen van de leeftijdsbeperking, het aanpassen van de 
kilometervergoedingen én het uitbreiden en verhogen van prestaties buiten de “gewone” werkuren. Enkel 
laatste maatregel vroeg een wijziging van de regelgeving en vereist dus een advies van het RC. 

De heer Heymans neemt verder initiatief om de nieuwe WG op te richten en de discussies omtrent het tarief van 
de keuringen, de manier waarop de keuringen georganiseerd worden en de financiering, met alle betrokken aan 
te gaan.  

Tot slot, voegt de heer Moës toe dat op basis van de bij de Nationale Bank van België in 2017 neergelegde 
jaarrekeningen van de pluimveeslachthuizen, de tariefverhoging voor deze slachthuizen een stijging van de 
exploitatiekosten met 0,3 per duizend betekent. 

De voorzitter sluit af met dat de bemerkingen gesteund worden door alle sectorvertegenwoordigers.  

Punt 4: Feedback Wetenschappelijk Comité 

Mevrouw Wendie Claeys en de heer Olivier Wilmart (Stafdirectie voor risicobeoordeling) geven de resultaten 
weer van de bevraging van de verschillende stakeholders naar het gepercipieerde belang van de indicatoren van 
de Barometer Versie 2 voor de veiligheid van de voedselketen aan de hand van een PowerPointPresentatie.  

Vragen/opmerkingen? 

De heer Hallaert (FEVIA) vraagt zich af of dit reeds werd besproken tijdens een plenaire zitting van het 
Wetenschappelijk Comité. Indien wel, is hiervan een evaluatie beschikbaar? 

De heer Van Huffel (Directie Stafdirectie voor risicobeoordeling) legt uit dat dit geagendeerd stond op de vorige 
plenaire zitting maar dat dit door de drukke dagorde jammer genoeg niet behandeld kon worden. De volgende 
zitting staat ingepland in september. In ieder geval wenst de heer Van Huffel te benadrukken dat er veel 
appreciatie uitgaat naar de leden van het RC (en andere) gezien de hoge deelnemingsgraad aan de 
ponderatieoefening wat wijst op een grote belangstelling voor de barometers. 

De voorzitter stelt voor om in september of oktober dit punt opnieuw te agenderen tijdens het RC en terug te 
komen met de gedetailleerde berekeningen van de drie barometers van 2010 tot en met 2018 en de uitleg erbij. 
Er kan op dat ogenblik ook gediscussieerd worden of de barometer werkelijk overeenkomt met de initiële 
verwachtingen.  

De heer Vandenbroucke (Test-Aankoop) verwijst bij slide 9 (Indicatoren barometer Voedselveiligheid) naar de 
grote ponderatie bij indicator nr. 19 (CVTI, meer specifiek het aantal personen betrokken bij een CVTI) en vraagt 
zich af indien dit niet te afhankelijk is van toeval. Want het ene jaar is het andere niet, als een grote weging wordt 
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gegeven aan deze indicator is de barometer sterk afhankelijk van die ene indicator, terwijl het toch de bedoeling 
is om een vrij stabiele meting te hebben.  

Mevrouw Claeys legt uit dat voor de indicatoren m.b.t. voedselinfecties de rapportering onderhevig is aan enige 
bias, doch deze bias kan systemisch van aard verondersteld worden. Bovendien geven dergelijke indicatoren een 
indicatie het dichtst op het niveau van de consument. De indicator m.b.t. CVTI zat eveneens in de indicatorkorf 
van de eerste versie van de barometer. 

De voorzitter vult nog aan dat het belangrijk is om -nu het kader geschetst is met de metingen – in een volgend 
stadium terug te koppelen naar het RC met de berekeningen en de resultaten ervan om hierover te kunnen 
discussiëren. De voorzitter maakt de vergelijking van de aanpassing van weging in CL. Dit kan ook een grote 
impact met zich meebrengen, zonder dat de vaststellingen op het terrein effectief veranderen.  

De heer Vandenbroucke verwijst nog naar de barometer versie 1 en vraagt indien de mogelijkheid bestaat om 
de effecten (i.v.m indicator CVTI) te zien over verschillende jaren heen? 

Mevrouw Claeys kan hierop positief antwoorden. In versie 1 had de indicator CVTI ook een relatief hoge 
wegingsfactor. Voor de berekening van de indicator CVTI – waarvoor lage aantallen geteld worden ten opzichte 
van een grote populatie - werd een vergelijking gemaakt van het jaarlijkse resultaat met het gemiddelde resultaat 
van de drie voorgaande jaren, en dit om de impact van toevallige toe- of afnames uit te vlakken. Echter, hierdoor 
kon het gebeuren dat de berekende verandering niet overeenstemde met de realiteit. Daarom werd er in 
barometer versie 2 voor gekozen om ook voor dit type van indicatoren de resultaten van een gegeven jaar met 
het voorgaande jaar te vergelijken. 

De voorzitter verwijst naar de gemeenschappelijke vergadering van 15 februari waarin de vraag werd gesteld 
waaruit bleek of de barometer overeenkomt met de perceptie. Hij is bijgevolg van mening dat deze vraag 
opnieuw dient gesteld te worden, nu de wegingen er zijn, de berekeningen gemaakt zijn en na te gaan waar 
bijsturingen nodig zouden zijn om een afstemming tussen de vaststellingen op het terrein en in evolutie van de 
voedselveiligheidbarometer te bekomen. 

De heer Van Huffel herinnert aan de publieke raadpleging die werd uitgevoerd bij de leden van het RC. De 
opmerkingen gemaakt door de stakeholders werden reeds opgenomen in de uitwerking van de barometer versie 
2 door het Wetenschappelijk Comité. 

De heer Jaeken (Phytofar) vraagt zich af indien rekening werd gehouden met voedselfraude. Werd deze indicator 
ook meegenomen in de barometer want net als de indicator CVTI is deze zeer afhankelijk van pieken in het jaar.  

Mevrouw Claeys legt uit dat een indicator m.b.t. voedselfraude werd overwogen, maar niet werd opgenomen in 
de barometer omdat het zeer moeilijk is om voedselfraude consequent te meten, zoals wordt aangegeven in het 
SciCom advies m.b.t. versie 2 van de barometer. Omwille van gelijkaardige redenen zijn ook opkomende risico’s 
niet opgenomen. Dient nog de opmerking gemaakt te worden dat fraudeonderzoek vaak samenhangt met 
gerechtelijke onderzoeken en daar een verschuiving van tijd op zit.  

De voorzitter besluit met de belofte de berekening terug te koppelen naar de leden in de tweede helft van 2019. 
(september-oktober). 

Punt 5: Controleprogramma 2020 

De heer Maudoux (Staffmedewerker DG Controlebeleid) licht het nieuwe controleprogramma 2020 toe aan de 
hand van een PowerPointvoorstelling. 

De bijlage die werd meegestuurd naar de leden samen met de dagorde bevat de gedetailleerde matrices, ook in 
in vergelijking met voorgaand jaar. De presentatie die vandaag wordt gegeven is een meer algemeen beeld van 
het nieuwe controleprogramma. Indien vertegenwoordigers specifieke vragen hebben over zaken die hun 
sectoren aanbelangen kunnen ze deze stellen tijdens de bilaterale overleggen met DG Controlebeleid. 

Vragen/opmerkingen? 

De heer Gore (FEBEV) stelt zich de vraag indien rekening wordt gehouden met de analyses die worden uitgevoerd 
i.k.v van de monitoringensystemen door sectoren waarvan het plan al dan niet gevalideerd werden.  

De heer Maudoux legt uit dat het effectief voorzien is om de sectorale bemonsteringsplannen in rekening te 
nemen voor de programmering van het Agentschap. De procedures van het Agentschap voorzien dat het 
bemonsteringsplan aan een reeks voorwaarden moet voldoen om het aantal testen te reduceren wat betreft de 
monsternemingen die worden uitgevoerd door het Agentschap. Zo moet bijvoorbeeld het bemonsteringsplan 
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worden geëvalueerd door het Wetenschappelijk Comité en moet de sector de aanbevelingen van het SciCom 
evalueren en eventuele aanpassingen aanbrengen. Andere voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat een deel van de 
monsters van het sectorale bemonsteringsplan worden genomen door een onafhankelijke instelling, dat de 
referentiewaarden die worden gebruikt in het sectorale bemonsteringsplan dezelfde zijn als de waarden die het 
Agentschap hanteert, in het bijzonder voor bepaalde analyses waarvoor er geen reglementaire normen zijn 
vastgelegd, enz.   

De voorzitter antwoordt kort op de vraag of ook dit jaar rekening werd gehouden met ingediende én 
gevalideerde bemonsteringsplannen van de sector (BFA en Belgapom). 

De heer Hallaert (FEVIA) neemt het voorstel mee om het controleprogramma meer in detail te bespreken tijdens 
het sectoroverleg en vraagt zich af of binnen één matrix (bv. vleessector) meer in detail kan worden opgesplitst. 

De voorzitter legt uit dat voor de presentatie van deze morgen werd gekozen te groeperen op een algemeen 
niveau aangezien nogal wat verschillende sectoren rond tafel zitten. Voor elke sector op zich, kan meer in detail 
gegaan worden. De voorzitter legt nog uit dat dit jaar het controleprogramma vroeger wordt voorgelegd aan de 
leden dan voorgaande jaren. Enkele van de redenen hiervoor is dat, éénmaal het controleprogramma werd 
goedgekeurd DG Labo het CP nog moet rationaliseren m.a.w. van het aantal analyses naar het aantal monsters, 
er dienen lastenboeken opgesteld te worden en dan is er nog DG Controle die de geplande monsters moet 
verdelen zowel in tijd als in ruimte (doorheen het jaar als over de verschillende LCE’s). Om zo op de meest 
efficiënte manier te kunnen werken werd daarom beslist vroeger te rapporteren en de medewerkers van DG 
Labo en DG controle een ruimere tijdsmarge te geven. 

De voorzitter herhaalt het dynamisch karakter van het CP m.a.w. als er dit najaar nog zaken opduiken zal het 
controleprogramma nog worden bijgestuurd. Tenslotte wijst de voorzitter op het feit dat, aangezien de regering 
in lopende zaken zit, er nog geen zicht is op de Begroting 2020. Zoals het analyseprogramma er nu voorstaat, zit 
het FAVV budgettair aan haar plafond. Indien er minder budget wordt vrijgemaakt of de te uitbesteden analyses 
worden duurder zal moeten gekeken worden of het controleprogramma moet herschikt worden om binnen de 
budgettaire beperkingen te blijven, alsook de parameter van de beschikbare medewerkers bij DG Controle die 
de monsters moeten nemen.  

De heer Heymans verduidelijkt dat een eerste impactanalyse werd gemaakt met de elementen tot nu gekend. 
Deze impactanalyse werd voorgesteld aan DG Controle en heeft geresulteerd dat het CP niet moest aangepast 
worden.  

De voorzitter besluit dat het FAVV transparant wenst te zijn en laat weten aan de leden van zodra eventuele 
aanpassingen aan het CP nodig zouden zijn er asap feedback wordt gegeven tijdens een RC.  

Punt 6: Stand van zaken ACS, sectorgidsen & Smiley 

De heer Inghelram geeft de stand van zaken omtrent de evolutie van ACS, sectorgidsen & Smiley aan de hand 
van een PowerPointPresentatie. 

Bijkomende informatie aan presentatie: 

Slide 6 – Revisies: 

In 2018 en 2019 werden verschillende revisies goedgekeurd. Tot op heden, voor 2019, staat de teller op 3 met 
name de gidsen voor de frisdranken, de primaire productie module D (sierteelt) alsook de gids G-014 versie 5 
voor de aardappelen-groenten-fruit verwerkende industrie en handel. Het is belangrijk dat er werk gemaakt 
wordt van de revisies van gidsen aangezien er rekening moet gehouden worden met gewijzigde reglementering 
of beleidsdocumenten die aangepast worden. In functie van de praktijk kan het ook zijn dat er verduidelijkingen 
moeten worden aangebracht aan bepaalde gidsen. 

Met betrekking tot de minder actieve gidsbeheerders: dit betreft gidsen die goedgekeurd geweest zijn in 2013 
of eerder waarvan er geen zelf-evaluatie over is alsook geen signalen hebben ontvangen dat ze bezig zijn met 
een revisie. Daarom doet de heer Inghelram een warme oproep naar die verschillende beheerders om werk te 
maken van de revisie van hun gidsen.  

Slide 8: 

Enerzijds is er een OCI bijgekomen voor de Gids G-033 voor de loonwerkers alsook een OCI voor de nieuw 
goedgekeurde gids G-045 voor verpakkingshout en anderzijds hebben een aantal OCI gevraagd naar een 
beperking van hun scope van hun erkenning wegens te weinig klanten. 
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Slide 15 en 16: 

Voor een aantal product-landcombinaties is er een verplichting tot hebben van een ACS om te kunnen 
exporteren. Op heden zijn er 28 product-landcombinaties, het gaat over een 15-tal landen, ook in dit kader zijn 
een aantal nieuwe documenten gepubliceerd, het betreft onder meer de procedure waarin het beslissingsproces 
opgenomen werd dat aangeeft voor welke product-landcombinaties een ACS noodzakelijk is. Dat is een 
document waarin aantal parameters werden gespecifieerd die een rol kunnen spelen bij het bepalen van al niet 
verplichten van ACS, in overleg met de betrokken sectoren. Wat onder andere in rekening gebracht kan worden 
is dat er systeemgaranties gevraagd worden door het derde land, al dan niet aanwezigheid van gesloten lijst, 
historische problemen,… Daarnaast is er ook een technische specificatie i.k.v. export opgestart, dit document is 
eerder gericht aan OCI’s die ondere andere weergeeft over welk type audit het gaat, de duurtijd, de vereisten 
omtrent verslaggeving, certificaten, ed. 

Normaliter is de omzendbrief van toepassing maar er wordt ook gevraagd bij revisies van gidsen om een 
hoofdstuk export op te nemen en als dit het geval is, is de omzendbrief niet meer van toepassing. 

Slide 17: 

Bedrijven worden geconfronteerd met combi-audits: zijn de audits enerzijds op basis van de goedgekeurde 
sectorgidsen en anderzijds op basis van privé- auditreferentiëlen is ook onaangekondigd. 

Vragen/opmerkingen? 

Mevrouw Bert (Unizo) vraagt indien de nieuwe gids ivm de verwerking en het slachten van zalm (G-046) een 
invloed heeft op detailhandelaars die bijvoorbeeld zalm aankopen en verwerken in zalmsalades. Moet rekening 
gehouden met G-046 of G-007?  

De heer Inghelram laat weten dat de nieuwe gids inderdaad gaat over het slachten en de bewerking van zalm 
maar op het niveau van het aquacultuurbedrijf. Dit staat dus los van de typische primaire sector en handelt, maar 
niet over de primaire activiteit. Voor de verwerking van vis in de B2C dient gebruik te worden gemaakt van een 
module in de G-044. 

Mevrouw Bert vraagt bijkomend indien de verdeling van smiley’s kan onderverdeeld worden in subsectors? 

De heer Inghelram kan niet ingaan op de vraag van mevrouw Bert aangezien dergelijke informatie niet wordt 
bijgehouden.  

De heer Gore (FEBEV) vraagt zich af hoe het komt dat de nieuwe gids onder de rubriek Distributie terechtkomt. 
Als dit uiteindelijk dient voor de aquacultuur is dit dan toch eerder primaire productie? 

De heer Inghelram begrijpt dat dit verwarring met zich kan meebrengen en legt uit dat het zeker geen primaire 
productie is, omdat de aquacultuuractiviteit zelf niet in de scope zit en om te spreken over verwerking is het ook 
ander verhaal, het betreft toch eerder het behoren tot de grote sector van de distributie, de scope die daarin 
staat beschreven. De voorzitter vult aan dat het hier gaat over een gids ter attentie van een kleine groep 
producenten die vis kweken, verwerken en direct verkopen aan de consumenten. Dit laatste ligt aan de basis van 
het opnemen onder de noemer distributie. 

De heer Gore begrijpt de uitleg van de heren Inghelram en Diricks maar kan zich niet vinden in de uitleg die 
hieraan wordt gegeven. Het betreft hier toch het kweken van levende dieren, die worden geslacht, wat dus een 
pure primaire activiteit betreft. Het feit dat het gaat om een kleine sector en dat er gezocht wordt naar een 
gepaste oplossing is begrijpelijk maar het gaat hier over de omkadering en het principe van levende dieren die 
omgezet worden in een product die worden aangeboden ter consumptie. Want de eisen die worden uitgewerkt 
ten afzien van de primaire sector (en de modaliteit die daaruit voortvloeien) in vergelijking met de distributie 
waar de controlefrequentie een stuk lager. 

De heer Inghelram laat weten dat men zich niet mag blindstaren op het grafisch weergeven op een slide. Het 
was niet de bedoeling te verwijzen dat de producenten die deze gids gebruiken op de één of andere manier 
onder de reglementering in de sector distributie komen te staan. De voorzitter vult nog aan dat aangezien de 
gids wordt opgemaakt op wat de regelgeving voorziet, de producenten minder controles zouden krijgen.  

De heer Jaeken (Phytofar) laat informatief weten dat op 25 juni, de “fertilizer product regulation” op Europees 
niveau werd gepubliceerd. De kritiek van de sectoren gaat over de bijproducten die als meststoffen vermarkt 
worden - want het systeem van de “fertilizer product regulation” zit vrij anders ineen dan de klassieke 
productnormen t.t.z. er wordt ook gewerkt met gevalideerde gidsen via BELAC, de heer Jaeken vraagt daarom 
om na te gaan in welke mate kunnen die ACS-gidsen ook kunnen dienen voor producten die onder de module 
vallen waarbij het productiesysteem moet gecertificeerd zijn. In welke mate is daar toenadering mogelijk? 
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Uiteindelijk zijn het dezelfde doelstellingen, want dit valt ook onder voedselveiligheid. Maar dit zou wel een 
impact kunnen hebben op een aantal gidsen. Het zou waarschijnlijk kunnen leiden tot een nieuwe insteek vooral 
voor onze sector omdat binnen drie jaar wij onder een nieuwe verordening vallen, maar dit kan toch enige impact 
hebben op diverse gidsen. 

Misschien denken andere sectoren hier ook over na. De ACS-gidsen hebben wij, de regelgeving geldt vanaf 
vandaag, en er is ons drie jaar aangeboden om dit allemaal in orde te brengen. De Belgische overheid moet heel 
het systeem nog in een KB implementeren en dan hebben de fabrikanten en nevenstromen nog twee jaar om 
alles conform het systeem te doen omdat in 2022 alle oude regelgevingen grotendeels wegvallen. Ik denk dat 
daar toch wat overleg aan de pas moeten komen. De heer Jaeken laat de voorzitter weten dat het FAVV ook 
aanwezig was op deze voorstelling en dus bijgevolg op de hoogte is van de problematiek.  

De heer Jaeken (Phytofar) haalt nog aan dat voor het aantal gidsen de keuze van OCI’s zeer beperkt is en 
misschien is er de mogelijkheid om dit eens te bespreken met BELAC (eventueel te kijken indien een groepering 
mogelijk zou zijn). 

De heer Hallaert (FEVIA) maakt de opmerking dat hij de indruk heeft dat het systeem uit z’n voegen kraakt want 
er zijn OCI’s die afhaken voor bepaalde gidsen, ze laten ook weten dat er een tekort aan auditoren is, e.d.. Het is 
noodzakelijk om na te denken hoe deze problemen kunnen opgelost worden vooraleer het erger wordt.  

De voorzitter gaat akkoord met de heer Hallaert en verwijst naar de aanbevelingen die werden gemaakt tijdens 
de FIA-audit i.v.m. de OCI’s. Hij is van mening dat naast het klassieke werk ook en inspanning moet gedaan 
worden om na te gaan hoe het systeem op lange termijn kan blijven functioneren.  

Mevrouw De Craene (VBT) wenst nog op te merken dat i.k.v. export er nogal wat problemen zijn met betrekking 
tot de controles bij operatoren van de primaire productie. Er zijn wat onduidelijkheden bij de OCI’s wat, wanneer 
en hoe te controleren. Mevrouw De Craene doet daarom een oproep naar het FAVV om correct en voldoende te 
communiceren naar de OCI’s en gidsbeheerders zodanig elke actor op hetzelfde niveau zit wat betreft de kennis 
en informatie. 

De heer Vandenbroucke (Test-Aankoop) vraagt zich nog wat er gebeurt met de gidsen die sedert 2013 niet meer 
werden herzien? Wordt op een bepaald ogenblik beslist deze gidsen te elimineren?  

De heer Inghelram legt uit dat in fases zal gewerkt worden. Er zal eerst persoonlijk contact gemaakt worden met 
de betrokkenen in de hoop enige evolutie de creëren in de herziening van deze gidsen. De voorzitter vult hierbij 
nog aan dat als een gids niet langer aan de regelgeving voldoet, een hardere maatregelen moet genomen 
worden. (bv. door te elimineren). 

De heer Hallaert laat weten dat in de aanpassing van het KB Autocontrole een verplichting tot herziening is 
opgenomen. Deze aanpassing is nog niet definitief, maar er is hiervan sprake.  

De heer Dejaegher laat weten dat de OCI’s met drie problemen worstelen: 

• De technische complexiteit,  

• Het vinden van gekwalificeerde mensen (vooral in FOOD en FEED); 

• De economische kwestie 
i.v.m. de laatste bullet zijn de OCI’s aan het evalueren of er nog een return op investment is. De facturen zijn niet 
min en zeker wat betreft de accreditatie. 
 
De voorzitter besluit de discussie met de melding dat de ganse procedure omtrent ACS en gidsen geëvalueerd 
zal worden en bekeken waar eventuele bijsturingen zouden nodig zijn, want het zou jammer zijn om na alle 
investeringen van de afgelopen jaren, toch zaken zouden foutlopen.  

Punt 7: Feedback update export 3e landen + behandelde dossiers 

De heer Lambregts (directeur Internationale Zaken) geeft feedback omtrent de export 3e landen en de 
behandelde dossiers aan de hand van een PowerPointPresentatie. 

Bijkomende informatie i.v.m. de presentatie: 

De heer Lambregts verduidelijkt dat de inspanningen die worden gemaakt in het kader van het opheffen van de 
embargo’s van bv. New Castle Disease, AFP,…. niet werden opgenomen in het overzicht. Er wordt hier nochtans 
heel wat tijd en inspanning voor geleverd in samenwerking met andere instanties, met de sectoren én met de 
contacten in het buitenland. De meeste leden van het RC zijn op de hoogte van een speciale Task Force die wordt 
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voorgezeten door de collega’s van FOD Buitenlandse Zaken waarin wordt nagaan op welke manier de 
verschillende markten het best benaderd kunnen worden. (bv. prinselijke missie voorzien in november 2019). 

De heer Lambregts vult aan dat ook meer en meer landen vragen om questionnaires in te vullen, waar heel wat 
tijd in wordt gestoken. De vragen worden hoe langer hoe uitgebreider en dienen om bv. onze werking toe te 
lichten, meer uitleg te verschaffen m.b.t. dierziektes,… Veel van de vereiste informatie kan binnenshuis worden 
opgevraagd, maar vaak wordt ook de input gevraagd van andere instanties en dit vraagt uiteraard tijd. Op dit 
ogenblik zijn er ongeveer een 10-tal questionnaires in behandeling. 

De heer Lambregts vult aan dat nogal wat bezoeken over het jaar worden ingepland, dit zowel in het kader van 
de opening nieuwe markten (inspectiebezoeken), als fact findings missions want heel wat autoriteiten zijn 
geïnteresseerd in onze manier van werken en komen dan op bezoek. 

De heer Lambregts sluit de presentatie af door de mededeling te doen dat het FAVV bezig is met het ontwikkelen 
van een internationale Engelstalige website, die vooral bestemd is voor de autoriteiten van 3e landen. Zo kunnen 
zij makkelijker de nodige informatie consulteren m.b.t. de voedselveiligheid-, dieren- en 
plantengezondheidssituatie in België. De bedoeling is om tijdens de maand oktober de website in productie te 
hebben.  

Vragen/opmerkingen? 

De heer Gore (FEBEV) verwijst naar de belangrijkste markt voor zijn sector m.n. China. Hij is op de hoogte van 
alle inspanningen die worden geleverd door het FAVV maar wenst te benadrukken dat er ook nood is aan 
politieke ondersteuning om ervoor te zorgen dat dossiers ook effectief behandeld worden.  

De heer Heymans voegt toe dat er zopas een nota werd verstuurd naar Minister Ducarme met een ontwerpbrief 
voor Minister Reynders (Minister van Buitenlandse Zaken) om het belang van de Chinese markt te benadrukken, 
in het bijzonder wat de varkenspest betreft. We hebben vandaag ook de Chinese ambassade gecontacteerd en 
de heer Heymans zal trachten een telefonisch onderhoud te hebben met de ambassadeur in China om samen 
met hem te kijken welke dossiers belangrijk zijn en welke strategische elementen kunnen worden aangewend 
om de dossiers te ondersteunen. 

De heer Dejaegher (BFA) onderlijnt dat de vorm van communicatie zeer belangrijk is. Hij wordt vaak bestookt 
door vragen van exporteurs i.v.m. de evolutie, vooruitgang in bepaalde dossiers. De heer Dejaegher is zich ervan 
bewust dat administratieve procedures moeten gerespecteerd worden, maar een regelmatige communicatie is 
hierbij de boodschap. 

De heer Lambregts legt uit dat de verschillende bestaande communicatiekanalen reeds zeer intens zijn. 
Bijvoorbeeld het maandelijks opsturen van de ge-update tabel van de markten, de verschillende bilaterale 
overleggen met zowel de sector als andere instanties, de Task Force (zie supra) komt frequent samen. Hij doet 
de oproep indien er toch nog verbetervoorstellen zijn van de leden van het RC, deze steeds kunnen/mogen 
overgemaakt worden.  

Mevrouw De Craene (VBT) beseft dat de behandeling voor de vleessector (vooral in het kader van AVP) een grote 
prioriteit heeft, maar wijst toch op het belang van de export van peren op de Chinese markt en laat weten dat 
de sector veel verwacht van het technisch voorbereidend werk van het FAVV.  

Meneer Heymans laat weten dat het oplossen van de problemen i.v.m. Afrikaanse Varkenspest inderdaad een 
hoge prioriteit heeft, maar stelt mevrouw De Craene gerust dat dankzij het aanwerven van nieuwe medewerkers 
andere dossiers (waarover peren) terug werd opgenomen en vooruitgang wordt in geboekt. Hierbij vult de heer 
Lambregts nog aan dat hij reeds contact heeft genomen met de ambassade in China omtrent het dossier peren 
en aanstaande maandag is er een bespreking met de cel Fyto om na te gaan hoe het zal worden aangepakt. Het 
resultaat van deze bespreking zal nadien worden voorgelegd aan de sector. 

Punt 8: Ontwerp van MB tot aanduiding van de organisaties, sectoren en 
hun mandaten van het RC  

De heer Vanbelle (Staffmedewerker GBAD) geeft duiding  bij het ontwerp van MB tot aanduiding van de 
organisaties, sectoren en hun mandaten van het RC . Zoals eerder werd aangegeven is er geen vraag om de 
samenstelling van het Raadgevend Comité te wijzigingen en blijven het aantal mandaten, toegewezen aan de 
respectievelijke sectoren binnen de schoot van het FAVV gelijk. Het ontwerpbesluit zal  voorgelegd worden aan 
de Minister en de Raad van State met het oog op de publicatie van het MB in december 2019. 
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De belangrijkste wijziging is de schrapping  van het mandaat Bond Beter Leefmilieu, dat een tijdje geleden zijn 
ontslag heeft aangeboden. De vraag die voorligt is of er (i) een herverdeling moet worden voorzien tussen de 7 
mandaten voor de verbruikersorganisaties of (ii) een vervanging moet worden gezocht voor dit mandaat. De 
heer Vanbelle laat weten dat reeds informeel contact werd opgenomen met de Voedselbanken om na te gaan 
indien zij eventueel geïnteresseerd zouden zijn dit  vrijgekomen mandaat binnen de verbruikersorganisaties in 
te vullen. 

De voorzitter laat weten dat deze mandaatwijziging nog niet formeel werd goedgekeurd en vraagt eerst de 
andere verbruikersorganisaties indien zij akkoord kunnen gaan met het voorstel. De heer Vandenbroucke (Test-
Aankoop) beantwoordt dat kan akkoord gegaan worden met deze voorgestelde wijziging positief. 

*noot: na de vergadering heeft de Belgische federatie van de voedselbanken eveneens toegestemd om dit 
mandaat in te vullen binnen de schoot van het raadgevend Comité; de nodige wijziging zal uitgevoerd worden 
aan het MB 

Punt 9: Ontwerp van KB betreffende de monsternemingen en de analyse 
ervan 

De heer Mullier (Regionale Directeur) geeft aan de hand van een PowerPointvoorstelling toelichting omtrent het 
ontwerp van KB betreffende de monsternemingen en de analyse ervan. De heer Mullier vult aan dat dit project 
reeds werd voorgelegd aan het Wetenschappelijk Comité. De evaluatie wordt verwacht in de komende maanden. 

Vragen/Opmerkingen? 

De heer Hallaert (FEVIA) vraagt zich af in welke mate op dit ontwerp nog opmerkingen kunnen gemaakt worden? 
Dit betreft namelijk een implementatie van een Europese Verordening en dan heb je geen keuze voor wat betreft 
de aspecten die beschreven staan in de verordening. De heer Hallaert vraagt welke aspecten wel nog ter discussie 
kunnen staan?  

De heer Mullier legt uit dat alles dat wordt beschreven in het ontwerp van KB uit de Europese Verordening komt.  
Bovendien werden niet alle mogelijkheden die geboden worden door de Verordening noodzakelijkerwijs benut. 
De Europese Verordening verbiedt bijvoorbeeld niet dat er systematisch een tweede monster wordt genomen 
met het oog op een tweede analyse.  Uit ervaring weten we dat deze tegenanalyse zelden wordt gevraagd. 
Systematisch een tweede monster nemen vraagt heel wat organisatie en heeft een prijskaartje : er moet een 
tweede monster worden genomen, bewaard en betaald, tenzij het monster ter plekke wordt achtergelaten.  Wat 
de monsterneming betreft, vergt dit meer tijd en brengt dit meer papierwerk met zich mee. Het tegenmonster 
moet ook worden bewaard onder ad-hoc-omstandigheden, wat ook al moeilijk is.  Dan moet al die moeite 
worden gedaan voor slechts twee à drie procent tegenanalyses die effectief moeten worden uitgevoerd.   

In het Koninklijk besluit van 2012 verplichtte het FAVV de laboratoria al om de resten van het eerste monster te 
bewaren met het oog op een tweede analyse. Dus uiteindelijk leek het ons niet erg nuttig om de hele procedure 
voor de tegenanalyses op te starten. Net zoals voorheen blijven de rechten van de operator gewaarborgd door 
de mogelijkheid om een tweede analyse uit te voeren op de resten van het monster die worden bewaard in het 
laboratorium en door middel van de documentencontrole, wat een nieuwe kans biedt.  

De voorzitter legt nog uit dat de verordening zodanig geschreven is dat ze de praktijken in de verschillende LS 
tracht te harmoniseren. Alhoewel de verordening geen tweede monster nemen uitsluit, ze dit ook niet bepaalt. 
De verordening zegt dat de mogelijkheid gegeven moet worden gegeven aan de operator om een tweede opinie 
te vragen, dit kan zijn een herziening op basis van documenten of een tweede analyse maar die tweede analyse 
gebeurt op een deel van het monster dat in het labo ter beschikking is. Men kan niet zeggen dat er geen 
mogelijkheid tot bijkomende of tweede analyse ontbreekt, het is alleen op veel praktischer manier 
georganiseerd. 

De heer Gore (FEBEV) stelt zich de vraag wat dan nog gedaan wordt met derde stalen?  

De voorzitter legt uit dat een derde staal nooit een monster is die genomen wordt door het FAVV, het KB en/of 
verordening spreekt enkel over officiële controles, dus genomen door het FAVV.  

De heer Dejaegher (BFA) uit zijn bezorgdheid omtrent het nemen van één monster want dit betekent dat de 
representativiteit van het monster nog een groter gewicht heeft én als het monster neergelegd wordt bij een 
labo en blijkt achteraf dat er een fout gebeurd is bij de behandeling (bv. door contaminatie), dan stelt zich het 
probleem bij het vragen van een tweede analyse want dan zullen ook die resultaten evengoed fouten vertonen. 
Hoe wordt hierop ingespeeld? 
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De heer Mullier legt uit dat de documentencontrole net bestaat om fouten in de monsternemingsprocedure, de 
overdracht van monsters en de analyse van monsters op te sporen. Indien we een expert kiezen die werd 
aangeduid door BELAC of door het nationaal referentielaboratorium die uiteraard een specialist is in de bewuste 
analyse, dan doen we dit net om de nauwkeurigheid waarmee de laboratoria zullen werken te beoordelen. Als 
we zien dat er een risico op besmetting van het monster is geweest, dan zal dit uiteraard het resultaat ongeldig 
maken, wat neerkomt op precies hetzelfde resultaat. 
 
De heer Dejaegher begrijpt de uitleg maar wijst op het feit dat er dan toch een juridisch probleem is en als partij 
heb je toch recht op een tweede analyse?  

De voorzitter legt uit dat de verordening uitgaat van het feit: er is een monster, dat monster kan in vraag gesteld 
worden door een tweede expertise, wat hier nog aan wordt toegevoegd is dat die tweede expertise kan ofwel 
een papieren expertise zijn ofwel de tweede analyse in een ander uitgevoerd labo kan worden. Uiteraard is het 
zo dat de kwaliteit van de monsterneming én de eerste behandeling in het labo zeer belangrijk wordt. Daarom 
moet ervoor gezorgd worden dat er voldoende waterdichte procedures zijn dat dit op een correcte manier 
georganiseerd wordt en zo het risico op contaminatie bij de eerste behandeling van het monster onder controle 
hebben.  

De heer Dejaegher haalt met een voorbeeld aan dat in de huidige praktijk praktisch geen enkel labo dezelfde 
procedure heeft voor de behandeling van een monster. Deze problematiek moet eerst opgelost worden.  

De heer Mullier legt uit dat er in het ontwerp dat vandaag werd voorgelegd aan de leden van het RC geen sprake 
is van een officiële monsterneming als dusdanig. Wat binnenshuis gebeurt in de verschillende laboratoria wordt 
gedekt door andere artikels in de OCR-verordening en zal worden besproken bij het aspect laboratoria.  

De voorzitter concludeert dat de vraag van de heer Dejaegher zeer duidelijk en belangrijk is en daarom de link 
met DG Labo moet gelegd worden, want zij zullen bij het uitreiken van de erkenning van labo’s de nodige  
garanties moeten inbouwen om met die nieuwe aanpak rekening te houden.  

De heer Dejaegher laat weten dat het daarom belangrijk is om alle overheden en sectorale 
bemonsteringsplannen op dezelfde lijn te hebben. De heer Cools voegt zich bij deze opmerking en wijst op het 
belang van de discussies in overleg de sector. 

Mevrouw Noiret (FWA) vraagt zich af hoeveel van de 3% aanvragen voor tegenanalyses gerechtvaardigd waren. 
Bestaan hier cijfers over?   

De heer Mullier legt uit dat hij niet over exacte cijfers beschikt.  De voorzitter laat nog weten dat het gaat over 
een zodanig klein aantal, dat het moeilijk wordt om hierover een statistisch verantwoorde uitspraak over te doen.  

De heer Mullier laat tenslotte weten dat de tekst nog juridisch wordt herzien en dat de evaluatie van het 
Wetenschappelijk Comité en het advies van de Raad van State in rekening gebracht moet worden. 

Punt 10: Varia 

Open Data (FAVV) 

De heer Vandenbroucke licht het variapunt “Open Data” toe: bij de installatie van het systeem van de symbolen 
voor de inspectieresultaten (schildjes) heeft Test-Aankoop in het verleden reeds aangekaart dat de manier 
waarom gegevens uit Foodweb komt, zeer ongebruiksvriendelijk is en voor de consument beetje begraven zit op 
de website. Dit werd ook aan bod gebracht tijdens verschillende bilaterale overleggen maar daarbij kwam steeds 
het antwoord dat dit geen prioriteit was voor het FAVV gezien de besparingen en beperking van middelen. 
Nadien heeft het FAVV zelf de belofte gemaakt om i.k.v. “Digital Belgium” de gegevens ter beschikking te stellen 
onder de vorm van “Open Data”. Tijdens één van de laatste overleggen werd beslist om dit punt aan te kaarten 
tijdens een RC aangezien ook andere stakeholders zijn betrokken.  

De voorzitter legt uit dat dit ondertussen met alle betrokken is besproken. Het klopt dat i.k.v. “Digital Belgium” 
de inspectieresultaten ter beschikking gesteld zullen worden via “Open Data”. De voorzitter legt uit dat n.a.v. de 
discussies achter ze nog eens in B2C de regels willen uitleggen omdat hier en daar toch een aantal zaken werden 
gewijzigd zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van veel en meer opvolgingsinspecties dan vroeger. Deze 
opvolgingsinspecties worden bijvoorbeeld niet meegenomen in de resultaten. Daarom is het de bedoeling om 
eerst nog na te gaan wat de mening hierover is vooraleer die open data gepubliceerd worden.  
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Mandaatswijzigingen (2) 

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: 

• De Franse Gemeenschap voor om plaatsvervangend lid Michel Destiné te vervangen door mevrouw 
Marleine Dupuis. 

• De FWA om plaatsvervangend lid Joseph Ponthier te vervangen door mevrouw Aurélie Noiret.  

De leden van het Raadgevend Comité gaan akkoord met de aanduiding van mevrouwen Dupuis en Noiret als 
plaatsvervangende leden. 

 

De volgende vergadering van het RC zal plaatsvinden op woensdag 25 september 2019 om 09u 30. 

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


