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Beste lezers,
Met genoegen kan ik U het jaarverslag 2008 van het Voedselagentschap voorstellen.
Het is het resultaat van het aanzienlijke werk van onze 1.300 medewerkers en van de partners waarmee het FAVV
contracten heeft afgesloten.
Zoals onlangs een Minister van Staat het recent verwoordde: “ het Belgisch agentschap is een prachtig instrument dat door onze uitvoerders nog te weinig benut wordt om op de buitenlandse markten de waarborgen en
de kwaliteit van hun waren aan te prijzen”.
De resultaten van onze controles in 2008 tonen effectief aan dat de Belgische voedselketen steeds veiliger wordt,
hoewel de schakel van de horeca/distributie nog meer inspanningen moet leveren om de risico’s te beheersen.
Sedert het vorige jaarverslag is een voorlichtingscel actief die deze operatoren moet helpen om hun kennis te
verbeteren en hun dagdagelijkse praktijken te verbeteren.
Het doet me bijzonder veel plezier te kunnen vaststellen dat de operatoren van de primaire sector van dit land
zich massaal hebben laten certificeren om de veiligheid van hun producten te kunnen waarborgen. Hetzelfde
geldt trouwens voor de sector van de diervoeders.
Met dit doel werden economische stimulansen uitgewerkt en werd het bonus/malussysteem voor de jaarlijkse
heffingen door de operatoren herzien.
Parallel hieraan werd de overheidsdotatie aan het FAVV substantieel verhoogd; als gevolg hiervan konden de
jaarlijkse heffingen met 5 miljoen EURO worden verminderd, met de primaire sector en de KMO’s als belangrijkste
begunstigden.
Ook dit jaar heeft het Agentschap een aantal incidenten snel het hoofd kunnen bieden.
Reactiviteit is in die omstandigheden cruciaal: dit vergt een snelle maar wetenschappelijke risico-evaluatie, communicatie in nauw overleg met de betrokken operatoren voor terugroepingen of terugtrekkingen van producten
en een hoge transparantie ten opzichte van de verbruikers.
In deze economisch moeilijke tijden is speciale aandacht voor fraudepreventie aangewezen. De verleiding om de
aandacht voor veiligheid te laten verslappen kan groot zijn. Dit zou onverstandig zijn! De gigantische kost en het
verlies van vertrouwen als een gevolg van een crisis liggen ons in Europa nog vers in het geheugen.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik om het personeel van het FAVV te bedanken voor hun dagdagelijkse inzet
ten dienste van de burgers van dit land en de federale regering voor de middelen en het vertrouwen dat zij in
ons stelt.
Veel leesplezier!

							

Gil Houins

							

Gedelegeerd bestuurder

3

A C T I V I T E I T E N V E R S L A G

4

2 0 0 8

A C T I V I T E I T E N V E R S L A G

2 0 0 8

Inhoud
Organisatie
1

Structuur van de organisatie

16

2

Nieuw businessplan voor het Voedselagentschap

20

3

Duurzame ontwikkeling in het FAVV

22

4

Tevredenheidsenquête en satisfaction day

23

5

Personeel

24

5.1

Effectieven

24

5.2

Opleiding

26

6

Begroting

29

6.1

Inkomsten

30

6.2

Uitgaven

34

Horizontale activiteiten
1

Het meldpunt voor de consumenten

38

2

Communicatie

41

2.1

Contacten met de pers en persberichten

41

2.2

Conferenties

42

2.3

Publicaties

42

2.4

Beurzen en manifestaties

43

2.5

www.favv.be

44

2.6

Zomercampagne 2008

45

3

Internationale zaken

46

3.1

Internationale uitstraling

47

3.2

Handel met derde landen

47

3.3

Inspecties en audits door de Europese Commissie

48

5

A C T I V I T E I T E N V E R S L A G

4

2 0 0 8

3.4

Inspecties en audits door derde landen

49

3.5

Deelname aan internationale vergaderingen

50

3.5.1

Codex Alimentarius

50

3.5.2

Werelddierengezondheidsorganisatie (OIE)

50

3.5.3

Wereldhandelsorganisatie (WTO)

50

Raadgevend Comité van het FAVV

51

4.1

51

Algemene werkzaamheden

4.2	Gemeenschappelijke vergadering van het Raadgevend en het Wetenschappelijk Comité

53

5

Autocontrolesystemen en sectorgidsen

54

6

Ombudsdienst

57

6.1

Klachten over de werking van het FAVV

58

6.2

Vragen om informatie

59

6.3

Andere

59

Wetenschappelijk Comité

60

7.1	Internationaal colloquium “Opkomende dierenziekten: van wetenschap naar beleid”

60

7.2

Wetenschappelijke adviezen

61

7.2.1	Chemische contaminanten en residuen van geneesmiddelen in kweekvis

62

7.2.2

Rangschikking van zoönosen overgedragen via levensmiddelen

62

7.2.3

Blootstelling van de Belgische bevolking aan acrylamide

63

7

7.3	Valorisatie van de werkzaamheden van het Wetenschappelijk Comité en van het wetenschappelijk
secretariaat.

63

8

Interne audit

64

9

Kwaliteit

66

Van programmatie tot inspectie
1

Het kernproces van het FAVV

70

2

Coördinatie van de controle-eenheden

72

3

Uitvoering van de controles

74

6

A C T I V I T E I T E N V E R S L A G

4

2 0 0 8

Inrichtingen in de voedselketen

77

4.1

Erkenning, toelating, registratie

77

4.2

Slachthuizen en uitsnijderijen

80

5

Veebeslagen

81

6

Notificaties

83

6.1

RASFF

83

6.2

Meldingsplicht

84

7

Administratieve boetes

86

Inspecties en ziektes
1

Inspecties

92

1.1

Plantaardige productie

92

1.1.1

Fytosanitaire inspecties

92

1.1.2

Meststoffen, bodemverbeteraars, teeltsubstraten en zuiveringsslib

93

1.1.3

Bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik

93

1.1.4

Primaire plantaardige productie

95

1.2

Diervoeders

96

1.3

Levende dieren

97

1.3.1

Identificatie en registratie van dieren

98

1.3.2

Offerfeest

98

1.3.3

Geneesmiddelen en begeleiding

99

1.4

1.3.4	Voertuigen, handelaars, verzamelcentra, controleposten, landbouwbedrijven

100

1.3.5

Spermacentra en embryoteams

100

1.3.6

Epidemiologische bewaking in de runder- en varkensbedrijven

101

1.3.7

De pluimveesector

102

1.3.8

Dierenwelzijn

102

Slachten

103

1.4.1

Wildbewerkingsinrichtingen

106

1.4.2

Inspecties in slachthuizen

107

7

A C T I V I T E I T E N V E R S L A G

2

2 0 0 8

1.5

Verwerking van levensmiddelen

108

1.6

Vlees en vleesproducten

108

1.7

Visserij en visserijproducten

110

1.8

Melk en melkproducten

112

1.9

Eieren en eiproducten

114

1.10

Plantaardige producten

116

1.11

Distributie, handel, horeca, gemeenschapskeukens

116

1.12

Dierlijke bijproducten

119

Ziektes
2.1

2.2

2.3

121
Plantenziektes

121

2.1.1

Clavibacter michiganensis ssp michiganensis

122

2.1.2

Dennennematode (Bursaphelenchus xylophilus)

123

2.1.3

Bacteriën in de aardappelteelt

123

2.1.4

Bacterievuur

123

2.1.5

Nematoden in de aardappelteelt

124

2.1.6

Gibberella circinata

125

2.1.7

Phytophtora ramorum

125

2.1.8

Potato Spindle Tuber Viroid

125

Dierziektes

126

2.2.1

OSE

126

2.2.2

Brucellose en leucose

130

2.2.3

Tuberculose

130

2.2.4

Ziekte van Aujeszky

131

2.2.5

Trichinose

132

2.2.6

Cysticercose

132

2.2.7

Hondsdolheid

132

2.2.8

Ziekten bij dieren van auquacultuur

133

2.1.9

Bijenziekten

133

Voedseltoxi-infecties

134

8

A C T I V I T E I T E N V E R S L A G

2 0 0 8

Controles op producten
1

2

Kwaliteit

140

1.1	Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib

140

1.2

Bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik

141

1.3

Diervoeders

141

1.3.1

Additieven en gemedicineerde voeders

141

1.3.2

Substantiële kwaliteit

143

1.4

Fruit en groenten

144

1.5

Frituurvet

145

1.6

Eiproducten

145

1.7

Zuigelingenvoeding

146

1.8

Voedingssupplementen met vitaminen en mineralen

146

1.9

Water

147

Residuen en contaminanten

149

2.1

Diervoeders

150

2.1.1

Residuen van bestrijdingsmiddelen

150

2.1.2

PCB’s en dioxinen

150

2.1.3

Zware metalen

151

2.1.4

Fluor

151

2.1.5

Andere verboden of ongewenste stoffen

151

2.2	Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib

152

2.3	Fruit, groenten, graan en verwerkte producten van plantaardige oorsprong

153

2.3.1

Residuen van bestrijdingsmiddelen

153

2.3.2

Nitraten

155

2.3.3

Lood en cadmium

155

2.4

Melk en melkproducten

156

2.5

Eieren en eiproducten

158

2.6

Slachtdieren

159

9

A C T I V I T E I T E N V E R S L A G

2.7

Vlees en vleesproducten

160

2.8

Aquacultuurproducten

162

2.9

Visserijproducten

162

2.9.1

Histamine

162

2.9.2

Dioxines, dioxineachtige PCB, PCB’s, zware metalen en PAK’s

163

2.9.3

Tributyltin

163

2.9.4

Bewaarmiddelen in garnalen

164

2.9.5

Mariene biotoxines

164

2.10

Honing

165

2.11

Mycotoxines in de voedselketen

165

2.12

Diverse levensmiddelen

168

2.12.1

Zware metalen, PAK’s, dioxines en PCB’s

168

2.12.2

Furaan

169

2.12.3

Acrylamide

169

2.12.4

3-MCPD

169

2.12.5

Benzeen

169

2.12.6

Andere residuen en contaminanten

170

2.12.7

Additieven

170

2.12.9

Allergenen

172

2.13
3

2 0 0 8

Contactmaterialen

173

Microbiologische controles

176

3.1

Salmonella in de voedselketen

176

3.1.1

Diervoeders

176

3.1.2

Dieren

177

3.1.3

Producten

179

3.1.4

Humane salmonellose

181

3.2

Campylobacter in de voedselketen

182

3.2.1

182

Diervoeders

10

A C T I V I T E I T E N V E R S L A G

4

2 0 0 8

3.2.2

Dieren

182

3.2.3

Producten

183

3.2.4

Humane campylobacteriose

185

3.3

Vlees en afgeleide producten

186

3.4

Visserijproducten

187

3.5

Levensmiddelen in de verwerking en distributie

188

3.5.1

Hoevezuivelproducenten

189

3.5.2

Sector verwerking

189

3.5.3

Detailhandel

190

3.5.4

Horeca en grootkeukens

191

3.5.5

Ziekenhuizen en kinderdagverblijven

192

Genetisch gemodificeerde organismen

193

4.1

Diervoeders

193

4.2

Levensmiddelen op basis van rijst, maïs en soja

193

5

Bestraling

196

6

Radioactiviteit

197

7.

Controles op intracommunautaire zendingen

198

8.

Controles op de invoer

201

8.1.

Levende dieren

201

8.2.

Dierlijke producten voor humane consumptie

202

8.3.

Levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

204

8.4.	Dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie

205

8.5.

Diervoeders

206

8.6.

Planten en producten van plantaardige oorsprong

206

8.7

CITES

210

8.8.

Uitvoer naar derde landen

211

11

A C T I V I T E I T E N V E R S L A G

2 0 0 8

Fraudebestrijding
1

Behandeling van de dossiers

216

2

Soort inbreuken

217

3

Internationale samenwerking

218

4	Strijd tegen het illegaal gebruik van groeibevorderende middelen

219

4.1

Verdachte monsters in landbouwbedrijven

219

4.2

Verdachte monsters in slachthuizen

220

5

Wegcontroles

222

6

Actie pootgoedaardappelen

224

7

Actie kaviaar

225

8

Actie voedingssupplementen

226

9

Actie schapen in het kader van het offerfeest

228

10

Actie in de distributiesector

229

11

Beheer bedreigingen FAVV agenten

230

Crisispreventie en crisisbeheer
1.

Vogelgriep

234

1. 1.

234

Monitoring bij wilde vogels

2.	Incidenten i.vm. de verontreiniging van voedingsproducten

237

2. 1.	Contaminatie van zonnebloemolie door minerale oliën

238

2.2

Potentiële contaminatie van rundervet met GRM		

238

2.3

Melamine in Chinese melk

239

2.4

Incident met dioxines en PCB’s in Iers varkensvlees

240

3.

Nucleair incident bij het IRE te Fleurus

4.

Blauwtongziekte

12

242

A C T I V I T E I T E N V E R S L A G

2 0 0 8

Activiteiten van de laboratoria
1.

2.

3.

Het FAVV en haar laboratoriumnetwerk

248

1. 1.

Laboratoria van het FAVV

248

1. 2.

Erkende laboratoria

250

1. 3.

Nationale referentielaboratoria

250

Nieuwigheden in 2008

251

2. 1.

Foodlims & Dashboard

251

2. 2.

Nieuwsbrief Labinfo

252

Laboratoria van het FAVV

253

3.1.

Laboratorium van Gembloux

254

3. 2.

Laboratorium van Luik

255

3. 3.

Laboratorium van Tervuren

255

3. 4.

Laboratorium van Melle

256

3. 5.

Laboratorium van Gent

256

Bijlagen
1

17 adressen voor het FAVV

260

2

Effectieve leden van het Raadgevend Comité

262

3	Plaatsvervangende leden van het Raadgevend comité

264

4

266

Samenstelling auditcomité

5	Samenstelling van het Wetenschappelijk Comité

267

6	Adviezen van het Wetenschappelijke Comité in 2008

268

7	Wetenschappelijke publicaties en voordrachten van het Wetenschappelijke Comité

270

8	Microbiologische analyses bij transformatie en distributie

271

9

Nationale referentielaboratoria van het FAVV

275

10

Afkortingen

276

13

Organisatie

A C T I V I T E I T E N V E R S L A G

1

2 0 0 8

Structuur van de organisatie

Het FAVV is opgebouwd rond 4 directoraten-generaal of besturen : de directoraten-generaal van controlebeleid, controle, laboratoria en algemene diensten. Een aantal diensten zijn rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de
gedelegeerd bestuurder geplaatst. De structuur van het FAVV wordt voorgesteld op pg 19.

Controlebeleid
Het Bestuur Controlebeleid voert de evaluatie uit van de risico’s die de veiligheid van de voedselketen in het gedrang
kunnen brengen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitwerken van de operationele regelgeving en de controle-,
bemonsterings- en analyseprogramma’s. Binnen het domein van de bevoegdheden van het FAVV is het bestuur
eveneens belast met het overleg met de sectoren en de nationale en internationale instanties, inzonderheid de Europese Unie.
Het bestuur is eveneens verantwoordelijk voor de internationale betrekkingen, de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen, het beheer van de databanken en voor het secretariaat van het wetenschappelijk comité van het FAVV.

Controle
De controleprogramma’s die het Bestuur Controlebeleid opmaakt, worden door de centrale diensten van het Bestuur
Controle omgezet in controleplannen en dienstinstructies. De controles en audits ter plaatse worden uitgevoerd door
de 11 provinciale controle-eenheden (PCE).
Dit bestuur is eveneens verantwoordelijk voor de toekenning van erkenningen en toelatingen, voor de aflevering van
certificaten, invoercontroles en gecoördineerde onderzoeken inzake fraudebestrijding.

Laboratoria
Het Bestuur van de Laboratoria coördineert en voert de analyses uit, voorzien in het controleprogramma. Hiertoe
beschikt het FAVV over 5 eigen laboratoria die geaccrediteerd zijn volgens ISO 17.025 en doet geregeld een beroep op
een vijftigtal externe laboratoria. De accreditatie en de kwaliteit van de resultaten zijn in dit opzicht de belangrijkste
voorwaarden om door het FAVV erkend te kunnen worden.
Dit netwerk van laboratoria wordt wetenschappelijk en technisch ondersteund door nationale referentielaboratoria die
gespecialiseerd zijn in welbepaalde vakgebieden en door het FAVV worden aangeduid.
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Algemene diensten
Een organisatie kan maar behoorlijk functioneren als er voldoende logistieke en administratieve ondersteuning
aanwezig is. Daarom werd voorzien in een goed uitgebouwd Bestuur Algemene Diensten dat bestaat uit de diensten
personeel & organisatie, financiën en begroting, logistiek en aankopen, ICT en juridische zaken

De diensten van de gedelegeerd bestuurder
Zijn onder meer onder de directe verantwoordelijkheid van de gedelegeerd bestuurder geplaatst : de dienst communicatie, de cel crisispreventie en –beheer en de dienst interne audit.
De coördinaten van de verschillende eenheden van het FAVV vindt u in bijlage.

Nieuwe burelen voor het FAVV te Brussel!
In 2008 namen de centrale diensten van het FAVV en de diensten van de PCE Brussel hun intrek in een
nieuw gebouw, omgedoopt tot het Food Safety Center.
Ten opzichte van het vroegere WTC III gebouw zijn er een aantal opvallende nieuwigheden. Zo werd
het systeem van badgebeheer uitgebreid tot de bezoekers en worden de toegangsrechten geregeld tot
op het niveau van elk lokaal of elke verdieping. Een bedrijfsrestaurant in de Fintower opende zijn deuren
in april 2009. Dat is ook het geval voor de rechtstreekse toegang tot het metrostation “Botanique” die
momenteel voor verfraaiingwerken is afgesloten. De drukkerij zal op termijn evolueren naar een volwaardig copycenter. Het is de bedoeling om het bedrijfstijdschrift FoodNotes en een voorlichtingstijdschrift, de Nieuwsbrief, in eigen beheer te drukken.
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Verhuis ICT
Omwille van onduidelijkheid rond de beschikbaarheid en de afwerkingsmogelijkheden van het nieuwe gebouw en
de beschikbare budgetten kon pas rond einde mei 2008 een volledig beeld gevormd worden van de uit te voeren
werken. Het interne netwerk werd uitgewerkt voor 3.127 potentiële aansluitingen, zodat:

•
•

op een flexibele manier de 990 aansluitingen voor de +/- 500 bezetters van het nieuwe gebouw konden gemaakt
worden
in de toekomst de configuratie van de burelen eenvoudig kan aangepast worden, zonder bijkomende kosten
voor het netwerk.

De actieve netwerkcomponenten werden geupgraded. Vanaf juni werd begonnen met de volledig uitbouw van de
lokale infrastructuurnetwerk en werd de verbinding tussen de oude en nieuwe site verwezenlijkt. Deze werken konden

Het FAVV in een notendop

volledig afgerond worden begin september.

Al die voorbereidingen hadden als resultaat dat alle personeelsleden bij de verhuis onmiddellijk hun informaticamateriaal konden aansluiten en dat het netwerk permanent beschikbaar bleef.

Het management
van het FAVV
Gil Houins,
gedelegeerd bestuurder (CEO)
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Herman Diricks,
directeur-generaal controlebeleid
Jean-Marie Dochy,
directeur-generaal controle
Geert De Poorter,
directeur-generaal laboratoria
Véronique Berthot,
directeur-generaal algemene diensten
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Gedelegeerd bestuurder
Secretariaat van het Raadgevend Comité
Interne audit, kwaliteit, preventie en bescherming op het werk
Communicatiie en meldpunt
Crisispreventie en crisisbeheer

Controlebeleid

Controle

Plantenbescherming, veiligheid van de plantaardige

Centrale diensten

producten en dierenvoeders

Primaire productie - Transformatie

Dierengezondheid en veiligheid van de dierlijke

Distributie - Erkenningen

producten

Import & Export, Meldingen

Levensmiddelen
Transformatie en distributie

Inspectiediensten

Internationale zaken

NICE – 11 PCE’s

Gegevensbanken en traceerbaarheid

Nationale Opsporingseenheid (NOE)

Secretariaat van het Wetenschappelijk Comité

Algemene Diensten

Laboratoria

Personeel & organisatie

Centrale diensten

Financiën en budget

FAVV-laboratoria

Logistiek en aankoopdienst

Gent

ICT

Tervuren
Melle

Juridische zaken

Luik
Gembloux
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Nieuw businessplan voor het Voedselagentschap

In de loop van 2008 werd onder leiding van de gedelegeerd bestuurder het nieuwe businessplan 2009 – 2011 voor het
Voedselagentschap voorbereid. Met dit nieuwe plan worden de strategische doelstellingen voor de komende jaren
vastgelegd.
Dit businessplan is het derde plan op rij: het eerste van de hand van de eerste gedelegeerd bestuurder, Luc Beernaert,
dateerde reeds van 2000 en beoogde vooral om de globale strategische visie waarrond de werking van het FAVV zou
worden opgebouwd, vorm te geven. De nadruk lag hierbij zeer sterk op de introductie van de autocontrole. In het
tweede businessplan van Piet Vanthemsche voor de periode 2005 – 2008 werd de basis gelegd voor de huidige financiering van het FAVV en de evolutie van het personeelsplan in functie van de veralgemening van de autocontrole.
In het zopas door Minister van het Agentschap S. Laruelle goedgekeurde businessplan wordt de klemtoon zowel
gelegd op een steeds veiliger voedselketen als op een Agentschap aanvaard door de operatoren en erkend door de
samenleving.
Met het oog op de gewenste evolutie van een loutere controledienst naar een overheidsdienst ten dienste van de
burgers en de samenleving zullen een aantal initiatieven worden ontwikkeld die een humanere benadering van de
controles en een reële administratieve vereenvoudiging toelaten. Verder zal de klemtoon nog meer gelegd worden op
de informatie en sensibilisatie van vaak moeilijk bereikbare doelgroepen waar veel tekortkomingen worden vastgesteld.
De bevordering van de toepassing van de autocontrole door de bedrijven blijft uiterst belangrijk. Naast sensibilisatie
en informatie wordt voorzien in een aantal stimuli zoals de toekenning van een visueel herkenningsteken (FAVVsmiley), voorlopig alleen in de horecasector, maar uitbreidbaar naar de sectoren van de kleinhandel. Een geheel van
betekenisvolle financiële stimuli (bonus/malus op de jaarlijkse heffing) moet het geheel ondersteunen.
Het nieuwe businessplan kan gedownload worden vanaf de website van het FAVV (www.favv.be) en is ook in gedrukte
versie beschikbaar.
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12 strategische doelstellingen van 2009 tot 2011
Het nieuwe businessplan legt de ontwikkelingen voor de komende drie jaar vast in 12 strategische doelstellingen. In de komende maanden zullen deze de basis vormen voor operationele plannen waarbij alle
onderdelen van het FAVV worden betrokken.
Via de website van het FAVV zal het publiek op de hoogte gehouden worden van de uitvoering van
deze diverse realisaties.
De 12 strategische doelstellingen zijn:
1. Een steeds veiliger voedselketen
2. Een Agentschap aanvaard door de operatoren en erkend door de samenleving
3. Een transparant Agentschap
4. Bevordering van de autocontrole
5. Naar een administratieve vereenvoudiging
6. Een professioneel en op het vlak van de resultaten veeleisend Agentschap
7. Een optimale publiek/private samenwerking
8. Een constructieve en doeltreffende samenwerking met andere overheidsdiensten
9. Een geïntegreerd informatie-en gegevensbeheer (ICT)
10.Kwaliteitsgaranties voor de geleverde diensten
11.Duurzame ontwikkeling & het FAVV
12.Een betekenisvolle rol op internationaal vlak
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Duurzame ontwikkeling in het FAVV

Met steun van het management is de Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling er in geslaagd haar activiteiten verder te
ontplooien, wat resulteerde in enkele opmerkelijke acties.
De jaarlijkse Dag van de Duurzame Ontwikkeling op 13/10/2008 stond in het teken van de klimaatsproblematiek, meer
in het bijzonder het belang van de klimaatswijziging, het klimaatsevenwicht en de gevolgen van menselijke activiteiten. Het was een bijzondere eer bij die gelegenheid een beroep te kunnen doen op eminente gastsprekers als prof.
Jean-Pascal van Ypersele, vice-voorzitter van de Intergouvernementele expertgroep voor de Evolutie van het Klimaat
(afgekort IPCC) en de heer Dixie Dansercoer en zijn echtgenote, mevrouw Julie Brown, beiden ervaren poolreizigers.
De organisatie kon rekenen op de aanwezigheid van een tweehonderdtal aanwezigen.
Bij dezelfde gelegenheid stelde de stuurgroep haar vernieuwde sensibiliseringscampagne voor.
Verder werkte de stuurgroep samen met het EMAS-team een brochure uit die bevattelijk de doelstellingen van het
EMAS-project (Environmental Management Auditing Scheme) verklaart. Het Voedselagentschap doet er alles aan om
in de loop van 2009 een EMAS-registratie bekomen. Gelet op de betrokkenheid van velen binnen de organisatie werd
de Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling belast met de begeleiding en de communicatieve aspecten van dit project.

22

O R G A N I S AT I E

4

Tevredenheidsenquête en satisfaction day

Op 20 mei riep het FAVV verzamelen geblazen in de Heyzelpaleizen voor het voltallige personeel. Ondanks de nationale treinstaking was de opkomst massaal. Het evenement bood aan de meer dan 1.000 aanwezige personeelsleden,
verspreid over 17 vestigingen in het land, niet alleen een unieke gelegenheid elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten maar het was vooral het hoogtepunt van een vrij intensieve periode van voorbereiding in 2007.
In aanwezigheid van Minister Sabine Laruelle werden de resultaten van een tevredenheidonderzoek voorgesteld dat
met steun van de FOD P&O bij alle personeelsleden van het FAVV werd uitgevoerd. Het succes van de enquête (846
respondenten op een totaal van 1.276) zelf was vooral toe te schrijven aan het duidelijke voorafgaande engagement
van het management om de absolute vertrouwelijkheid ervan te respecteren en de conclusies van de enquête zoveel
als mogelijk in concrete verbeteracties om te zetten.

Resultaten van het tevredenheidsonderzoek

•
•
•
•
•
•

De enquête spitste zich toe op 6 domeinen:
Jobinhoud
Arbeidsomstandigheden
Doorgroeimogelijkheden
Organisatiecultuur
Relatie met de directe chefs
Communicatie.
Vooral de eerste twee domeinen scoorden zeer goed terwijl de doorgroeimogelijkheden en de communicatie als eerder problematisch werden ervaren. De actieplannen situeren zich dan ook vooral in
de twee laatstgenoemde domeinen. In vergelijking met gelijkaardige enquêtes bij andere federale
overheidsdiensten zijn de resultaten meer dan behoorlijk.

23

A C T I V I T E I T E N V E R S L A G

5

Personeel

5.1

Effectieven

2 0 0 8

In 2008 heeft het FAVV haar beleid gericht op een stelselmatige invulling van het personeelsplan (het 4de personeelsplan van het FAVV) verdergezet; daartoe werden volgende initiatieven genomen:

•

23 selecties voor administratieve medewerkers, in samenwerking met SELOR, het selectiebureau van de federale
overheid, dit om te voorzien in de aanwerving voor vacante plaatsen maar ook om contractuele medewerkers de

•
•

gelegenheid te bieden om statutair te worden
92 raadplegingen van statutaire reserves
61 contractuele selecties.

Als gevolg hiervan werden 21 nieuwe statutaire medewerkers aangeworven en werden 72 contractuelen van het FAVV
gestatutariseerd. In afwachting van de samenstelling van nieuwe wervingsreserves voor statutairen en gelet op de tijd
die daartoe vereist is, heeft het FAVV om zijn opdrachten te kunnen vervullen, 71 contractuele medewerkers moeten
aanwerven. In 2008 verlieten bovendien 71 medewerkers het FAVV.
Dank zij al deze initiatieven kon het personeelsplan voor 93 % worden ingevuld

Effectieven van het FAVV in aantal medewerkers
Bestuur

Medewerkers

Gedelegeerd bestuurder

43

Controle

775

Laboratoria

177

Controlebeleid

82

Algemene diensten

232

Totaal

1.309
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1200

189

189

191

206

73

71

1000
72

71

156

156

146

159

659

645

635

636

800

600

400
Algemene Diensten
Controlebeleid
Laboratoria

200

Controle (buitendiensten)

0

82

77

67

61

Controle (centrale diensten)

33

33

36

39

Gedelegeerd bestuurder

2005 (1.191 VTE)

2006 (1.171 VTE)

2007 (1.148 VTE)

2008 (1.172 VTE)

Evolutie van de effectieven (VTE of voltijds equivalenten)
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700
600
500
400
300
200
100
0
Gedelegeerd Controle
Controle
Laboratoria Laboratoria
bestuurder (centr. diensten) (buitend.) (centr. diensten) (buitend.)

Controlebeleid

Algemene
Diensten

statutairen VTE

26

41

472

13

110

52

100

contractuelen VTE

13

20

167

2

54

19

106

Verdeling statutairen / contractuelen (VTE)

5.2

Opleiding

In 2008 werden 3.974 dagen opleiding gevolgd door de personeelsleden van het FAVV. Naast de individuele opleidingen op wetenschappelijk en technisch vlak, public management, kwaliteitssystemen en ICT, georganiseerd bij externe
organismen, werd het accent gelegd op de opleidingen op maat. Deze opleidingen werden door het FAVV of op vraag
van het FAVV ontwikkeld.
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externe
16 %

FAVV
54 %
OFO
30 %

Organisatoren van de opleidingen in 2008

De experts hebben verschillende opleidingen gevolgd die niet door het FAVV worden georganiseerd (door universiteiten, wetenschappelijke instellingen, DG SANCO van de Europese Commissie). Volgende thema’s kwamen aan bod :
plantenbescherming, diergezondheid, risicoanalyse, microbiologie, residuen, transport van monsters, identificatie van
paarden, GMP, HACCP, hygiënewetgeving, grensinspectieposten, certificaten… Opleidingen op hoog niveau over het
financieel beleid, de kwaliteitssystemen en ICT werden gevolgd door het personeel van de ondersteunende diensten.
Opleidingen in groep werden georganiseerd voor het personeel van de controlediensten – waarvan 75 % door het
FAVV – en het personeel van de ondersteunende diensten. Deze hadden vooral betrekking op de werkmethoden, de
databanken van het FAVV, alsook de opleidingen “teambuilding” en “pay roll” (pecuniair beheer van het personeel).

Communicatie tussen de controleur en de gecontroleerde
Een opleidingstraject 2008-2010 om de communicatie met de operatoren te verbeteren, werd in 2008
opgestart.
Naar aanleiding hiervan werd een film over dit thema gemaakt en de operatoren werden betrokken bij
de debatten in het kader van een voorlichtingsdag met alle controle-agenten.
Dit traject zal in 2009 worden voortgezet met een praktische opleiding over communicatie en in 2010
met een grondige studie van het gebruik van de checklist.
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De belangrijkste opleidingen georganiseerd door het FAVV voor alle controlediensten
Aantal

Aantal

dagen

deelnemers

Communicatie met de gecontroleerden

1

608

Interpretatie van de microbiologische analyseresultaten (Salmonella)

1

264

Sectoren transformatie & distributie (water, additieven, gezondheidsverklaringen,

1

217

Pesticiden, pesticidenresiduen en contaminanten in levensmiddelen

1

52

Autocontrole en controle van rauwe melk en hoeveproducten

1

48

Thema’s

etikettering, contactmateriaal)

Quarantaineorganismen en alarmlijsten

1

42

Gecertificeerde opleiding voor de controleurs

4

40

International colloquium on emerging animal diseases

1

33

Certificatie- en inspectieorganismen

1

31

Controle van pesticidenresiduen in Europees kader

1

29

Bemonstering van contactmateriaal

1

18

De nationale referentielaboratoria hebben 22 opleidingen georganiseerd. Het betrof opleidingen op hoog wetenschappelijk en technisch niveau in uiteenlopende domeinen zoals de microbiologie van levensmiddelen, de opsporing
van trichinen, IBR, GGO’s, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, mycotoxinen, interlaboratoriumtests, dioxines en
PCB’s.

Opleidingssessie communicatie met de gecontroleerden
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6

Begroting

Bij de opmaak van de begroting 2008 werd rekening gehouden met de realisaties van 2006, de resultaten van het
overleg met de sectoren en de evolutie van de invoering van gevalideerde of gecertificeerde autocontrolesystemen bij
de operatoren die actief zijn in de voedselketen.
20
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Crisisreserve							
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Inkomsten

Naast de dotatie van de overheid bestaan de inkomsten van het FAVV voornamelijk uit heffingen en retributies.

Begroting van het FAVV : inkomsten (in 1.000 €) in 2008
Rubriek

Begroting

Realisaties

Dotatie

111 943 €

111 974 €

Heffingen

25 930 €

26 260 €

Retributies

38 348 €

38 582 €

Tussenkomsten Europese Unie

2 569 €

2 121 €

Overige

5 731 €

7 670 €

Provisie voor verhuis

2 501 €

2 501 €

187 022 €

189 108 €

Totaal inkomsten

Terwijl het aandeel van de dotatie in de totale ontvangsten van het FAVV in de begroting 2007 slechts 48,2 % bedroeg,
is het aandeel van de overheid in het begrotingsjaar 2008 tot 60,7 % gestegen. Deze gevoelige stijging van de dotatie
is tot stand gekomen na een benchmarking uitgevoerd door een inspecteur van Financiën in 2006-2007 waaruit bleek
dat de gemiddelde dotatie bij gelijkaardige diensten die controle uitoefenen op de voedselketen in Frankrijk, GrootBrittannië, Nederland en Denemarken 80 % bedraagt. Als gevolg van deze toename komt België dichter bij andere
Europese landen op het vlak van overheidsfinanciering.
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Evolutie van de overheidsdotatie aan het FAVV

In 2008 gaat het nieuwe financieringssysteem van het FAVV zijn 3de jaar in. Dit nieuwe systeem werd in 2007 een eerste
maal geëvalueerd en bijgestuurd in samenspraak met de sectororganisaties. Op het vlak van de heffingen werden de
inkomsten in 2008 voor 101,3 % gerealiseerd. Op het vlak van de retributies werden in 2008 100,6 % van de inkomsten
gerealiseerd. Deze cijfers tonen de transparantie aan waarbinnen het FAVV wenst te werken en dat de ramingen realistisch zijn.

Heffingen
Het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de heffingen bepaalt dat alle operatoren die activiteiten
uitoefenen waarvoor het FAVV bevoegd is, een heffing moeten betalen. De heffingen zijn bedoeld om het controleprogramma gedeeltelijk en de bestrijding van BSE te financieren (huidige en vroegere controles).
De operatoren van de voedselketen zijn verdeeld over 7grote activiteitensectoren ::

•
•
•
•
•
•
•

sector toelevering landbouw
sector primaire productie
sector transformatie
sector groothandel
sector detailhandel
sector horeca
sector transport.

31

A C T I V I T E I T E N V E R S L A G

2 0 0 8

De heffingencampagne van 2008 loopt tot januari 2009. Het totaal gefactureerd bedrag is 26,1 miljoen €, ofwel een
verhoging van ongeveer 1 miljoen in vergelijking tot de campagne van 2007. Deze verhoging van de inkomsten is toe
te schrijven aan 3 grote factoren :

•
•

de verbeterde communicatie met de sectoren dankzij een infobrochure en een gebruiksvriendelijke website
de start van de campagne in februari 2008, in plaats van mei zoals voor de campagne 2007, en de langere spreiding waardoor de telefonische oproepen efficiënter beheerd worden en de operatoren beter geholpen worden bij

•

het invullen van hun aangifte.
de nauwere samenwerking met de Kruispuntbank van Ondernemingen en de FOD Financiën.

Groothandel 12 %
Detailhandel
16 %

Transformatie
16 %

Horeca
24 %

Primaire
productie
28 %
Toelevering
landbouw
3%

Transport
1%

Verdeling van de sectoren in het totaal bedrag van de heffingen 2008
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In 2007 beschikten slechts 15 ondernemingen over een gevalideerd autocontrolesysteem. Deze ondernemingen
hadden dus recht op een bonus, met name een vermindering van 15% van het bedrag van hun heffingen. In 2008
genieten 2.693 ondernemingen van een bonus van 15%, voor een totale korting van 189.795 €, als volgt per sector
opgesplitst :
Toelevering landbouw

23,5%

Primair productie

36,4%

Transformatie

36,0%

Groothandel

3,3%

Detailhandel

0,4%

Horeca

0,3%

Transport

0,1%

Retributies
Het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de retributies stelt het bedrag vast dat gefactureerd wordt
voor prestaties geleverd door de FAVV medewerkers (expertise, controle, certificaten…), ofwel op verzoek van de operatoren, ofwel op grond van de regelgeving. In 2008 werd voor een totaal bedrag van 38,6 miljoen € gefactureerd.

Beheer van de betwistingen
In 2008 bedroeg het percentage aan onbetaalde facturen :

•
•

3 % voor de retributies
9 % voor de heffingen (sinds 2006).

Via de verzending van ingebrekestellingen voor de heffingen evolueerde het percentage aan niet-betaalde facturen
van 17% naar 9% van het totaal gefactureerd bedrag voor de 3 boekjaren (2006, 2007 en 2008).

Beheer van vragen en aanvragen voor informatie van de operatoren
In 2007 heeft het aantal oproepen (88.632 oproepen) de capaciteit van het callcenter financiering ruimschoots
overschreden. In 2008 is het aantal oproepen (76.574 oproepen) dankzij een spreiding van de verzendingen over een
langere periode en een betere communicatie gedaald met gemiddeld 14 % en kon beter worden beheerd.
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Uitgaven

De personeelskosten vormen de belangrijkste uitgavenpost binnen de begroting van het FAVV. In de loop van de
vorige jaren werden een aantal personeelswervingen uitgesteld teneinde het tekort te beperken. In 2008 kon het FAVV
zijn eerder uitgestelde personeelswervingen echter realiseren, zonder daarom het personeelsplan dat in het businessplan 2005-2008 voorgesteld was te overschrijden. Opeenvolgende overschrijdingen van de spilindex in de loop van
2008 hadden een belangrijke stijging van de loonkost tot gevolg.

Begroting van het FAVV : uitgaven (in 1.000 €) in 2008
Rubriek

Begroting

Realisaties

Personeel
Lonen en wedden

74 444 €

70 662 €

Andere personeelskosten

8 030 €

6 988 €

Personeelsgebonden werkingskosten

9 465 €

10 345 €

ICT

6 734 €

5 575 €

Prestaties externe dierenartsen

28 282 €

29 394 €

Externe labo's

15 249 €

17 604 €

149 €

195 €

38 795 €

24 911 €

Werking

Terugbetaling BIRB-interesten voor lasten uit het verleden BSE
Andere werkingskosten
Investeringen
Machines, meubilair, ICT
Totaal uitgaven

3 359 €

4 451 €

184 507 €

170 124 €

Op het vlak van de werkingsmiddelen blijven de belangrijkste uitgavenposten de kosten van de zelfstandige dierenartsen die in opdracht van het FAVV belast zijn met keurings- en controletaken, de monsteranalyses in externe laboratoria
en de BSE-analyses. Voor de uitgavenposten ‘prestaties externe dierenartsen’ en ‘externe labo’s’ heeft het FAVV een extra
inspanning geleverd om versneld tot betaling van de facturen over te gaan ; dit resulteerde in een toegelaten overschrijding van de voorziene budgetten.
Het FAVV blijft zijn inspanningen verder zetten om de werkingskosten in het algemeen en de kosten voor de laboanalyses in het bijzonder op een aanvaardbaar niveau te houden zonder aan kwaliteit in te boeten.
Voor de verhuis naar zijn nieuwe locatie kon het FAVV aanspraak maken op een deel van de provisie die hiervoor werd
aangelegd binnen de FOD Budget en Beheerscontrole. De verhuis op zich heeft dus geen invloed gehad op de eigen
bestedingsmiddelen van het FAVV. De eventuele weerslag op de huisvestingskosten zal echter pas in 2009 duidelijk
kunnen geëvalueerd worden.
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Dankzij het begrotingsoverschot dat in 2008 gerealiseerd werd kon het FAVV een eerste deel van de crisisreserve van
5 miljoen € opbouwen. In 2009 moet het FAVV in staat zijn om deze reserve op te trekken tot 10 miljoen € teneinde
tegemoet te komen aan de bepalingen uit het KB van 10 november 2005 met betrekking tot het aanleggen van een
bijzondere provisie, bedoeld om de werkingskosten voor het beheer van belangrijke incidenten binnen de voedselketen, te financieren.
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Het meldpunt voor de consumenten

Het meldpunt van het FAVV werd in 2002 opgericht. Het maakt deel uit van de dienst communicatie. Het is de “toegangspoort” naar het FAVV voor de consument die er terecht kan met zijn vragen of klachten. Een vraag kan een klacht
worden en een klacht kan soms opgelost worden met de juiste informatie te geven.
Alle vragen en klachten worden geregistreerd, behandeld en opgevolgd. Klachten worden steeds doorgestuurd naar
de provinciale controle-eenheid waar het voorwerp van de klacht zich bevindt. De gemiddelde behandelingstijd voor
een klacht bedroeg tijdens het laatste kwartaal van 2008 minder dan 30 dagen.

7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

vragen
klachten

2002

2003

2004

2005

2006
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2008

1.447
338

5.235
750

4.584
1.159

5.408
1.520

6.683
1.482

6.145
2.170

6.233
2.265

Evolutie van het aantal vragen en klachten bij het meldpunt sinds de oprichting

Zowel het aantal vragen als het aantal klachten is lichtjes gestegen ten opzichte van 2007.
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Klachten
Bij gegronde klachten kan afhankelijk van de ernst van de vaststelling een waarschuwing of een PV worden opgesteld
en in de meest extreme gevallen kan men overgaan tot sluiting van de inrichting indien de volksgezondheid direct in
gevaar is. Eventueel volgen er betalende hercontroles om na te gaan of de operator zich in orde heeft gesteld.
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Top-6 klachten in 2007 en 2008

De “top-6 klachten” is dezelfde als in 2007, met vooral de hygiëne van lokalen en personen, wat begrijpelijk is aangezien dit een categorie is waarmee de consument vaak rechtstreeks geconfronteerd wordt. Het aantal klachten over
de niet-naleving van het rookverbod in 2008 ligt lager dan in 2007 omdat er in dat jaar speciale aandacht aan dit onderwerp werd besteed (de nieuwe reglementering m.b.t. het rookverbod in de horeca trad in voege op 1/1/2007). De
federale Minister van Volksgezondheid hecht bijzonder veel belang aan dit onderwerp. Ook de diensten van de FOD
Volksgezondheid doen controles in verband met het rookverbod.
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34

27
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30

22
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15

9

12

10

6

3

1

4

Resultaten van het onderzoek van de klachten m.b.t. het rookverbod in de horeca

Meldpunt ISO 9001-gecertificeerd
Het meldpunt voor de consument heeft voor zijn procedure van klachtenbehandeling, opvolging, statistiek en klantvriendelijkheid een ISO 9001 kwaliteitscertificering bekomen. Dit betekent ook dat in een
continue evaluatie en verbetering van de manier van klachtenbehandeling voorzien wordt.
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Communicatie

Communicatie is een belangrijke opdracht voor het FAVV.
Het FAVV verschaft onder meer informatie over zijn activiteiten,
dieren- en plantenziekten, procedures, terugroepingen van
producten, risico’s, analyseresultaten en raadgevingen a
an de consument.
Het maakt daarvoor gebruik van verschillende kanalen,
waaronder:

•
•
•
•
•
•

het meldpunt voor de consument
contacten met de pers (woordvoerders)

Lieve Busschots en Pierre Cassart, woordvoerders

persberichten
publicaties (een nieuwsbrief, thematische brochures en posters)
aanwezigheid op beurzen en manifestaties
de website www.favv.be.

Naargelang de noden en het doelpubliek worden ook audiovisuele media gebruikt (radio en televisie). Interne communicatiekanalen zijn ondermeer het personeelsblad Foodnotes en het intranet.

Communicatie in enkele cijfers
2008

2007

Evolutie 2007-2008

Persberichten

72

81

-12,5 %

Recalls door bedrijven

59

37

+ 37,3 %

673.494

627.472

+ 7,3 %

www.favv.be

Aantal bezoeken
afleveringen

5

5

0,0 %

Nieuwsbrief

Abonnees post

4.016

3.650

+ 9,1 %

Abonnees mail

7.421

7.310

+ 1,5 %

Vragen

6.237

6.145

+ 1,5 %

Klachten

2.265

2.170

+ 4,2 %

Meldpunt

2.1

Contacten met de pers en persberichten

Persmededelingen worden door het FAVV via persagentschappen naar de verschillende media gestuurd en ook op de
website van het FAVV geplaatst. In het voorjaar werd regelmatig bericht over de vaccinatiecampagne tegen blauwtong, het najaar werd beheerst door melamine in voedingswaren uit China en dioxine in varkensvlees uit Ierland.
In het kader van de meldingsplicht ivm incidenten in de voedselketen vonden ook in 2008 persberichten van bedrijven over productterugroepingen hun weg naar de website van het FAVV. Het versturen van het bericht zelf naar de
pers wordt door de bedrijfswereld zelf verzorgd. Er werden eveneens 6 persontmoetingen georganiseerd waarvan
enkele in aanwezigheid van Minister Sabine Laruelle:
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3 over de vaccinatie tegen blauwtong
1 over de vermindering van de heffingen voor sommige categorieën operatoren
1 ter gelegenheid van het verschijnen van het activiteitenveslag 2007
1 over de FAVV-smiley.

2.2

Conferenties

Op vraag van verschillende organisaties van sectorale, professionele en zelfs filantropische inslag, en ook van onderwijsinstellingen geeft het FAVV regelmatig conferenties in verband met haar opdracht. Een honderdtal organisaties
hebben in 2008 van deze mogelijkheid tot eerstelijns-informatie over verschillende onderwerpen gebruik gemaakt.

2.3

Publicaties

Het aantal abonnees op de tweemaandelijkse nieuwsbrief is nog gestegen tegenover 2007 maar lijkt zich naar het
einde van het jaar toe te stabiliseren.

In 2008 publiceerde het FAVV volgende thematische folders en brochures:
- Het vademecum voor propere dieren in het slachthuis gaat in op het belang van schone dieren bij
het slachten, met uitleg en foto’s van voorbeelden.
- Posters en een foldertje over voedselketeninformatie voor de varkenssector
- “Autocontrole in mijn kleine onderneming met directe verkoop aan particulieren: kinderspel”; een
handige kleine folder die uitlegt wat je moet doen om voor het FAVV in orde te zijn voor de registratie
en de autocontrole
- Scientific exploitation of databases within the framework of food safety risk assessment, de resultaten
van een gelijknamige workshop die eind 2007 door het Wetenschappelijk comité werd gehouden
- Emerging animal diseases: from science to policy, de themapublicatie van het internationaal colloquium dat in oktober 2008 over dit onderwerp werd gehouden
- Het Islamitisch offerfeest: in 2008 werd opnieuw een foldertje in het Nederlands, Frans, Turks en
Arabisch verspreid via de moskeeën en islamitische culturele centra waarin de reglementering over
ritueel slachten in herinnering gebracht werd. Het werd ook actief uitgedeeld in een 400-tal trefpunten (winkels, cafés…) van de Turkse en Marokkaanse gemeenschap door allochtone studenten.
- Bacterievuur, een informatief foldertje over deze plantenziekte en hoe deze te bestrijden.
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Het FAVV realiseert zelf de grafische vormgeving en opmaak van al zijn publicaties, zo ook van dit activiteitenverslag.
In 2008 realiseerde het FAVV ook een eigen bedrijfsfilm, “Voedsel veilig overal”, die beschikbaar is in het Nederlands, het
Frans en het Engels.

2.4

Beurzen en manifestaties

Via beurzen en manifestaties kan het publiek rechtstreeks met de medewerkers van het FAVV in contact komen. In
grote lijnen kan het doelpubliek onderverdeeld worden in twee groepen: de beroepssectoren en de consumenten.
Het FAVV nam in 2008 deel aan volgende beurzen en manifestaties:

•
•
•
•
•
•

Agridagen te Geel (vroeger gekend onder de naam Pluimveedagen)
Foire de Libramont (landbouwsector)
Horecatel te Marche en Famenne en Horeca Expo te Gent (Horeca en toeleveraars)
PPT Food te Gent (industriële voedingsverwerking en verpakking)
Voedingssalon te Brussel
“Ferme en ville” in enkele Waalse provincies.

Op het voedingssalon op de Heizel stond het meldpunt opnieuw het publiek rechtstreeks te woord.

Oprichting van een voorlichtingscel
De bedrijven uit de verwerkende sector worden al langer door hun afnemers aangemoedigd om hun
risico’s te beheersen en een betrouwbaar autocontrolesysteem (HACCP, traceerbaarheid…) in te stellen.
De bedrijven die rechtstreeks aan de consument leveren hebben deze drijfveer veel minder of helemaal
niet. In 2009 gaat het FAVV zich dan ook focussen op deze sector (“Business to Consumer”), en in het bijzonder op de horeca, zonder de controles in de andere schakels van de voedselketen te verwaarlozen.
Het FAVV wil daarbij niet alleen repressief optreden maar streeft ernaar geleidelijk op een pedagogische
wijze de hygiëne in de restaurantsector verbeteren. Het rekent daarbij op de nauwe medewerking van
de beroepsorganisaties.
Eén van de initiatieven die hiertoe moeten bijdragen is de oprichting van een voorlichtingscel. Deze cel
die behoort tot de dienst communicatie van het FAVV, is sinds 15/9/2008 operationeel. Ze bestaat uit 4
ervaren “terrein”-medewerkers die werden gekozen vanwege hun pedagogische vaardigheden.
Hun rol bestaat er vooral in begrippen als autocontrole en HACCP bij de groep van restaurateurs en
winkeliers te “demystificeren”: wat is dat, wat houdt het precies in…? Op die manier moet deze cel
bijdragen tot de praktische invoering van zelfcontrolesystemen in bedrijven uit deze sector.
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www.favv.be

De website van het FAVV kreeg in oktober 2008 een totale facelift. De design werd gemoderniseerd en de structuur
vereenvoudigd. Om de toegang tot de informatie nog te vergemakkelijken werden ook de zoekfuncties verbeterd
(zoekmotor, “opzoeken van A tot Z”, siteplan).
Verder werd de site toegankelijker gemaakt voor slechtzienden door ze compatibel te maken met aangepaste informaticahulpmiddelen. Het aantal documenten in het Duits verhoogde aanzienlijk.
Uit de bezoekersstatistieken blijkt dat het aantal bezoeken in 2008 is blijven toenemen (7,3 % meer dan in 2007).

80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Jan.
Feb.
			
2007
51.846 52.166
2008
57.410 51.183

Maa.
53.788
58.136

Apr.

Mei

Juni

43.343 44.964 46.329
66.825 56.451 52.682

Juli
47.237
49.149

Aug.

Sept.

Okt.

61.948 57.624 64.524
48.864 60.629 63.683

Aantal bezoeken per maand op www.favv.be in 2007 (627.472) en 2008 (673.694)
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57.464 46.239
54.669 54.013
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Zomercampagne 2008

Ook in 2008 heeft het FAVV de zomerperiode aangegrepen om de consumenten te informeren over de gevaren die
samengaan met koken en eten in openlucht. Een foldertje van 6 pagina’s werd verdeeld bij de dagbladpers. In de
vorm van een stripverhaaltje “Geen rust voor Ohlala” werden tips aangereikt over het correct bewaren en bereiden van
voedsel en het respecteren van de koudeketen.
Deze vorm van communicatie werd gekozen om de boodschap voor kinderen gemakkelijk toegankelijk te maken en
via hen ook de ouders te bereiken. Een aantal scholen hebben extra exemplaren van deze folder voor hun leerlingen
besteld, een teken dat dit initiatief aansloeg bij het publiek.
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Internationale zaken
Protocol tussen het FAVV en AWEX / FIT / VLAM / Brussels Export
Op 31/03/2008 werd een protocol ondertekend tussen het FAVV en de gewestelijke diensten bevoegd
voor de export, met name: AWEX, FIT, VLAM en Brussel Export. Het protocol beoogt de samenwerking
tussen de diensten te verbeteren om de exportmogelijkheden voor producten die gecontroleerd worden door het FAVV, te bevorderen.
Dankzij dit protocol kunnen de exportmogelijkheden voor de gewesten in een vroeg stadium door
het FAVV worden onderzocht met betrekking tot de sanitaire en fytosanitaire eisen van derde landen.
Tevens kan door deze samenwerking efficiënter gereageerd worden op mogelijke handelsproblemen
of op een uitgevaardigd embargo in geval van incident.
Tenslotte engageren de verschillende diensten zich tot een voortdurende uitwisseling van informatie
over de mogelijke wijzigingen van de sanitaire en fytosanitaire voorwaarden van de betrokken derde
landen. Door het bundelen van de krachten worden de exportmogelijkheden van deze producten in
belangrijke mate bevorderd.

Een Amerikaanse delegatie op bezoek
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Internationale uitstraling

In 2008 heeft het FAVV 17 buitenlandse delegaties ontvangen. Hierbij werden de werking en de opdrachten van het
FAVV toegelicht en werd er bijzondere aandacht besteed aan het vrijwaren van onze exportmarkten en het afsluiten
van bilaterale akkoorden.
Voor bepaalde derde landen werden op hun vraag een aantal specifieke onderwerpen nader toegelicht, met name
voor:

•
•
•
•
•
•
•

Volksrepubliek China: de FAVV-informaticatools voor het faciliteren en het implementeren van officiële controles
Mercosur-landen: de Europese wetgeving betreffende dierziekten, zoönosen, residuen en invoercontrole
Albanië: invoercontrole en grensinspectieposten
Cuba: de structuur en de bevoegdheden van het FAVV
Argentinië: de Europese wetgeving betreffende niet voor humane consumptie geschikte dierlijke bijproducten en
betreffende plantaardige producten, alsook de invoercontrole hierop
Verenigde Staten van Amerika: de Europese wetgeving betreffende genetisch gemodificeerde organismen (GGO)
Russische Federatie: stage van laboranten van het Russische agentschap voor veterinaire en fytosanitaire controle
Rosselkhoznadzor in FAVV-laboratoria.

3.2

Handel met derde landen

In 2008 werd er na overleg met derde landen verschillende nieuwe bilaterale overeenkomsten afgesloten en nieuwe
certificaten opgemaakt met:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algerije voor de uitvoer van rundvlees
Argentinië voor de uitvoer van paardensperma en rundersperma
Brazilië voor de uitvoer van diervoeders
Canada voor de uitvoer van reisduiven
Cuba voor de uitvoer van rundersperma
Egypte voor de uitvoer van ééndagskuikens
de Filippijnen voor de uitvoer van verwerkte dierlijke eiwitten.
Israël voor de uitvoer van papegaaien, papegaaiachtigen en passeriformen (zangvogels)
Israël voor de uitvoer van petfood
Japan voor de uitvoer van diervoeders
Marokko voor de uitvoer van paarden (definitief of tijdelijk)
Nepal voor de uitvoer van ééndagskuikens
Nieuw-Zeeland voor de uitvoer van melk en melkproducten
Peru voor de uitvoer van melk en melkproducten
de Russische Federatie voor de uitvoer van vlees en vleesbereidingen, en voor de uitvoer van vis en
visserijproducten
Tunesië voor de uitvoer van vissen, en voor de uitvoer van paardensperma
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Turkije voor de uitvoer van rundersperma
Wit-Rusland voor de uitvoer van diervoeders
Zuid-Korea voor de uitvoer van huiden van evenhoevigen.

In 2008 werden ook onderhandelingen opgestart voor het afsluiten van een bilateraal akkoord met::

•
•
•
•
•

Bangladesh voor de uitvoer van verwerkte dierlijke eiwitten
de Filippijnen voor de uitvoer van rundvlees
India voor de uitvoer van appelen en peren
de Verenigde Arabische Emiraten voor de uitvoer van kalfsvlees
Viëtnam voor de uitvoer van verwerkte dierlijke eiwitten.

3.3

Inspecties en audits door de Europese Commissie

Het Voedsel en Veterinair Bureau (VVO of FVO voor “Food and Veterinary Office”) van DG SANCO is een dienst van de
Europese Commissie die toezicht houdt op de naleving van de Europese regelgeving inzake voedselveiligheid in de
lidstaten en derde landen die naar de EU exporteren.
In 2008 ontving het FAVV 6 zendingen van het VVO :

•
•
•
•
•
•

In januari een zending gewijd aan het dierenwelzijn bij het vervoer en het slachten
In februari een zending ter evaluatie van de maatregelen bedoeld om de risico’s op besmetting van consumptieeieren door salmonella te controleren
In april een zending ter evaluatie van de maatregelen m.b.t. boviene spongiforme encefalopathie (BSE)
In juni een zending ter evaluatie van de sanitaire voorschriften inzake intracommunautaire handel van levende
diefren en de werking van het identificatiesysteem bij schapen en geiten
In september een zending gewijd aan de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong
een “General Review Mission” in november, met het oog op de evaluatie van de gevolgen gegeven aan de
aanbevelingen t.a.v België naar aanleiding van andere VVO-zendingen en de actualisering van het profiel van
België, opgesteld bij de “General Review Mission” van 2007. Bij deze zending werden een twintigtal van de 43 nog
openstaande aanbevelingen, afgesloten.

Dank zij deze zendingen kon worden aangetoond dat het systeem dat in België van toepassing is en het geheel van
controles de voedselketen omvat, globaal zeer bevredigend is en in overeenstemming met de Europese reglementering. Niettemin werden bepaalde tekortkomingen aangeduid. Deze hadden vooral betrekking op het beheer van
gespecificeerd risicomateriaal en op het toezicht op het intracommunautair handelsverkeer en het vervoer van dieren.
Naar aanleiding van deze aanbevelingen heeft het FAVV meteen een actieplan opgesteld.
Zowel de inspectieverslagen als het “Country Profile” van België kunnen ingekeken worden op de internetpagina van
het VVO (http://ec.europa.eu/food/fvo/index_en.cfm).
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Inspecties en audits door derde landen

In 2008 ontving het FAVV inspectie- en auditteams uit volgende derde landen.
Verenigde Staten van Amerika
In maart heeft de Food Safety and Inspection Service (FSIS) van het US Department of Agriculture een jaarlijkse
on-site audit uitgevoerd. Ingevolge de auditconclusies stelt de FSIS dat de Belgische Overheid, in casu het FAVV, het
vertrouwen behoudt en dat deze de garantie kan geven dat alle Amerikaanse voorschriften betreffende inspectie en
export nageleefd worden. Op heden is slechts één Belgische inrichting erkend voor export van vleesproducten naar
de USA.
Volksrepubliek China
In april bracht de General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) een inspectiebezoek in het kader van de mogelijke uitvoer van Belgisch varkensvlees. Dit geslaagd inspectiebezoek kan in 2009
worden afgerond met een veterinair protocol en een akkoord over de voorwaarden van certificatie voor Belgisch
varkensvlees.
Verenigde Arabische Emiraten
In juni bracht een inspectieteam van de Verenigde Arabische Emiraten een bezoek aan België in het kader van de
mogelijke uitvoer van Belgisch kalfsvlees. Hierbij ging speciale aandacht naar de actieve en passieve bewaking voor
BSE, de hygiëne in de bedrijven en het ritueel slachten.
Filippijnen
In augustus bracht het Filippijnse Bureau of Animal Industry een inspectiebezoek aan Belgische operatoren in het
kader van het afsluiten van een bilateraal akkoord voor de uitvoer van verwerkte dierlijke eiwitten.
Verenigde Staten van Amerika
In oktober brachten vertegenwoordigers van de Amerikaanse Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) een
inspectiebezoek om een lijst op te maken van Belgische operatoren, die voldoen aan de Amerikaanse normen voor de
uitvoer van Chrysanthenum. Drie operatoren werden in dezelijst opgenomen en hebben op basis hiervan uitgevoerd.
Japan
In november bracht het Japanse Ministrie van Volksgezondheid een inspectiebezoek in het kader van de export van
Belgische vogels en duiven. Het inspectieteam had hierbij speciale aandacht voor de registratie van de operatoren, de
quarantainemaatregelen en meer specifiek de maatregelen ter voorkoming van aviaire influenza (vogelgriep).
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3.5

Deelname aan internationale vergaderingen

3.5.1

Codex Alimentarius

Het FAVV heeft deelgenomen aan de jaarvergadering van de Codex Alimentarius Commission, het besluitvormingsorgaan van de Codex Alimentarius betreffende het vastleggen van internationale product- en procesnormen, alsook van
richtsnoeren en goede praktijken voor de ganse voedselketen.
Daarnaast hebben experten van het FAVV deelgenomen aan een aantal gespecialiseerde comités van de Codex
Alimentarius, met name:

•
•
•
•
•
•

Codex Committee on Fish and Fishery Products (CCFFP)
Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling (CCMAS)
Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF)
Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS)
Ad hoc Codex Intergovernmental Task Force on Antimicrobial Resistance (TFAMR)
Codex Committee on Food Hygiene (CCFH).

3.5.2

Werelddierengezondheidsorganisatie (OIE)

Het FAVV heeft deelgenomen aan de algemene vergadering van de World Organization for Animal Health (OIE), waarbij internationale normen en aanbevelingen worden vastgelegd betreffende de dierengezondheid. De indeling van de
landen naargelang het risico voor BSE werd hierbij bevestigd.

3.5.3

Wereldhandelsorganisatie (WTO)

Het FAVV heeft ook tweemaal in Genève deelgenomen aan het Comité voor sanitaire en fytosanitaire aangelegenheden (WTO-SPS Committee), waarbij onder leiding van de Europese Commissie handelsgeschillen met de derde
landen worden besproken, maar ook via bilaterale contacten naar oplossingen worden gezocht voor een specifiek
handelsgeschil.
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Raadgevend Comité van het FAVV

Het Raadgevend Comité van het FAVV verleent op eigen initiatief of op vraag van de Minister of van de gedelegeerd
bestuurder advies over alle materies die betrekking hebben op het door het FAVV gevolgde en te volgen beleid. Het
comité bestaat uit 37 leden die de belangrijkste beroepssectoren, de consumentenverenigingen en andere bij de
werking van het Agentschap betrokken overheden vertegenwoordigen (zie bijlage).

4.1

Algemene werkzaamheden

In de loop van 2008 vergaderde het raadgevend comité 10 keer, waarvan 1 speciale vergadering in december over de
stand van zaken in verband met de besmetting van varkensvlees uit Ierland.

Evaluatie van de werkzaamheden van het raadgevend comité
Naar jaarlijkse gewoonte wordt op het einde van het jaar de werking van het raadgevend comité geëvalueerd aan de hand van het huishoudelijk reglement en van prestatie-indicatoren.
Deze evaluatie heeft een verbetering van de werking van het comité tot doel. Het jaarprogramma werd
integraal afgewerkt en de deontologische regels werden gerespecteerd. Ook in 2008 kon het FAVV rekenen op een goede aanwezigheidsgraad en een actieve medewerking van de leden van het comité.
De doorstroming binnen bepaalde organisaties naar hun leden van de informatie verstrekt door het
FAVV blijft echter een gevoelig punt dat voor verbetering vatbaar is.

Het FAVV heeft intensief overlegd met de sectoren over het vernieuwde financiële beleid. Aanpassingen van de KB’s
heffingen en retributies werden voor advies voorgelegd. In grote lijnen hebben de voorstellen op:

•
•
•
•
•
•

een verlaging van de heffingen voor de KMO’s en de primaire sector (ongeveer 5 miljoen euro per jaar)
voor de sectoren horeca en detailhandel wordt op het vlak van de heffingen onderscheid gemaakt tussen vestigingen die over een toelating dienen te beschikken en vestigingen waarvoor een eenvoudige registratie volstaat
de opheffing van de malus of de bonus voor geregistreerde operatoren uit sectoren horeca (café’s) en
detailhandel aangezien de certificering van hun autocontrolesysteem weinig toegevoegde waarde biedt
overdracht van bakkerijen “Business to Consumer” van de sector transformatie naar de detailhandel
bonus van 50 % in plaats van 15 % voor gecertificeerde inrichtingen
in 2009 een malus van 20 % in plaats van 100 %.

In het voorgestelde systeem zal de malus geleidelijk worden verhoogd van 20 % in 2009, 60 % in 2010 tot 100 % in
2011.
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Een regelmatige opvolging van de evolutie van de problematiek van blauwtong kwam aan bod. Hierbij werd o.m. het
draaiboek voor de praktische organisatie van de vaccinatiecampagne voorgesteld.
Zoals elk jaar werd het jaarverslag 2007 van de multidisciplinaire hormonencel toegelicht door de bijstandsmagistraat
residuen en voedselveiligheid.

In 2008 werd o.m. over de volgende aangelegenheden advies gevraagd en informatie verstrekt aan het raadgevend
comité:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitvoering controleplan 2008
Controleprogramma 2009
Interne audit: conclusies auditprogramma 2007
Begroting 2008 – balans 2007
Nieuwe financiële politiek
Voorstel van nieuw business plan van de gedelegeerd bestuurder van het FAVV
Sectorgidsen voor autocontrole – stand van zaken i.v.m. validatie
Jaarverslag van de ombudsdienst
Jaarverslag van de cel voor administratieve boetes
Draaiboek en opvolging blauwtong
Inventaris omtrent acties, actiegrenzen en voorstellen voor harmonisering - chemische verontreinigingen, residuen en additieven
Communicatieplan 2008
Het ontwerp van de nieuwe website van het FAVV
Creatie van een voorlichtingscel bij het FAVV
Eerste resultaten stakeholdersbevraging (SWOT)
Diverse actualiteitsdossiers (inbreuken m.b.t. de voedselketen en voedselvergiftiging in Namen,
zonnebloemolie uit Oekraïne, dossier Belgische mosselen, nucleair incident IRE, melamine….. ).

Binnen haar wettelijke opdracht bracht het comité advies uit over de belangrijkste regelgevingen:

•

voorstel tot wijziging van het koninklijk besluit tot aanduiding van de ambtenaren en de personen belast met het
toezicht op de uitvoering van de bepalingen van de wetten, besluiten en reglementen van de EU die onder de

•
•
•
•
•

bevoegdheid van het FAVV vallen
voorstel tot wijziging van het koninklijk besluit betreffende heffingen en het bericht over de indexering van de
bedragen van retributies
ontwerp koninklijk besluit betreffende microbiologische criteria voor voedingsmiddelen
voorstel tot wijziging van het koninklijk besluit betreffende levensmiddelenhygiëne (medisch toezicht)
voorontwerp van wet betreffende de veiligheid van de voedselketen, de gezondheid van planten en dieren
(voedselwet)
voorstel actielimieten voor microbiologische contaminanten in levensmiddelen.
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4.2	Gemeenschappelijke vergadering van het
Raadgevend en het Wetenschappelijk Comité
Volgende thema’s kwamen aan bod op 18 januari 2008:

•
•

de reglementering die voor advies aan het raadgevend comité zal worden voorgelegd in 2008
de stand van zaken inzake de validatie van de sectorgidsen voor autocontrole en van de OCI’s, erkend om audits
te doen in het kader van deze gidsen.

BSE vormde het tweede thema van de vergadering:

•

Prof. Dr. Ir. D. Berkvens van het Instituut Tropische Geneeskunde (Antwerpen) gaf een toelichting bij de evaluatie
van de risico’s bij versoepeling van het actieve bewakingsprogramma in het kader van de bestrijding van BSE

•

(advies 03-2007 van het Wetenschappelijk C omité)
De vertegenwoordigers van het Agrofront en de risicobeheerders van de DG controlebeleid gaven elk om beurt
hun verwachtingen en standpunten weer.
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Autocontrolesystemen en sectorgidsen
Sectorgidsen voor autocontrole
Om de operatoren te helpen te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen inzake autocontrole kunnen
de beroepsverenigingen sectorgidsen voor autocontrole opstellen. Deze gidsen moeten door het FAVV
worden goedgekeurd; hierbij wordt gewaakt over enerzijds de kwaliteit van de gids en anderzijds over
de duidelijkheid, de didactische kwaliteiten en het gebruiksgemak, ook voor zeer kleine bedrijven.
Om te kunnen goedgekeurd worden door het FAVV moeten de gidsen, met uitzondering van deze
bestemd voor de primaire sector, gebaseerd zijn op een gevarenanalyse en volgende onderwerpen
omvatten : de goede hygiënepraktijken, HACCP, traceerbaarheid, de meldingsplicht. De gidsen voor de
primaire sector moeten de hygiënevoorschriften omvatten, de registratieverplichtingen, de traceerbaarheid en de meldingsplicht.
Op basis van een sectorgids kunnen bedrijven hun autocontrolesysteem laten valideren certificeringsof inspectieorganisme dat hiertoe door het FAVV erkend werd.

Tussen 1/1/2005 (datum van in voege treden van de wetgeving op de autocontrole) en 31/12/2008, werden 38 sectorgidsen voor autocontrole aan het FAVV voorgelegd. In 2008 heeft het FAVV 6 nieuwe gidsen goedgekeurd wat het
totaal aantal goedgekeurde gidsen op 31/12/2008 op 23 bracht.
De audits voor de validatie van autocontrolesystemen kan zowel door het FAVV gebeuren als door het FAVV voor een
welbepaalde gids erkende certificerings- of inspectieorganismen (OCI). Het FAVV stelt audittools op (checklists en
leidraden) die door de auditeurs moeten worden gebruikt. Wanneer deze audits worden uitgevoerd door privéorganismen kunnen deze gecombineerd worden met audits voor privélastenboeken.
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Goedgekeurde gidsen voor autocontrole en erkende OCI’s op 31/12/2008
Dossier-

Benaming van de gids

nummer

Datum goed-

Aantal

keuring

OCI’s

G-001

Autocontrolegids dierenvoeders

22/12/2005

9

G-002

Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie

24/01/2005

5

G-003

Gids voor de autocontrole in de slagerij

23/12/2005

4

G-004

Autocontrolegids voor de brouwerijsector

05/07/2007

2

G-005

Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie

30/10/2008

0

G-006

Generische autocontrolegids voor pluimveeslachthuis en -uitsnijderij

22/12/2005

0*

G-007

Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detail-

26/10/2007

2

handel in algemene voedingswaren
G-008

Gids voor autocontrole voor de primaire productie van rauwe melk

15/07/2005

0

G-009

Gids voor autocontrole van de ophaling en het transport van rauwe

21/12/2005

3

19/03/2007

2

09/08/2007

0

09/07/2007

10

melk
G-010

Autocontrolegids in de sector van de productie en de distributie van
bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik – versie 2

G-011

Sectorgids voor de invoering van een autocontrolesysteem in de

G-012

Sectorgids autocontrole voor de primaire plantaardige productie –

G-013

Autocontrolegids voor de braadkippenkolom

04/01/2007

3

G-014

Gids autocontrole: aardappelen-groenten-fruit verwerkende industrie

03/01/2007

4

G-018

Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en in-

22/01/2008

2*

06/09/2007

4

sector van de voedingssupplementen
versie 2

en handel
richtingen voor de vervaardiging van gehakt vlees, vleesbereidingen
en separatorvlees voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren
G-019

Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de productie
van voedingsmiddelen in de sectoren: vleesproducten -kant en klaar
gerechten - salades - natuurdarmen

G-020

Autocontrolegids voor de maalderijen

04/07/2007

2

G-022

Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-,praline-

25/06/2007

3

23/08/2006

4

22/01/2008

2

en suikergoedindustrie
G-023

Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem in de horecasector

G-025

Autocontrolegids voor de sector van de grootkeukens en verzorgingsinstellingen

G-026

Autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij

13/10/2008

0

G-027

Gids voor autocontrole en traceerbaarheid in koffiebranderijen

09/10/2008

0

G-037

Sectorgids autocontrole primaire dierlijke productie

21/04/2008

4

* de audit moet uitgevoerd worden door het FAVV of door een zelfstandig dierenarts, erkend door het FAVV, waarop
de OCI een beroep doet
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Wanneer geen goedgekeurde gids voorhanden is voor een welbepaalde sector of geen er daartoe geen organisme
werd erkend moet de operator die zijn autocontrolesysteem wenst te laten valideren, beroep doen op het FAVV.
Eind 2008 kon 80% van alle operatoren beroep doen op een goedgekeurde gids. Sectoren waarvoor nog geen gids
werd goedgekeurd of ingediend situeren zich hoofdzakelijk in de sector van de verwerking van levensmiddelen. Om
deze operatoren tegemoet te komen heeft het FAVV in 2008 een generieke leidraad gepubliceerd die door de eigen
auditeurs gebruikt wordt bij het auditen van het autocontrolesysteem in verwerkende bedrijven waarvan de activiteiten niet door een gids zijn afgedekt. Dank zij dit document kennen de bedrijven de belangrijkste criteria waarop zij
geaudit worden.
Tot het 4de trimester van 2008 kon alleen het FAVV audits uitvoeren in slachthuizen en uitsnijderijen. Om deze bedrijven
toe te laten beroep te doen op een OCI dat reeds de toepassing van lastenboeken controleert, besliste het FAVV zelfstandige dierenartsen met de nodige competentie inzake autocontrole te erkennen als officieel dierenarts. Bijgevolg
kunnen slachthuizen en uitsnijderijen die dit wensen, voor de audit beroep doen op een OCI die hiertoe zelf een
erkend zelfstandig dierenarts aanspreekt.
Wanneer als gevolg van de audit het gehele autocontrolesysteem gevalideerd wordt, bekomt de operator een vermindering van de jaarlijkse heffing (bonus). Zonder validatie wordt de jaarlijkse heffing verhoogd (malus). Daarentegen
betalen bepaalde bedrijven uit de detailhandel en de horeca een onveranderlijk en forfaitair bedrag; het betreft hier
bedrijven die uitsluitend dranken en/of voorverpakte levensmiddelen met een houdbaarheid van minstens drie maanden bij omgevingstemperatuur aan de eindverbruiker verkopen.
Bedrijven van de primaire sector moeten een regelmatige controle van de hygiënevoorschriften en van hun registers
doorvoeren. Zij kunnen eveneens vragen om geaudtieerd te worden en zij zijn onderworpen aan het bonus/malusstelsel.
Einde 2008 beschikten 5.627 operatoren over een gevalideerd autocontrolesysteem dat het geheel van de activiteiten
bestrijkt en 5.645 dat deze gedeeltelijk afdekte (5.538 operatoren voor de primaire productie en 107 operatoren voor de
andere sectoren).

Aantal operatoren die over een volledig gevalideerd autocontrolesysteem beschikten op 31/12/2008
Activiteitensector

Aantal bedrijven

Toelevering landbouw

225

Primaire productie

5113

Transformatie

198

Groothandel

4

Distributie

31

Horeca

55

Transport

1

Bij wijze van uitzondering ontsnappen in 2008 bedrijven die voor het geheel van hun activiteiten gecertificeerd zijn op
basis van de lastenboeken IKM, IKKB en/of Belplume of andere aan de malus. Deze bedrijven zullen in 2009 van een
vermindering van de heffing of van een neutrale heffing kunnen genieten. Deze operatoren werden niet opgenomen
in de bovenstaande tabel.
Sedert oktober 2008 is het proces van goedkeuring van de gidsen door het FAVV gecertificeerd volgens de norm ISO 9001.
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Ombudsdienst

In 2008 heeft de ombudsdienst heeft 236 schriftelijke vragen en klachten ontvangen. Dat is minder dan in 2007 (277
vragen en klachten). De verdeling over de categorieën is in 2008 vergelijkbaar met 2007.

Verdeling van de bij de ombudsdienst ingediende vragen en klachten per categorie
2007

2008

Klachten over de werking van het FAVV

Aard van het dossier

164 (59,2 %)

149 (63,1 %)*

Vragen om informatie over onderwerpen die verband houden

72 (26,0 %)

58 (24,6 %)

Andere

33 (11,9 %)

28 (11,9 %)

Klachten waarvoor het FAVV niet bevoegd is

8 (2,9 %)

1 (0,4 %)

277

236

met het FAVV

Totaal
* waarvan er 5 niet tot de bevoegdheid van de ombudsdienst behoorden

In 2008 werd de werking van de ombudsdienst gecertificeerd volgens de norm ISO 9001:2000. Het wordt algemeen
erkend dat kwaliteitssystemen organisaties efficiënter en professioneler te maken. Dit blijkt ook uit de cijfers met
betrekking tot de doorlooptijd van de dossiers bij de ombudsdienst. Het overzicht toont dat de behandelingsduur van
dossiers beduidend korter is geworden ten opzichte van de situatie in 2007.

Behandelingsduur van de klachten
Behandelingsduur

2007

2008

< 1 maand

42 %

71 %

Tussen 1 & 2 maanden

38 %

16 %

> 2 maanden

20 %

13 %
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Klachten over de werking van het FAVV
Onderwerp van de klachten in verband met de werking van het FAVV

Onderwerp

2007

2008

Financiering

56,7 %

38,9 %

Interpretatie reglementering - betwisting controlemaatregelen

23,8 %

28,2 %

Werkmethode van een operator

4,3 %

6,1 %

Gedrag van controleur of inspecteur tijdens controle

3,7 %

4,7 %

Wachttijd voor uitslagen van resultaten van laboanalyses

0,6 %

4,7 %

Tijdstip van ontvangst van vereiste documenten, geen antwoord ontvangen

3,7 %

4,1 %

Anonimiteit van de klager niet in acht genomen

0,6 %

2,8 %

Documenten in verkeerde taal ontvangen

2,0 %

Toepassing bonus- malussysteem

1,4 %

Veelheid aan certificaten

0,6 %

Controlekosten te hoog

0,6 %

Communicatie tussen dierenarts met opdracht en PCE

0,6 %

Aanpak van het FAVV na klachtmelding

0,6 %
0,6 %

Procedure voor aanwerving van dierenarts met opdracht

0,6 %

Tegenstrijdige laboresultaten – betaling van factuur van tegenanalyse

1,2 %

Betwisting van maatregelen in het kader van de randvoorwaarden op basis van verslagen van

1,2 %

0,6 %

het FAVV
Schadevergoeding niet uitbetaald

0,6 %

Totaal

159

144

Net als in 2007 vormen de klachten over het financieringssysteem de hoofdmoot van de klachten, maar is verhoudingsgewijs wel met 18 % afgenomen. Iets minder dan de helft van de klachten (46 %) hielden specifiek verband met
uitgevoerde controles, wat neerkomt op een duidelijke stijging in vergelijking met 2007 (33 %).
Die klachten hielden onder meer verband met:

•
•
•
•

betwisting van controlemaatregelen (toepassing van de regelgeving)
moeilijke communicatie met de controlediensten (problemen met verkrijgen van de juiste documenten, geen
antwoord ontvangen…)
ontevredenheid over de houding van de controleur tijdens controles (niet naleven van het charter van de controleur en de inspecteur)
de indruk dat concurrerende operatoren minder streng worden gecontroleerd.
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Verdeling van de klachten per sector
2007

2008

Primaire productie

Sector

33 (57,9 %)

24 (36,9 %)

Verwerking

8 (14,1 %)

13 (20,0 %)

Distributie

16 (28,0 %)

28 (43,1 %)

6.2

Vragen om informatie

In 2008 ontving de ombudsdienst 58 vragen om informatie. Deze werden over het algemeen doorgestuurd naar de
bevoegde interne dienst voor verdere afhandeling. Een aantal werden op basis van de opgedane ervaring door de
ombudsdienst zelf beantwoord. De vragen hadden vooral betrekking op de interpretatie van de Belgische (30 %) en
de Europese regelgeving (52 %).

6.3

Andere

In 2008 konden 28 meldingen niet worden ondergebracht in één van de voormelde categorieën. Het ging om meldingen ter informatie, vragen om gegevens te verbeteren, een verzoek om toezending van FAVV-documenten, problemen met een informaticatoepassing…
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Wetenschappelijk Comité

Het Wetenschappelijk Comité brengt onafhankelijk advies uit, hetzij op vraag van de gedelegeerd bestuurder, hetzij
op eigen initiatief over onderwerpen die te maken hebben met risico-evaluatie en risicobeheer in de voedselketen.
Het Wetenschappelijk Comité wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door het wetenschappelijk secretariaat
bestaande uit een team van experts die de risico-evaluaties voorbereiden. Daarnaast wordt bij de adviesvoorbereiding
eveneens beroep gedaan op externe deskundigen die in functie van het onderwerp specifieke expertise aanbrengen.
Het jaar 2008 betekende voor het Wetenschappelijk Comité in zijn huidige samenstelling een laatste volledig mandaatjaar aangezien een vernieuwing is voorzien in januari 2009. Toch werden in de loop van 2008 nog 5 nieuwe leden
verwelkomd ter vervanging van ontslagnemende leden en ter uitbreiding van het aantal leden van 20 naar 22. De
samenstelling van het comité is als bijlage bijgevoegd.

7.1	Internationaal colloquium “Opkomende
dierenziekten: van wetenschap naar beleid”
Op 17 oktober 2008 organiseerde DG controlebeleid samen met het Wetenschappelijk Comité en met ondersteuning
van de Europese Commissie een internationaal colloquium over opkomende dierenziekten. Bedoeling was om de
problematiek van opkomende dierenziekten onder de aandacht te brengen van de overheid, de wetenschappelijke
wereld en de operatoren. Meer dan 300 Belgische en buitenlandse deelnemers woonden dit colloquium bij.
Op dit colloquium ging de aandacht naar risicobeoordeling en risicobeheer van opkomende dierenziekten en werden
enkele voorbeelden toegelicht. Vertegenwoordigers van de Wereld Dierengezondheidsorganisatie, van het Amerikaanse Center for Disease Control, van de Europese Voedselautoriteit, van het Intergouvernementeel Klimaatpanel, van
de Europese Commissie, van het nationaal referentielaboratorium en van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
namen het woord.
Opkomende dierenziekten hebben een groot maatschappelijk belang omwille van de impact op de gezondheid
van dieren en mensen. Bijna alle nieuwe opkomende infectieuze ziekten bij de mens ontstaan uit dierlijke reservoirs.
Daarom is een intensieve samenwerking en gegevensuitwisseling tussen de medische en diergeneeskundige wereld
noodzakelijk.
Het diergeneeskundige gezondheidsbeleid staat voor grote uitdagingen omwille van de onzekerheid over de aard en
de eigenschappen van opkomende dierenziekten, het bestaan van belangrijke kennislacunes over de ziektekiemen
en de overdragers ervan, de vectoren. De behoefte aan het uitbouwen van vroegtijdige waarschuwingssystemen en
diagnostische capaciteit en het voorzien van financiële middelen voor de bestrijding van deze ziekten is evident.
De recente blauwtonguitbraak en de rol die de vectoren hierbij hebben gespeeld hebben de beleidsmakers attent
gemaakt op het reële gevaar van de introductie van nieuwe, door vectoren overgedragen, dierenziekten. Nieuwe
dierenziekten zoals westnijlkoorts, verschillende serotypes van blauwtong, riftdalkoorts, Afrikaanse paardenpest, etc.
kunnen opkomen in West-Europa.
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Verschillende risicofactoren werken het opkomen van (nieuwe) dierenziekten in de hand zoals :

•
•
•
•
•

de globaliseringstrend met toenemende internationale handel en verplaatsingen van mensen, (exotische) dieren
en producten
de verschuiving van de vrijetijdsbesteding met meer contacten tussen mensen en dieren (bvb. kinderboerderijen)
met inbegrip van de wilde fauna
de intensivering van de dierlijke productie in specifieke gebieden
de continue genetische evolutie van ziektekiemen die daardoor meer virulent kunnen worden of in staat zijn om
nieuwe diersoorten of de mens te besmetten
de klimaatverandering die de verspreiding van de vectoren (insecten) bevordert en gevolgen heeft voor de
gezondheid van mensen en dieren.

Alle schakels van de dierlijke sector dienen zich bewust te zijn van de dreiging die uitgaat van opkomende dierenziekten. Veehouders en dierenartsen spelen een zeer belangrijke rol bij het tijdig detecteren van opkomende dierenziekten en bij de bestrijding ervan. Op het niveau van de veehouderijen is het handhaven van een hoge bioveiligheid
zeer belangrijk. De bedrijfsdierenartsen staan in de eerste lijn om de relevantie van abnormale ziektesymptomen te
beoordelen, om stalen te verzamelen en ze te laten onderzoeken. De laboratoria dienen te beschikken over snelle en
gevoelige diagnosemethoden en samen te werken met buitenlandse referentielaboratoria voor het stellen van een
adequate diagnose. De beleidsmakers van hun kant zijn verantwoordelijk voor de opmaak van nieuwe wetgeving en
draaiboeken voor dierenziektebestrijding. De evolutie van de dierengezondheid over de ganse wereld dient eveneens
op de voet te worden opgevolgd.
De presentaties die werden gegeven op het colloquium alsook een Engelstalige brochure zijn beschikbaar op de
website van het FAVV. De resultaten van het colloquium zullen worden gebruikt voor een brochure specifiek voor de
landbouwers en één voor de dierenartsen.

7.2

Wetenschappelijke adviezen

In 2008 heeft het Wetenschappelijk Comité 33 dossiers voor advies opgestart waarvan 8 op eigen initiatief en 1 dringend advies. Deze zijn terug te vinden op de website van het FAVV. Sinds dit jaar werd ook een Engelstalige samenvatting in de adviezen opgenomen. De lijst van de adviezen is als bijlage bijgevoegd.
De meeste adviezen hadden betrekking op een specifieke problematiek:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gebruik van water bij de gelatineproductie
residuen van kiemgroeiremmende stoffen in spuitplaatsen en in vleesmonsters
chemische contaminanten en residuen van geneesmiddelen in kweekvis
microbiologische procesnormen voor consumptiebloed
dioxinecontaminatie bij melkvee
blootstelling van de bevolking aan dioxinen en dioxineachtige PCB’s en beoordeling van analysemethoden
pluimveekeuring
rangschikking van zoönosen
formaldehyde in champignons
blootstelling aan acrylamide, carcinogene en genotoxische risico’s in levensmiddelen
ongekoeld vervoer van varkenskarkassen.
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Daarnaast werden ook adviezen uitgebracht over:

•
•
•

autocontrolegidsen
ontwerpen van koninklijke besluiten
een aantal beleidsdocumenten, met name:

•
•
•
•

melding van voedselketeninformatie aan het slachthuis
versoepeling van het bewakingsprogramma van BSE
beoordeling van een bemonsteringsplan voor het opsporen van mogelijke verontreiniging van kopvlees van
runderen met centraal zenuwstelselweefsel
salmonellabestrijdingsprogramma voor braadkippen.

7.2.1	Chemische contaminanten en residuen van geneesmiddelen
in kweekvis
In de internationale vakliteratuur wordt melding gemaakt van concentraties van verontreinigende organische chloorverbindingen die beduidend hoger waren in kweekzalm dan in wilde zalm.
Het Wetenschappelijk Comité analyseerde de resultaten van de controles op milieucontaminanten en op residuen van
diergeneesmiddelen, uitgevoerd door het FAVV, op vis en op visvoer. Over het algemeen wordt vastgesteld dat het
gehalte aan milieugebonden contaminanten in Belgische forelkwekerijen niet veronrustend is. Er worden residuen van
verboden geneesmiddelen aangetroffen in aquacultuurproducten, vooral bij ingevoerde garnalen.
In het advies 08-2008 wordt gewezen op het belang van de controle van visvoer en van producten van zowel de
klassieke aquacultuur. De controle van ingevoerde producten op antibioticaresiduen verdient eveneens de nodige
aandacht.

7.2.2

Rangschikking van zoönosen overgedragen via levensmiddelen

Een efficiënt beleid inzake veiligheid van de voedselketen moet toegespitst zijn op de meest relevante gevaren voor
de voedselketen. Een methodologie werd ontwikkeld om de beleidsverantwoordelijken voor de voedselveiligheid te
ondersteunen bij het opmaken van een meerjarig controleprogramma voor via voedsel overgedragen zoönosen.
Om een beter beeld te krijgen van het belang van de verschillende door voedsel overgedragen zoönosen in België,
werd een semi-kwantitatieve en gestandaardiseerde (“evidence-based”) methode ontwikkeld met als doel een uitgebreide lijst van zoönosen overgedragen door levensmiddelen inclusief water volgens belangrijkheid te rangschikken.
Hierbij werd rekening gehouden met criteria gerelateerd aan volksgezondheid, dierengezondheid en voeding.
Na rangschikking blijkt dat in België de belangrijkste via voedsel overgedragen zoönotische agentia zijn: Salmonella,
Campylobacter, Listeria monocytogenes en verocytotoxinogene E. coli (VTEC). Daarna komt een groep die Toxoplasma
gondii, het agens van boviene spongiforme encefalopathie (BSE), Clostridium botulinum, Cryptosporidium parvum,
Mycobacterium bovis, Echinococcus granulosus en multilocularis, Yersinia enterocolitica, Fasciola hepatica en Giardia
intestinalis omvat.
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In het advies 22-2008 worden aanbevelingen gegeven voor het controleprogramma van het FAVV. De methodologie
maakt het ook mogelijk lacunes in de kennis vast te stellen en sleutelvragen voor het wetenschappelijk onderzoek te
identificeren.

7.2.3

Blootstelling van de Belgische bevolking aan acrylamide

Acrylamide is een chemische stof die op natuurlijke wijze gevormd wordt tijdens de verhitting van bepaalde vnl.
koolhydraatrijke, plantaardige levensmiddelen, bij hoge temperaturen (> 120°C) zoals bij bakken, roosteren en frituren.
Acrylamide is neurotoxisch en vermoedelijk ook genotoxisch en cancerogeen voor mensen. De acrylamide inname
van de Belgische consument werd berekend op basis van de monitoringgegevens (2002-2007) van het FAVV.
De gemiddelde inname van acrylamide bedraagt 0,4 µg/kg lichaamsgewicht per dag voor volwassenen van 15 jaar en
ouder en 1,0 µg/kg lichaamsgewicht per dag voor kleuters van 2,5 tot 6,5 jaar. Er werd berekend dat bij hogere consumptie van bepaalde producten de inname kan oplopen tot 1,6 µg/kg lichaamsgewicht per dag voor volwassenen
en 4,5 µg/kg lichaamsgewicht per dag voor kleuters.
Frieten, koekjes en brood leveren hieraan de voornaamste bijdrage. Ontbijtgranen (voor kleuters) en koffie (voor
volwassenen) blijken tevens belangrijke bronnen van acrylamide te zijn. In de studie werd eveneens het effect van een
aantal scenario’s om het acrylamidegehalte van voedingsmiddelen te verminderen, op de inname geëvalueerd. De
levensmiddelenindustrie (waaronder ook horeca, grootkeukens, etc.) dient erop toe te zien dat producten een zo laag
mogelijk acrylamidegehalte bevatten. De consument kan de blootstelling aan acrylamide beperken door een gevarieerde voeding met een matig verbruik van frieten, chips en koffie (advies 25-2008).

7.3	Valorisatie van de werkzaamheden van het
Wetenschappelijk Comité en van het wetenschappelijk secretariaat.
Het Wetenschappelijk Comité besteedt samen met het wetenschappelijk secretariaat bijzondere aandacht aan de wetenschappelijke valorisatie van hun werkzaamheden. Dit gebeurt onder de vorm van wetenschappelijke publicaties,
brochures en uiteenzettingen. Een lijst van wetenschappelijke publicaties, uiteenzettingen en brochures is als bijlage
bijgevoegd.
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Interne audit

Als moderne overheidsinstelling beschikt het FAVV over een interne audit als onafhankelijk orgaan voor waardering en
evaluatie. Het beschikken over een interne audit is trouwens een verplichting op basis van de Europese verordening
(EG) nr 882/2004 en is een noodzakelijke schakel in het invoeren van de kwaliteitsnorm ISO 9001:2000 in het FAVV.
Audits zijn een essentieel werkinstrument om na te gaan of de procedures inderdaad worden toegepast en beogen
een permanente verbetering.
Binnen de interne audit zijn 2 voltijdse auditoren actief. De interne audit kan voor de uitvoering van de audits beroep
doen op een groep van FAVV-medewerkers die allen naast een auditopleiding ook een specifieke technische kennis
en ervaring hebben. De interne audit kan ook beroep doen op externe auditoren voor specifieke opdrachten. Van
deze mogelijkheid werd in 2008 gebruik gemaakt voor het uitvoeren van een aantal audits in het kader van de ISO
9001-certificering.
Auditcomité
In 2008 kwam het auditcomité van het FAVV 4 maal samen. Het auditcomité heeft als opdracht de gedelegeerd
bestuurder en het directiecomité van het FAVV bij te staan door toezicht te houden op de werking van het FAVV. Het is
samengesteld uit 4 externe leden en één lid van het FAVV dat ook het voorzitterschap verzekert. De samenstelling van
dit auditcomité vindt u in bijlage.
Het auditprogramma 2008
Eind 2007 werd het auditprogramma voor 2008 goedgekeurd. Naast de nieuw geplande audits omvatte dit auditprogramma eveneens een aantal opvolgingsaudits om na te gaan of bepaalde tekortkomingen die in 2007 werden
vastgesteld intussen werden verholpen. De geauditeerde diensten hebben deze audits over het algemeen constructief ervaren en niet als een controle van hun persoonlijk functioneren.
De aanbevelingen uit de auditrapporten worden vertaald in actieplannen met aanduiding van een verantwoordelijke
voor de uitvoering van de actie en een streefdatum. De interne audit ziet er samen met het management op toe dat
de actiepunten worden uitgevoerd om te komen tot een continue verbetering van de werking van het FAVV.

Overzicht van de interne audits uitgevoerd in 2008
Type audit

ISO 9001

Geauditeerde entiteit

Onderwerp

DG Labo

TSE-activiteiten en erkenningen

PCE Vlaams Brabant

Beheer van de dierenartsen met opdracht

Directie

Overeenstemming met de ISO 9001-eisen

Interne audit

Algemene werking en overeenstemming met de ISO 9001-eisen

Kwaliteitszorg

Overeenstemming met de ISO 9001-eisen

Controlebeleid

Uitwerken en implementeren van de wetgeving

Meldpunt voor consumenten

Klachtenbehandeling
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Technische audit LCMS-sulfieten
Labo Gentbrugge

Bepaling corticosteroïden, tranquilizers…
Spectrofotometrie
Kwaliteitsmanagementsysteem
Bijzondere onderzoeken

Labo Liège

Fytoresiduen - atoomabsorptiespectometrie
Vochtige chemie
Kwaliteitsmanagementsysteem
Voorbereiding van de monsters & microbiologische methodes

Labo Gembloux
ISO 17025

Afdeling fytopathologie
Kwaliteitsmanagementsysteem
Detectie Listeria klassiek & E. coli 0157
GGO

Labo Melle

Telling E. coli, coagulase-positieve staphylococcen
Telling kiemen, bepaling aw-waarde
Kwaliteitsmanagementsysteem
Bepaling cholecalciferol & ochratoxine A, microscopische identificatie

Labo Tervuren

Bepaling/residu’s monensin, salinomycine, organische chloorverbindingen, narasin, lasalocid en maduramycine
Kwaliteitsmanagementsysteem

Operationeel

Opvolging
operationele
audits

PCE Waals Brabant

Facturatie hercontroles

PCE Antwerpen

Import planten uit derde landen (GIP)

PCE Brussel

Facturatie hercontroles

PCE Vlaams Brabant

Beheer van de DMO's

PCE Luik

Verdachte monsternemingen

PCE Limburg

Facturatie hercontroles

PCE Luxemburg + Stafdienst

Aanpak crisisbeheer

crisispreventie en -beheer
PCE Henegouwen

Beheer van de DMO's & opvolging audit 2007

PCE Oost-Vlaanderen

Autocontrole en versoepelingen

PCE Namen

Autocontrole en versoepelingen

PCE West-Vlaanderen

Verdachte monsternemingen

Dienst B&B

Evaluatie begrotingscyclus

Dienst Logistiek

Evaluatie aankoopprocedure

PCE Waals Brabant

Hygiëne in de bakkerijen

PCE Luik

BIRB

PCE Limburg

Kwaliteit rauwe melk

PCE Luxemburg

Kwaliteit rauwe melk

PCE Henegouwen

Warm vervoer varkensvlees

PCE Oost-Vlaanderen

Warm vervoer varkensvlees

PCE Namen

Schone runderen

PCE West-Vlaanderen

Schone runderen
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Kwaliteit

Dagelijks spoort het FAVV de operatoren in de voedselketen aan om een betrouwbaar autocontrolesysteem uit te
bouwen en dit te laten certificeren. Maar hoe zit het nu met het FAVV zelf? Op 13 oktober 2008 verkreeg het FAVV na
een externe audit voor een deel van zijn activiteiten het ISO 9001:2000 certificaat. Dit certificaat bevestigt dat in de
betrokken diensten effectief een kwaliteitsbeheersysteem volgens de norm ISO 9001:2000 wordt toegepast.

Waarom ISO 9001?
De ISO 9001-norm formuleert de principes inzake kwaliteitsbeheer en beschrijft de eisen aan systemen
die door organisaties op dat gebied worden opgezet.
Door deze principes te aanvaarden beoogt het FAVV het leveren van kwaliteitsvolle diensten, op elk
ogenblik en in alle omstandigheden, aan de consumenten, operatoren, overheden en elke belanghebbende partij inzake veiligheid van de voedselketen. In de praktijk betekent dit dat het FAVV ervoor zorgt:

•
•
•
•

een open oor te hebben voor haar klanten en partners om hun noden en verwachtingen te identificeren
de wetgeving permanent na te leven
performante instrumenten ter beschikking te stellen van haar medewerkers en hun bekwaamheid te
verzekeren
de performantie van haar processen continu te verbeteren.

De implementatie van de ISO 9001-norm kan gecertificeerd worden door een geaccrediteerde organisatie. Dit is het geval voor een eerste deel van de FAVV-activiteiten.

Het management van het FAVV hecht groot belang aan de kwaliteit van de diensten en hun werking. Een van hun
strategische doelstellingen is dan ook een systeem van kwaliteitsbeheer uit te bouwen en dit te laten certificeren
volgens de ISO 9001-norm. ISO 9001-certificaten worden gebruikt om het vertrouwen in de geleverde producten of
diensten te verhogen. Dit is al redelijk goed ingeburgerd in de privé-sector maar voor de overheid is dit nog vrij nieuw.
Het wordt algemeen erkend dat kwaliteitssystemen ondernemingen efficiënter en professioneler maken, en zeker
naarmate de omvang van deze bedrijven een doorgedreven standaardisatie nodig maakt. Dit is ook het geval voor het
FAVV; de operatoren in de voedselketen verwachten immers dat de controles overal op dezelfde manier verlopen. Bovendien draagt standaardisatie bij tot administratieve vereenvoudiging. Op internationaal vlak kan ISO 9001 het imago
van het FAVV versterken wat dan weer positieve gevolgen kan hebben voor de operatoren die willen exporteren. De 5
FAVV-laboratoria hebben trouwens al een ISO 17025-accreditatie met kwaliteitsbeheerssystemen volgens ISO 9001.
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Ons kwaliteitsbeheersysteem
Het vertrekpunt van ons kwaliteitsbeleid is de basisopdracht van het FAVV: “Waken over de veiligheid van de voedselketen en over de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant”. Van hieruit
en op basis van de wettelijke en reglementaire vereisten werden de krijtlijnen uitgetekend om tegemoet te komen
aan de wensen en verwachtingen van de “klanten” van het FAVV en vertaald naar strategische doelstellingen.
Er werd bepaald welke processen gecertificeerd moesten worden en deze werden beschreven in procedures en
andere documenten.
Op die manier werden verschillende activiteiten van het FAVV gecertificeerd:

•
•
•
•
•
•

uitwerking en invoering van de wetgeving op het vlak van voedselveiligheid
evaluatie van de sectorale autocontrolegidsen
beheer van de dierenartsen met opdracht in de PCE Vlaams-Brabant
erkenning van externe laboratoria en beheer van TSE-analyses
de behandeling van klachten bij het meldpunt en de ombudsdienst
de interne audit.

Ook ondersteunende processen zoals personeelsbeheer, opleiding en bescherming van informaticagegevens werden
gecertificeerd.

Wat vooraf ging
Deze eerste certificering is het sluitstuk van een project dat in verschillende fasen verliep.

•
•

Het idee voor een kwaliteitssysteem volgens ISO 9001 werd voor het eerst gelanceerd binnen Food@work, een
belangrijk project om de werking van het FAVV te verbeteren
Een eerste fase van de opmaak van een kwaliteitshandboek werd afgesloten door een pre-audit in mei 2007.
Hieruit bleek dat er wel een kwaliteitssysteem bestond ‘op papier’, maar nog niet echt in de praktijk en soms nogal

•

zwaar op administratief vlak
Het project werd daarna aangepast en uitgebreid en afgesloten met de effectieve invoering van een kwaliteitssysteem als pilootproject voor een aantal activiteiten van verschillende diensten binnen het hoofdbestuur en één
provinciale controle-eenheid.

Project
In een volgende fase wordt de accreditatie van de inspectiediensten volgens de norm ISO 17020 voorzien.

De ISO 17020-norm bepaalt de criteria voor de werking van de organismen die inspecties uitvoeren.
Buiten de eisen inzake de kwaliteitsbeheersystemen bevat de norm technische criteria (voor de technische competentie, het kalibreren, de uitrusting, het valideren van de methodes...), criteria voor onafankelijkheid, objectiviteit en integriteit en voor het organiseren van de inspecties. De inspectieorganismen
die deze norm toepassen kunnen door BELAC, het Belgische accreditatieorganisme, geaccrediteerd
worden.
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Het kernproces van het FAVV

Het FAVV waakt er steeds over dat het de processen en de producten aan de reglementaire voorschriften beantwoorden. De inspecties van de installaties en de toegepaste hygiënemaatregelen, het toezicht op de effectieve toepassing
van autocontrolesystemen en traceerbaarheid, de controle van de vermeldingen op de etiketten alsook de bemonstering van producten voor analyse zijn stuk voor stuk middelen om de veiligheid en de kwaliteit van de producten in de
voedselketen te verzekeren.
Het kernproces van het FAVV is een cyclisch proces dat uit 3 grote etappes bestaat:
1.

Elk jaar werkt het FAVV op basis van een risico-evaluatie een controleprogramma uit dat uit 2 delen bestaat, een
deel bemonsteringen en een deel inspecties.

2.

Dit geïntegreerd controleprogramma wordt vervolgens vertaald in een planning van alle controleactiviteiten
waarbij de doelstellingen per provincie en tot op sectorniveau worden geformuleerd.

3.

De provinciale controle eenheden (PCE) voeren deze controles (inspecties en bemonsteringen) uit. De analyseresultaten worden door de laboratoria meegedeeld.

De risico-evaluatie is gebaseerd op inlichtingen ontvangen in het kader van de meldingsplicht, het Europees systeem
voor snelle waarschuwingen (RASFF), klachten, vaststellingen, inspectieverslagen en analyseresultaten, en leiden tot
een regelmatige en soms onmiddellijke aanpassing van de voorziene programmering met het oog op een maximale
beheersing van de gevaren. De ondersteuning van het Wetenschappelijk Comité is hierbij onmisbaar.

Drie besturen (DG’s) zijn betrokken bij dit proces:

•
•
•

DG controlebeleid ontwikkelt het beleid en de controleprogramma’s
DG controle vertaalt het jaarlijks controleprogramma in controleplannen die door de PCE’s (provincies) worden
uitgevoerd
DG laboratoria coördineert en voert de analyses voorzien in het controleprogramma uit.

Naast de controles, uitgevoerd in het kader van het controleprogramma, worden om nog andere controles gerealiseerd en dit om uiteenlopende redenen waarvan de belangrijkste zijn:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

hercontrole als gevolg van een ongunstige voorgaande controle
klacht
aanvraag voor erkenning
RASFF
verdenking van ziekte
meldingsplicht
controle bij een andere operator
onregelmatigheden bij invoer, uitvoer of intracommunautair handelsverkeer
BIRB.
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Programmatie
in functie van
de risico’s en van
de autocontrole

Planning

Input
van de sectoren

Risico
beoordeling
door het
Wetenschappelijk
Comité

Op basis van
de programmatie

Uitvoering
analyses door
de labo’s

Risico
beoordeling
Uitvoering
van de
planning door
de PCE’s

RASFF
en diverse
informatie

Rapportering
Vaststellingen (inspectie,
controle, audit)
Analyseresultaten
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Coördinatie van de controle-eenheden

De nationale implementatie en contrôle eenheid (NICE) heeft tot opdracht:

•
•
•
•
•
•
•

de coordinatie van de provinciale controle eenheden (PCE)
de implementatie van de instructies en de harmonisering ervan
de evaluatie van de werking van de PCE’s en van de controleresultaten via de begelieding van de dienst interne
audit van het FAVV en de uitvoering van gecoördineerde inspecties
toezicht op validatie van autocontrolesystemen
het beheer betreffende de dierenartsen met opdracht (DMO)
de communicatie tussen centrale en decentrale diensten
de begeleiding van buitenlandse zendingen in België.

Evaluatie van de PCE’s
De NICE evalueert de kwaliteit van de controles die door de PCE’s over het gehele grondgebied worden uitgevoerd
en ziet ondermeer toe op de uniforme toepassing van de reglementering en de instructies. In 2008 werden volgende
zendingen uitgevoerd:

•

de evaluatie van het beheer betreffende de DMO’s, de tijd nodig voor een inspectie, inspecties op markten - ambulante handel, klasseersystemen gebruikt in de PCE’s en de homogeniteit van de controles in de verzamelcentra

•

voor dieren en de bakkerijen
de inspectie van de grensinspectieposten van Zeebrugge en Antwerpen.

Beheer betreffende de dierenartsen met opdracht
In 2008 werd de PCE Vlaams-Brabant ISO 9001 gecertificeerd voor het beheer mbt de DMO’s. Naast een uitvoeringsovereenkomst werden procedures mbt ondermeer de voortgezette opleiding en de evaluatie van de prestaties
opgesteld.
Een nieuwe oproep tot kandidaten-auditoren voor de audit van autocontrolesystemen werd gelanceerd. De NICE nam
eveneens deel aan vergaderingen met de beroepsverenigingen van zelfstandige dierenartsen.

Gecoördineerde inspecties in de slachthuizen
De NICE voert sedert 2007 gecoördineerde inspecties uit in de slachthuizen. De bedoeling van deze acties is te zorgen
voor een uniforme uitvoering van de controles en om de naleving van de goede hygiënepraktijken aan te bevorderen.
Deze inspecties worden driejaarlijks uitgevoerd met 4 gespecialiseerde teams afhankelijk van het type slachthuis (runderen, varkens, pluimvee en wild). Elk team bestaat uit 3 permanente leden en een lid aangewezen per slachthuis. Deze
inspecties worden uitgevoerd in het kader van het controleplan.
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Slachthuizen geïnspecteerd door NICE in 2008
Type slachthuis

Aantal inspecties

Runderen

11

Varkens

17

Pluimvee

5

Konijnen, wild

5

Totaal

38

Toezicht op de validatie van autocontrolesystemen
Wanneer een bedrijf dat wenst kan het zich hiertoe wenden tot zijn PCE om een audit van het autocontrolesysteem
te vragen. In sommige gevallen wordt de NICE belast met de coördinatie ervan. Zij maakt een kostenraming op, deelt
deze mee aan het bedrijf en stelt een auditteam samen.
In 2008 werden 53 audits georganiseerd door de NICE; dit resulteerde in 47 validaties en 6 weigeringen.
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Uitvoering van de controles

Dierenartsen met opdracht
Een dierenarts met opdracht (DMO) is een zelfstandig dierenarts die voor het FAVV opdrachten voor inspecties, controles of certificering uitvoert. Er wordt hiertoe een overeenkomst afgesloten tussen de betrokken dierenarts en het FAVV:
een kaderovereenkomst beschrijft de algemene voorwaarden en een aanvullende uitvoeringsovereenkomst legt de
specifieke voorwaarden vast (aard, duur en plaats van de uitvoering van de opdrachten, wijze van betaling) op basis
van een lastenboek.
Bij de uitvoering van opdrachten voor het FAVV wordt de DMO beschouwd als een officieel dierenarts. Het aantal
DMO’s per PCE wordt vastgelegd in functie van het werkvolume. In 2008 heeft het FAVV beroep gedaan op 758 DMO’s.
Op het einde van elk jaar worden hun presstaties door het PCE-hoofd geëvalueerd.
Een DMO kan zijn diensten aanbieden aan andere werkgevers op voorwaarde dat zulks geen belangenconflict veroorzaakt en op voorwaarde dat dit niet in tegenspraak is met de reglementering of met de deontologische principes.

Gerealiseerde controles in 2008
In 2008 werden 196.240 controles, verspreid over 84.025 missies uitgevoerd. Ten opzichte van vorig jaar zijn de aantallen missies, monsternemingen en inspecties ongeveer gelijk gebleven.
120.000
100.000

80.000

60.000

40.000

20.000
0
missies

monsternemingen

inspecties (checklists)

2006

71.543

50.485

84.564

2007

88.076

65.411

102.215

2008

84.025

64.565

106.610

Evolutie van het aantal controles (extrapolatie voor 2006)
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Het jargon van het FAVV
Sinds haar ontstaan heeft het FAVV een eigen jargon ontwikkeld. Zo wordt elke schakel in de voedselketen een ‘operator’ genoemd. Dit kan een persoon, onderneming of vereniging zijn. Indien een controleur of inspecteur op bezoek gaat bij een operator spreekt men van een ‘missie’ of ‘zending’. Tijdens een
missie kunnen meerdere ‘controles’ uitgevoerd worden, afhankelijk van de activiteiten van de operator.
De meest bekende voorbeelden van controles zijn de ‘inspecties’ en ‘monsternemingen’.
Er zijn verschillende types inspecties die worden ingedeeld per toepassingsgebied of ‘scope’.
Voorbeelden zijn:
- infrastructuur, inrichting en hygiëne
- autocontrolesysteem
- meldingsplicht
- rookverbod.
Om de inspecties uniform uit te voeren wordt er gebruik gemaakt van ‘checklists’, die ook terug te vinden zijn op de FAVV-website. Dit zijn vragenlijsten die de inspecteur invult tijdens de missie. Het aantal
ingevulde checklists komt overeen met het aantal uitgevoerde inspecties.
Bij een monsterneming worden van diervoeders, dieren of levensmiddelen één of meerdere stalen genomen die vervolgens worden geanalyseerd op de aanwezigheid van op te sporen stof(fen) of ziekte(s).
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Type inspecties uitgevoerd in 2007 en 2008
Gecontroleerd domein (scope)

2007

2008

2008 t.o.v. 2007

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

28.014

26.041

-7%

Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning)

551

529

-4%

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen)

15.823

18.196

+15%

Rookverbod

11.979

5.290

-56%

Dierenwelzijn

7.480

8.788

+17%

Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen)

6.029

7.662

+27%

Meldingsplicht

6.047

9.989

+65%

Autocontrolesysteem

5.960

7.722

+30%

Geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding

3.174

4.186

+32%

Afvalbeheer

2.992

3.426

+15%

Fytosanitaire & fysische controle

2.966

3.036

+2%

Epidemiologische bewaking

2.733

3.603

+32%

Vervoer

3.966

1.712

-57%

Dierengezondheid

1.942

2.735

+41%

Pesticiden

921

2.311

+151%

Verpakkingsmateriaal

828

1.213

+46%

Andere

810

171

-79%

Totaal

102.215

106.610

+4%

Controles voor andere overheden
Naast controles die tot het wettelijke takenpakket van het FAVV behoren, voert het FAVV ook controles
uit voor andere overheden. Hiervoor werden met de betrokken instanties samenwerkingsakkoorden
afgesloten.
Zo worden de controles op de naleving van het rookverbod, de controles op het dierenwelzijn en de
controles op de illegale invoer in België van beschermde diersoorten of afgeleide producten ervan in
het kader van CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
uitgevoerd voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Andere controles worden aan de Gewesten gemeld in het kader van de randvoorwaarden. Deze
randvoorwaarden omvatten een aantal eisen die landbouwbedrijven moeten naleven op het vlak van
volksgezondheid, dierengezondheid, dierenwelzijn, gezondheid van planten en milieu. De Gewesten
zijn volledig verantwoordelijk voor het gevolg dat aan de doorgegeven resultaten wordt gegeven (eventuele intrekking van premies).
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4

Inrichtingen in de voedselketen

4.1

Erkenning, toelating, registratie

Alle in België actieve operatoren in de voedselketen moeten bekend zijn bij het FAVV en bijgevolg geregistreerd.
Bovendien is voor de uitoefening van bepaalde activiteiten een toelating of een erkenning vereist.

Afficheren van de toelating
Sedert 22 augustus 2008 moeten operatoren van inrichtingen voor de verkoop van levensmiddelen aan eindver-

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

TOELATING

bruikers (detailhandel en horeca) hun toelating op een
voor de consumenten gemakkelijk zichtbare plaats te
afficheren. Deze affiche bevat naast een grafisch beveiligd logo van het FAVV ook de vermelding van het soort

Verleend aan :

Voor de uitoefening van volgende activiteiten in de voedselketen :

van activiteit waarvoor een toelating werd bekomen en
het gratis telefoonnummer van het meldpunt voor de
consumenten.
Dank zij deze verplichte affichering kunnen consumenten
in één oogopslag vaststellen dat de inrichting inderdaad
Toelatingsnummer(s) :

over een toelating van het FAVV beschikt.

Handtekening :

Datum :

FAVV - Meldpunt van de consument - 0800 13 550

Inrichtingen die moeten erkend worden zijn ondermeer actief in de vleessectoren, melk- en eiproducten, fabrikanten
van bepaalde meststoffen of van bestrijdingsmiddelen. Een erkenning wordt slechts afgeleverd na inspectie ter plaatse waarbij wordt nagegaan of de inrichting voldoet aan de wettelijke voorschiften inzake infrastructuur en uitrusting
De lijst van de erkende inrichtingen, en hun activiteiten, is als bijlage II bijgevoegd bij het koninklijk besluit van
16/01/2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het FAVV. De hierna volgende tabel geeft het aantal inrichtingen dat op 31/12/2008 erkend was samen met
de code en het type inrichting.
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Activiteitencode
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Aantal erkende

Type van inrichting

inrichtingen

1.1.1

Slachthuizen

140

1.1.2

Uitsnijderijen

564

1.1.3

Slachtlokalen op landbouwbedrijven

9

1.1.4

Wildbewerkingsinrichtingen

34

1.1.5

Inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt vlees, vleesbereidingen en separator-

247

vlees
1.2.1

Inrichtingen voor de vervaardiging van vleesproducten

465

1.2.2

Inrichtingen die grondstoffen verzamelen, opslaan en verwerken tot gesmolten

1.2.3

Inrichtingen voor de behandeling van magen, darmen en blazen

34

1.2.4

Inrichtingen die gelatine vervaardigen (productie en herverpakking)

4

7

dierlijke vetten en kanen

1.2.5

Inrichtingen die collageen vervaardigen

2

1.2.6

Inrichtingen die bloed verwerken

4

1.2.7

Inrichtingen die vleesextracten vervaardigen

5

1.2.8

Inrichtingen voor het raffineren van dierlijke vetten

1.3.1

Koel -en vrieshuizen (vlees en/of vleesproducten)

422

1

1.3.2

Herverpakkingscentra (vlees en/of vleesproducten)

95

2.a.1

Verzendingscentrum

5

2.a.2

Zuiveringscentra

1

2.a.3

Heruitzettingsgebieden

0

2.b.1

Piscicultuur (vrij van bepaalde ziektes)

1

3.1

Fabrieksvaartuigen

14

3.3

Visafslagen

3

3.4

Inrichtingen die visserijproducten bewerkt

135

3.5

Inrichtingen die visserijproducten verwerkt

223

3.6

Koel -en vrieshuizen (visserijproducten)

311

3.7

Herverpakkingscentra (visserijproducten)

43

4.1

Melkinrichtingen

856

4.2

Inrichtingen voor de gekoelde opslag van melk en zuivelproducten

20

4.3

Inrichtingen voor de verwerking en het in de handel brengen van levensmiddelen

4

5.1

Inrichtingen voor de bereiding van vloeibaar ei en eiproducten

12

5.2

Inrichtingen voor de gekoelde opslag van vloeibaar ei en eiproducten

3

Inrichtingen voor de verwerking en het in de handel brengen van levensmiddelen

2

op basis van rauwe melk

5.3

op basis van rauwe eieren
6.1

Inrichtingen voor de bereiding van kikkerbillen of slakken

11

7.1

Categorie 2- en 3- oleochemisch bedrijven

2

7.2

Inrichtingen voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren die categorie

12

3-materiaal bevatten
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Aantal erkende

Type van inrichting

inrichtingen

Inrichtingen voor de vervaardiging en/of het in de handel brengen van bepaalde

104

additieven in diervoeders
8.2

Inrichtingen voor de vervaardiging en/of het in de handel brengen van voormeng-

107

sels voor diervoeders
8.3

Inrichtingen voor de vervaardiging met het oog op het in de handel brengen van

128

bepaalde mengvoeders
8.4

Inrichtingen voor de vervaardiging van mengvoeders voor herkauwers en van

1

mengvoeders voor niet-herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten
8.5

Inrichtingen voor de vervaardiging van mengvoeders voor de exclusieve behoeften

10

van landbouwbedrijf
8.6

Inrichtingen voor de vervaardiging van gemedicineerde diervoeders

63

9.1

Embryoteams voor runderen

8

9.2

Embryoteams voor varkens

0

9.3

Embryoteams voor paardachtigen

11

9.4

Embryoteams voor schapen en geiten

1

10.1

Spermacentra voor runderen

5

10.2

Spermaopslagcentra voor rundersperma

14

10.3

Spermacentra voor varkens

27

10.4

Spermacentra voor paardachtigen

23

10.5

Spermacentra voor schapen en geiten

0

10.6

Spermaopslagcentra voor varkenssperma

0

11.1

Verzamelcentra voor landbouwhuisdieren

183

11.2

Controleposten

1

11.4

Quarantainecentra voor vogels, andere dan pluimvee

10

11.5

Reinigings- en ontsmettingsinstallaties

0

Bereiders of fabrikanten van bestrijdingsmiddelen met inbegrip van transformators,

21

12.1

voorbereiders en formulators
12.2

Verpakkers van bestrijdingsmiddelen

23

13.1

Bereiders of fabrikanten van: samengestelde meststoffen, mengstoffen die meerdere

129

oligo-elementen bevatten, mengsels van meststoffen voor bereiding van voedingsoplossingen voor hydrocultuur en substraatteelt, producten samengesteld geheel of
gedeeltelijk uit bijproductenvan dierlijke oorsprong, gemengde organische bodemverbeterende middelen
15.1

Laboratoria die schadelijke organismen gebruiken

15

15.2

Inspectieplaatsen voor fytosanitaire importcontroles

10

16.1

Certificeringspakhuizen of -hallen voor hop

17.1

Producenten, gemeenschappelijke opslagplaatsen, verzendingscentra, andere perso-

9
920

nen of invoerders van bepaalde planten of plantaardige producten
18.1

Groothandel en veilingen groenten en fruit waarvoor normen zijn vastgelegd, on-

64

derworpen aan een verminderde controlefrequentie
18.2

Marktdeelnemers bananen met vrijstelling van controle

TOTAAL

20
5.598
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Wanneer andere maatregelen (waarschuwing, PV) niet tot het gewenste resultaat leiden, wordt de procedure tot weigering, intrekking of schorsing van de erkenning ingezet. Als de sanctie wordt bevestigd, kan de operator vragen om te
worden gehoord door de beroepscommissie van het FAVV.
In 2008 werden 27 intrekkingen en 40 weigeringen opgestart:

•
•

25 werden opgeschort: er werd door de operator een actieplan voorgesteld om de inrichting in orde te brengen
en er werd een opvolgingscontract afgesloten tussen de operator en het FAVV
8 werden als ontvankelijk beroep behandeld door de Beroepscommissie van het FAVV waarna de Minister een
beslissing moest nemen: in 3 gevallen bevestigde de Minister de initiële beslissing van het FAVV en in 5 gevallen
onderwierp de Minister de operator aan een verscherpte controle van het FAVV of werd de erkenning/toelating

•
•

aan de operator verleend
voor 20 werd de door het FAVV opgelegde maatregel bevestigd en moest de operator de activiteiten in zijn inrichting stopzetten
andere procedures werden opgeschort (actieplan en contract) of hebben geleid tot een intrekking omwille van
het niet naleven van het contract.

4.2

Slachthuizen en uitsnijderijen
Aantal erkende slachthuizen en uitsnijderijen voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren op 31/12/2008
Erkend EG

Geringe capaciteit

Slachthuizen

64

26

Uitsnijderijen

454

16

Het aantal erkende slachthuizen en uitsnijderijen bleef nagenoeg constant t.o.v. 2007: er is 1 slachthuis met geringe
capaciteit minder en een daling van 1,7 % van het aantal uitsnijderijen erkend voor het intracommunautair handelsverkeer (EG).
Sedert 1/1/2006 voorziet de Europese reglementering niet langer in inrichtingen met geringe capaciteit. Bij wijze van
overgangsmaatregel mogen de bestaande inrichtingen met geringe capaciteit, in afwachting van hun hererkenning,
hun producten verder exclusief op de nationale markt blijven verhandelen onder dekking van het nationale merk
(rechthoekig keurmerk of identificatiemerk). Deze overgangsmaatregel geldt tot 31/12/2009. Vanaf die datum zullen er
geen “inrichtingen met geringe capaciteit” meer bestaan. Deze inrichtingen zullen dan, mits ze voldoen aan de reglementaire vereisten, overgegaan zijn naar het statuut “EG” .

Slachthuizen en uitsnijderijen voor pluimvee, konijnen en wild en wildverwerkingsinrichtingen
Inrichtingen
Pluimveeslachthuizen

54

Uitsnijderijen voor pluimvee, konijnen en wild

110

Wildverwerkingsinrichtingen

39
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Veebeslagen

In 2008 werd de afname van het aantal beslagen van runderen, varkens, schapen en geiten verder gezet.

45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Runderen

Varkens

Schapen

Geiten

Hertachtigen

Pluimvee

2006

40.640

10.631

32.323

14.247

2.201

1.682

2007

38.690

9.950

31.523

13.381

2.907

1.604

2008

36.423

9.419

31.037

12.692

2.825

1.681

Aantal beslagen
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30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0
Runderen
VleesZeugen
Schapen
Geiten Hertachtigen
Leg		
varkens					
hennen
		
(plaatsen)
(plaatsen)				
(plaatsen)

Braadkippen
(plaatsen)

Fokpluimvee
(plaatsen)

2006

2.697.824

4.850.501

653.385

219.274

43.727

12.805

13.377.548 25.894.597

3.170.815

2007

2.699.258

5.007.614

632.360

220.611

46.950

12.684

9.878.202

25.311.775

2.089.933

2008

2.618.040

5.123.189

615.298

205.624

48.379

10.834

10.161.576 29.385.921

1.865.111

Aantal dieren

Het aantal plaatsen stemt overeen met de maximale capaciteit.
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In 2008 heeft het FAVV vanuit het Europees snelle waarschuwingssysteem RASFF 231 dossiers behandeld en 125
alarmdossiers ontvangen betreffende producten, aanwezig op de Belgische markt, of waarbij een Belgische operator
betrokken was.
Van zijn kant heeft het FAVV 106 alarmberichten via het RASFF gemeld waarvan er 87 in verband met producten aanwezig op de Belgische markt en 19 voor bij invoer geblokkeerde producten.

Verdeling van de Belgische meldingen volgens het soort van gevaar (96 in 2007 en 106 in 2008)
geblokin België

keerd aan

geblokin België

de grens

keerd aan
de grens

2007

2007

2008

2008

Chemische

Residuen van diergeneesmiddelen

4

7

15

16

gevaren

Residuen van bestrijdingsmiddelen

7

2

10

0

Zware metalen

6

7

7

0

5

0

7

0

Industriële contaminanten (PCB en
dioxines)
Migratie

6

0

7

0

Mycotoxines

4

6

3

1

Kleurstoffen en additieven

1

0

3

1

Chemische contaminanten

1

1

3

0

Biologische

Pathogenen en bederf

16

12

22

2

gevaren

Mariene biotoxines

1

0

0

0

Andere gevaren

Vreemde voorwerpen/stoffen

2

0

4

0

Niet gemelde allergenen

1

0

2

0

Niet-toegelaten supplementen

1

0

1

0

GGO

0

0

1

0

Illegale invoer
Totaal

0

5

1

0

56

40

86

20

In 2008 nam het aantal meldingen voor residuen van diergeneesmiddelen (hoofdzakelijk residuen van nitrofuranen in
ingevoerde schaaldieren) en van bestrijdingsmiddelen toe.

83

A C T I V I T E I T E N V E R S L A G

6.2

2 0 0 8

Meldingsplicht

Elke operator die activiteiten uitoefent die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen, is verplicht om het FAVV in te
lichten wanneer hij een vermoeden of reden heeft om aan te nemen dat een product dat door hem werd ingevoerd,
geproduceerd, gekweekt, geteeld, verwerkt, vervaardigd of gedistribueerd werd, schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mens, dier en plant. Tegenover 2006 (241 meldingen) en 2007 (298 meldingen) evolueerde het aantal meldingen tot 547.
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
		

2006

2007

2008

Primaire productie		

37

54

73

Transformatie		

152

265

304

Distributie		

51

50

53

Import - export		

1

0

6

Evolutie van het aantal meldingen (met uitzondering van dierenziektes)

Het aantal meldingen met betrekking tot dioxines is het sterkst toegenomen. Deze stijging is bijna uitsluitend te wijten
aan het dioxine-incident in Ierland in december 2008 waarbij de Belgische operatoren die Iers varkensvlees hadden
aangekocht, verplicht werden om het FAVV hiervan in te lichten. Dit betekent echter niet dat de producten ook daadwerkelijk met dioxines besmet waren.
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Het aantal meldingen met betrekking tot plantenziekten en schadelijke organismen is beduidend toegenomen alsook
de meldingen van het niet toegelaten gebruik van bestrijdingsmiddelen. Deze laatste meldingen waren voornamelijk
afkomstig van certificeringsinstellingen (OCI).
Anderzijds wordt een vrij belangrijke daling vastgesteld van het aantal meldingen in verband met de aanwezigheid van
mycotoxines in granen en andere plantaardige producten, residuen van bestrijdingsmiddelen in groenten en fruit en
niet-toegelaten kleurstoffen zoals sulfiet in gehakt.

Verdeling van de meldingen volgens de aard van het gevaar
Gevaar
Chemische gevaren

Biologische gevaren
Microbiologische gevaren

Fysische gevaren

Andere gevaren

2007

2008

Zware metalen

7

9

Residuen van diergeneeskundige middelen

71

71

Residuen van bestrijdingsmiddelen

44

20

Mycotoxines

21

8

Niet-toegelaten kleurstoffen

12

3

Dioxines

12

62

Andere chemische gevaren

6

21

6.929

111

Plantenziektes en schadelijke organismen

12

43

Bacilllus sp.

4

0

E. coli

3

2

Dierenziektes

Listeria monocytogenes

18

13

Salmonella sp.

125

132

Vibrio parahaemolyticus

1

0

Andere microbiologische gevaren

8

15

Plastiek

4

4

Metaal

2

1

Glas

4

3

Rubber

0

2

Biologische materiaal (meeltor in voedermiddel)

2

1

Beschadigde verpakking

0

1

Autocontrole, traceerbaarheid

9

0

Niet-geregistreerd in BOOD

0

3

Niet toegelaten gebruik van bestrijdingsmiddelen

0

10

Niet vermelden van allergene stoffen op etiket

0

3

Niet-gespecificeerde gevaren

4

9

7.298

547

Totaal
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Administratieve boetes

Het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het FAVV
voorziet dat de overtredingen in de voedselketen het voorwerp kunnen uitmaken van een administratieve sanctie,
meer bepaald een administratieve boete waarvan de betaling de publieke actie uitdooft.
De procedure tot voorstellen van een administratieve boete wordt per taalrol toevertrouwd aan een jurist-comissaris
van de administratieve boetes. Nadat aan de parketten de gelegenheid werd geboden vervolging in te stellen, stelt de
commissaris een administratieve boete voor met een wettelijk minimum van € 137,50 en een maximum van € 27.500,00.
De commissaris baseert zich hierbij op de strafbepalingen voorzien in de verschillende wetten die tot de controlebevoegdheid van het FAVV behoren en houdt verder rekening met de individuele situatie van de overtreder, de ernst of
het aantal inbreuken en hun impact op de gezondheid van de consumenten, op de dierengezondheid of de plantengezondheid alsook met eventuele recidive.

4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2005

2006

2007

2008

Duits

9

8

19

23

Frans

489

444

775

1.387

Nederlands

1.195

1.225

1.654

2.129

Evolutie van het aantal dossiers behandeld door de commissarissen van de administratieve boetes
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In 2007 was het aantal processen-verbaal meer dan verdubbeld ten opzichte van 2006 terwijl het aantal verder toenam
tot 3.539 in 2008. Vanaf midden 2007 werd de klemtoon steeds meer gelegd op uniforme controles door het gebruik
van gewogen checklists in heel het land en in 2008 tevens op de effectieve opvolging in geval van vastgestelde nonconformiteiten. Net zoals in de voorgaande jaren betroffen de meeste inbreuken de hygiëne in de horecasector en de
kleinhandel en dit vooral omwille van een geringer professionalisme in deze sectoren. Omgekeerd werd een daling van
het aantal inbreuken vastgesteld inzake dierengezondheid. Het aantal inbreuken in andere sectoren blijft stabiel.

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
2005

2006

2007

2008

Dierenwelzijn (wet van 1986)

7%

8%

3%

2%

Vleeshandel (wet van 1952)

13 %

8%

2%

2%

Dierengezondheid (wet van 1987)

16 %

16 %

6%

3%

Dierenvoeders en bestrijdingsmiddelen
(wetten van 1969 et 1998)
5%

6%

5%

4%

KB controle du 22/2/2001			

16 %

16 %

Hygiëne van levensmiddelen
(verord.. EG 852 en 853/2004)			

25 %

28 %

Levensmiddelen (wet van 1977)

47 %

43 %

30 %

28 %

Andere wetten en EU-verord.

12 %

19 %

13 %

17 %

Belangrijkste domeinen van administratieve boetes
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De commissarissen trachten de magistraten zoveel mogelijk te sensibiliseren voor de problematiek van de voedselketen en dit door middel van regelmatige contacten met de verschillende Parketten en door de overmaking van
gedetailleerde verslagen in geval van niet betaling van voorgestelde boetes. Het aantal strafrechtelijke vervolgingen en
veroordelingen van overtreders neemt gevoelig toe.

Voorstellen van boetes

Aantal voorstellen
Dossiers overgemaakt aan het

2005

2006

2007

2008

1.448

1.452

2.165

2.767

245

225

283

338

863.203 €

868.299 €

1.272.119 €

1.564.740 €*

Parket
Totaal voorgestelde bedragen

* bedrag niet definitief aangezien een aantal dossiers nog verdere behandeling vragen (434)
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1

Inspecties

1.1

Plantaardige productie

1.1.1

Fytosanitaire inspecties

2 0 0 8

In 2008 werden 2.497 missies uitgevoerd bij 1.549 operatoren.
De fysieke fytosanitaire controles werden voornamelijk verricht op planten bestemd voor opplant van land-, tuinbouwen sierteeltgewassen om de aanwezigheid van schadelijke organismen op te sporen.
Dit jaar omvatten de inspecties traceerbaarheid ook de inspecties die vorig jaar afzonderlijk als administratieve
fytosanitaire controle werden gerapporteerd. Dit slaat op het bijhouden van gegevens over enerzijds inkomende en
uitgaande plantenpaspoorten en anderzijds van ontvangen en afgevoerde producten.
Met de controles op de meldingsplicht wordt nagegaan of de operator in het verleden de modaliteiten ervan correct
heeft toegepast. De controles van infrastructuur en inrichting werden verricht in het kader van de erkenning van
laboratoria en instellingen die schadelijke organismen gebruiken voor wetenschappelijke doeleinden of onderzoek.
De inspecties van het autocontrolesysteem werden verricht bij bedrijven die houten verpakkingen behandelen of
produceren overeenkomstig ISPM-norm 15 (International Standards for Phytosanitary Measures).
Ten opzichte van vorig jaar is het percentage gunstige resultaten gestegen. Het aantal inspecties en het aantal missies
zijn met respectievelijk 9,5 % en 2,8 % gestegen. Het aantal bezochte operatoren is met 3,3 % gedaald.

Fytosanitaire inspecties
Gunstig met

Inspecties

Gunstig

3.034

92,6 %

2,6 %

4,8 %

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen)

776

84,0 %

12,1 %

3,8 %

Meldingsplicht

145

96,6 %

3,5 %

0%

Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning)

10

60,0 %

40,0 %

0%

Autocontrole

6

100 %

0%

0%

Fytosanitaire fysische controle

Hoewel bevredigend werden toch 23 waarschuwingen gegeven en 9 PV’s opgesteld.
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Meststoffen, bodemverbeteraars, teeltsubstraten en zuiveringsslib

In 2008 heeft het FAVV voor de controle van de meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib (in toepassing van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten) inspecties uitgevoerd om onder andere na te gaan of de producten die in de
handel zijn gebracht, toegelaten en correct geëtiketteerd en/of verpakt zijn.
Er werden 294 missies uitgevoerd bij 259 operatoren, wat een sterke stijging is ten opzichte van 2007, waar er 164 missies uitgevoerd waren bij 150 operatoren.

Inspecties op meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib
Inspecties

Gunstig

Gunstig met
opmerkingen

Niet gunstig

Bezit en verhandeling

127

91,3 %

6,3 %

2,4 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

55

54,6 %

36,4 %

9,1 %

Verpakkingen en etikettering

326

68,7 %

20,9 %

10,4 %

Traceerbaarheid

149

77,2 %

19,5 %

3,4 %

In totaal werden er 19 waarschuwingen gegeven en 5 PV’s opgesteld.

1.1.3

Bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik

Bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik (insecticiden, fungiciden, herbiciden) worden gebruikt om de
gewassen te beschermen tegen schadelijke organismen of voor onkruidbestrijding. Het verhandelen en gebruiken van
deze bestrijdingsmiddelen is aan strikte voorwaarden onderworpen :

•
•
•
•
•

Alleen bestrijdingsmiddelen die door de Minister erkend zijn, mogen in België verhandeld, gehouden of gebruikt
worden
de verhandelde bestrijdingsmiddelen moeten aan de kwaliteitsvoorschriften voldoen
ze moeten gebruikt worden overeenkomstig de goede landbouwpraktijken (gewas, gebruiksdosis, wachttijd voor
de oogst …)
de toediening moet bijgehouden worden in een register van bespuitingen
de spuittoestellen die gebruikt worden voor de toediening van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig
gebruik, moeten om de drie jaar technisch gekeurd worden.

lle erkende bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik zijn opgelijst op de website http://www.fytoweb.fgov.
be . Deze lijst wordt regelmatig aangepast als gevolg van de herziening van de actieve stoffen op Europees niveau.
Als gevolg hiervan worden jaarlijks een aantal handelsproducten van de markt teruggetrokken, waardoor zowel de
verkoop, het gebruik als het bezit ervan verboden worden.
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In 2008 werden 182 inspecties uitgevoerd bij 170 operatoren actief bij het in de handel brengen van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik ; 83,4 % van de inspectieresultaten was conform.

Inspecties op het in de handel brengen van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik
Gunstig met

Inspecties

Gunstig

142

53,5 %

8,5 %

38,0 %

91

91,2 %

8,8 %

0%

Verpakking en etikettering

72

66,7 %

21,8 %

5,6 %

Traceerbaarheid

68

63,2 %

30,9 %

5,9 %

In het bezit hebben en verhandelen van

Ongunstig

opmerkingen

bestrijdingsmiddelen
Infrastructuur, installatie en hygiëne

					
De belangrijkste vastgestelde inbreuken betroffen het in het bezit hebben of het verhandelen van bestrijdingsmiddelen die niet langer erkend zijn; 41 waarschuwingen en 14 PV’s werden opgesteld.
In 2008 werden 2.163 inspecties uitgevoerd bij 2.145 gebruikers van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. 88,1 % van de inspectieresultaten was conform.

Inspecties op het bezitten en gebruik van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik

In het bezit hebben en gebruik van de
bestrijdingsmiddelen (landbouwers)

Gunstig met

Inspecties

Gunstig

2.135

82,4 %

6,1 %

11,5 %

34

52,9 %

8,8 %

38,2 %

opmerkingen

Ongunstig

In het bezit hebben en gebruik van
bestrijdingsmiddelen
(gemeentebesturen)

De belangrijkste vastgestelde inbreuken betroffen het in het bezit hebben van producten die niet langer erkend zijn.
In vergelijking tot 2007 wordt een lichte daling van het aantal gunstige inspecties waargenomen ; 87 waarschuwingen
en 163 PV’s voor non-conformiteiten werden opgesteld.
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Primaire plantaardige productie

In de sector primaire plantaardige productie bestemd voor consumptie worden hoofdzakelijk inspecties op de hoeve
en bij groothandelaars uitgevoerd. In 2008 werden 2.268 inspecties uitgevoerd bij 2.234 operatoren.

Inspecties in de sector primaire plantaardige productie bestemd voor consumptie
Gunstig met

Inspecties

Gunstig

Infrastructuur, installaties en hygiëne

1.813

93,9 %

Meldingsplicht

1.994

96,5 %

3,3 %

0,2 %

45

51,1 %

15,6 %

33,3 %

1.943

94,0 %

4,0 %

2,1 %

Autocontrole
Traceerbaarheid (identificatie en registratie)

opmerkingen
4,0 %

Ongunstig
2,0 %

Deze inspecties hebben geleid tot 47 waarschuwingen en 16 PV’s. De belangrijkste vastgestelde non-conformiteiten
zijn :

•
•

autocontrole : de procedures met betrekking tot de toepassing van HACCP blijken vaak onvolledig te zijn of verkeerd te worden toegepast (betreft uitsluitend groothandel)
infrastructuur en hygiëne : gebrek aan netheid van de producten en onvoldoende hygiëne tijdens hun bereiding,
onvoldoende bestrijding van ongedierte, niet aangepast beheer van afval en gevaarlijke stoffen (bestrijdingsmiddelen, brandstoffen...) die de producten kunnen bevuilen ; in de handel worden ook tekortkomingen vastgesteld

•

op het vlak van de opleiding van het personeel inzake hygiëne
traceerbaarheid : de problemen i.v.m. het gebruik van fytosanitaire paspoorten (niet aanwezig, onvolledig, niet
bijgehouden) blijven zich voordoen ; er zijn ook problemen omtrent de naleving van de registratietermijnen

•

(maximum 7 dagen) en problemen met het leggen van de band tussen aangevoerde en afgevoerde producten
meldingsplicht : dit is nog steeds te weinig gekend bij de operatoren van zowel de primaire sector als de handel ;
veel operatoren hebben geen procedure voor het terugroepen van producten.
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Diervoeders

Verordening (EG) nr 183/2005 bepaalt sinds 01/01/2006 de voorschriften voor diervoederhygiëne. De activiteiten in de
sector van de diervoeders vergen al naar het geval een erkenning, een toelating of een registratie. De reglementaire
voorschriften betreffende hygiëne en autocontrole worden geregeld gecontroleerd.
Als hulp bij de realisatie van deze autocontroleprocedures heeft de sector zijn gids voor goede praktijken ingediend
bij het FAVV. Deze gids werd in december 2005 gevalideerd en wordt momenteel herzien rekening houdend met de
opmerkingen van het FAVV over de sectorale engagementen.
In de sector van de diervoeders werden 686 inspecties uitgevoerd bij 645 operatoren. De inspecties waren gericht op
infrastructuur, installaties, autocontrole en hygiëne. 4 PV’s en 55 waarschuwingen zijn opgesteld.

Inspecties van inrichtingen van diervoeders
Inspecties

Gunstig

871

56,7 %

Infrastructuur, installatie, autocontrole en hygiëne

Gunstig met
opmerkingen
35,6 %

Ongunstig
7,7 %

Er wordt een duidelijke verbetering van de toestand vastgesteld, want in 2007 was 1nog 2% van de inspecties ongunstig.

Documentencontroles
Diervoeders mogen zowel in vrac als in zakken verhandeld worden maar ze moeten in elk geval steeds vergezeld zijn
van documenten waarop de wettelijke etiketteringvoorschriften zijn weergegeven. Deze voorschriften hebben tot
doel de aan de veehouder te informeren over de samenstelling en het gebruik van de aangekochte voeders. Bovendien moeten de operatoren om in geval van problemen snel ingrijpen mogelijk te maken, de traceerbaarheid van hun
voeders verzekeren door het bijhouden van aangepaste registers. Andere documenten, waaronder de veterinaire voorschriften en de formules van de diervoeders moeten eveneens ter beschikking van het FAVV worden gehouden.
In 2008 werden 1.040 operatoren gecontroleerd tijdens 1.266 zendingen waarbij o.m. de voorschriften inzake traceerbaarheid, etikettering en samenstelling werden nagegaan. Deze controles hebben geleid tot 3 PV’s en 50 waarschuwingen.

Traceerbaarheid (met inbegrip van de identificatie en registratie)
Verpakking en etikettering (met inbegrip van
de handelsnormen)

Gunstig met

Inspecties

Gunstig

940

88,6 %

10,0 %

1,4 %

1.065

73,0 %

19,1 %

8,0 %
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Ten opzichte van 2007 werd een belangrijke verbetering vastgesteld (7,4 % voor traceerbaarheid en 17,8 % voor verpakkingen ongunstig in 2007). In vergelijking met de resultaten van 2007 zijn er in 2008 voor traceerbaarheid bovendien
documentencontroles bij de veehouders opgenomen (in het kader van TSE maatregelen). Dit resulteerde in 254 bijkomende inspecties (van de 940 inspecties in totaal).
Bij 556 zendingen werd bij 513 operatoren met minstens één activiteit in de veevoedersector, de meldingsplicht
geïnspecteerd. Ook hier werd een duidelijke vermindering van het aantal ongunstige resultaten vastgesteld. (7,8 % in
2007 en 0,5 % in 2008 ).
Er werden eveneens 233 inspecties uitgevoerd bij veehouders voor de controle op de naleving van de voorschriften
betreffende de gemedicineerde diervoeders : bij 24 inspecties werden non-conformiteiten vastgesteld. Dit betekent
een verhoging van ongeveer 4 % ten opzichte van 2007.
Bij invoer van voeders uit derde landen wordt systematisch een documentencontrole uitgevoerd; 2.922 zendingen
werden op die manier gecontroleerd in 2008. Alle waren conform.

1.3

Levende dieren
Het nieuwe Sanitel en de nieuwe benamingen
In februari 1994 werd in België een revolutionair identificatie- en registratiesysteem voor runderen
operationeel: Sanitel. Het vereiste talloze vergaderingen in de landelijke parochiezaaltjes en op het
Landbouwsalon in Brussel om de veehouders van het nut te overtuigen. Maar al snel bleek de grote
kracht in de strijd tegen dierenziekten en tegen het misbruik van hormonen.
Het Belgische model werd binnen Europa als voorbeeld gesteld en verplicht in alle lidstaten vanaf 1998.
Vanaf dan moest het ook gebruikt worden voor de controles op de Europese premies voor de rundveehouders.
De informaticamogelijkheden van vandaag zijn niet meer vergelijkbaar met deze van 15 jaar geleden.
Ook de veehouderij is geëvolueerd en er was vraag naar bijkomende onderdelen. Zo werd beslist een
volledig nieuw programma te maken in samenwerking met de regionale dierengezondheidsverenigingen DGZ en ARSIA. Bovendien zou er een volledig nieuw onderdeel komen waarin alle gegevens van
de slachtingen geregistreerd worden.
Eind 2008 werd de laatste hand gelegd aan de nieuwe toepassing die nu bestaat uit meerdere onderdelen:

•
•
•
•

de centrale gegevensbank en het globale systeem (Sanitel)
de module gebruikt door de veehouders in Vlaanderen (Veeportaal) en Wallonië (Cerise)
de module van de slachthuizen (Beltrace)
de module van de federale administratieve overheidsdiensten (Sanitrace).
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Identificatie en registratie van dieren

In 2008 werden 5.392 controles uitgevoerd bij 4.972 operatoren: in rundveebedrijven, varkensbedrijven en bedrijven
van schapen, geiten, hertachtigen en legkippen, en gedurende het transport, bij handelaars of in verzamelcentra.

Identificatie- en registratiecontroles bij dieren
Gunstig met

Inspecties

Gunstig

2.689

82,9 %

Varkensbedrijven

974

84,9 %

12,7 %

2,4 %

Bedrijven van schapen, geiten en hertachtigen

1.294

55,8 %

30,5 %

13,8 %

2

100 %

0%

0%

Handelaars en verzamelcentra

158

88,0 %

10,8 %

1,3 %

Transport

535

85,1 %

11,8 %

3,2 %

Rundveebedrijven

Legkippenbedrijven

opmerkingen

Ongunstig

13,7 %

3,5 %

Bij deze controles werden 275 waarschuwingen en 82 PV’s opgesteld. De meerderheid van de non-conformiteiten betrof het bijhouden van de registers, de identificatie van de dieren (oormerken) en de gegevens geregistreerd in Sanitel.

1.3.2

Offerfeest

Het koninklijk besluit van 11 februari 1988 betreffende sommige door een religieuze ritus voorgeschreven ritus slachtingen voorziet dat dergelijke slechtingen dienen plaats te vinden in ofwel een erkend slachthuis ofwel een daartoe
tijdelijk erkende slachtplaats.
Naar aanleiding van het Offerfeest dat plaats vond rond 8/12/2008 werden 77 slachtplaatsen tijdelijk erkend; verder
namen 33 slachthuizen hieraan deel.

Aantal geslachte dieren naar aanleiding van het Offerfeest 2008
schapen

runderen

geiten

Tijdelijke slachtplaatsen

20 997

1

Erkende slachthuizen

14 797

2 644

2

Totaal

35 794

2 644

3

In de slachthuizen gebeurt de controle op deze rituele slachtingen door de dierenartsen met opdracht en door de
toezichthoudende FAVV-ambtenaren terwijl in de tijdelijk erkende slachthuizen het toezicht wordt uitgeoefend door
erkende dierenartsen, aangesteld door de operator.
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Globaal zijn de rituele slachtingen zonder noemenswaardige incidenten verlopen. In tijdelijk erkende slachtplaatsen
werden echter wel enkele kleinere tekortkomingen vastgesteld. Het gaat hierbij o.m.:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de aanwezigheid van schapen op de vooravond of zeer vroeg de ochtend zelf zonder dat hiervoor een toelating
was
onvoldoende ontsmetting van de transportmiddelen
onvoldoende capaciteit in verhouding tot het aantal schapen
vervoer van schapen mest vastgebonden poten
stallen onvoldoende ingericht: afbakening, stro…
afwezigheid van slachtaangifte
gebrekkige identificatie
het tegelijk knevelen van meer dan een schaap op het zelfde moment in dezelfde slachtplaats
onvoldoende aanwezigheid van water
uitvoeren van de slachting op de grond of in niet optimale hygiënische omstandigheden
gebrek aan voldoende professionalisme bij bepaalde erkende (techniek van het knevelen)
onvoldoende denatureren van de slachtafvallen
camoufleren van slachtafvallen.

1.3.3

Geneesmiddelen en begeleiding

In 2008 werden 4.021 controles betreffende het begeleidingscontract, de aanwezigheid van geneesmiddelen en het
register van de behandelingen uitgevoerd in 3.899 bedrijven. De ondertekening van een contract voor bedrijfsbegeleiding met een dierenarts laat de veehouder toe over een geneesmiddelenreserve voor maximum 2 maanden te
beschikken (per diersoort vermeld in het contract). Het gebruik moet dagelijks geregistreerd worden in het register
van toegediende geneesmiddelen en gemedicineerde voeders.

Controle van geneesmiddelen en begeleiding

Geneesmiddelen en begeleiding

Inspecties

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Ongunstig

4.187

78,2 %

20,4 %

1,4 %

Er werden 44 waarschuwingen en 14 PV’s opgemaakt. In 88 gevallen werden maatregelen genomen bij een andere
operator en er werden 2 definitieve beslagnames uitgevoerd.
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1.3.4	Voertuigen, handelaars, verzamelcentra, controleposten,
landbouwbedrijven
In 2008 werden 2.307 controles betreffende de voorschriften inzake infrastructuur en hygiëne uitgevoerd bij 1.987
operatoren.

Controle van de infrastructuur en de hygiëne van vortuigen, handel, verzamelcentra en landbouwbedrijven
Inspecties

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Ongunstig

46

54,4 %

37,0 %

8,7 %

Voertuigen

1.143

89,2 %

10,0 %

0,8 %

Varkensbedrijven

1.038

84,7 %

13,7 %

1,6 %

Kalverbedrijven

94

83,0 %

16,0 %

1,1 %

Handelaars

144

78,5 %

17,4 %

4,2 %

Verzamelcentra

Bij deze controles werden 48 waarschuwingen en gegeven en werden 7 PV’s opgesteld.

1.3.5

Spermacentra en embryoteams

Sperma(opslag)centra zijn erkende centra waar dieren worden gehouden en waarbij het sperma wordt afgenomen,
verdund en bewaard.
Embryoteams zijn teams onder leiding van een erkende dierenarts die uit donordieren embryo’s verzamelen en deze,
eventueel na bewaring, overplanten op receptordieren. De embryoproductieteams produceren embryo’s in het laboratorium door in vitro-bevruchting van verzamelde eicellen. Alleen de centra en de teams met een erkenning voor de
intracommunautaire handel vallen onder de bevoegdheid van het FAVV.
In 2008 werden in totaal 83 missies uitgevoerd bij 63 centra en teams met een erkenning voor de intracommunautaire
handel:

•
•
•

29 missies werden uitgevoerd bij 21 operatoren met een erkenning voor runderen
37 missies werden uitgevoerd bij 31 operatoren met een erkenning voor varkens
17 missies werden uitgevoerd bij 17 operatoren met een erkenning voor paarden.
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Inspecties van spermacentra en embryoteams
Diersoort
Rund
Varken
Paard

Aantal

Type inspectie

inspecties

Gunstig

Gunstig met
opmerkingen

Ongunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

31

93,6 %

6,5 %

0%

Traceerbaarheid

29

93,1 %

6,9 %

0%

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

38

73,7 %

26,3 %

0%

Traceerbaarheid

35

80,0 %

20,0 %

0%

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

24

70,8 %

25,0 %

4,2 %

Traceerbaarheid

25

72,0 %

28,0 %

0%

* identificatie en registratie inbegrepen
De non-conformiteit betrof de afwezigheid van een afdoende structurele en functioneel scheiding tussen de ranch
en het centrum. De exploitant heeft schriftelijk de nodige verbetervoorstellen geformuleerd ; dit zal bij een volgende
inspectie worden geverifieerd. In geen enkel geval werd een PV opgesteld of een waarschuwing gegeven.

1.3.6

Epidemiologische bewaking in de runder- en varkensbedrijven

In 2008 werden 3.302 controles op de naleving van de voorschriften inzake epidemiologische bewaking uitgevoerd
3.228 in runder- en varkensbedrijven.

Controle van de epidemiologische bewaking bij runderen en varkens
Gunstig met opmer-

Inspecties

Gunstig

Runderbedrijven

836

88,4 %

11,0 %

0,6 %

Varkensbedrijven

2.554

83,9 %

12,5 %

3,6 %

kingen

Ongunstig

Bij deze controles werden 66 waarschuwingen en 10 PV’s opgesteld, in de meeste gevallen.omwille van het ontbreken
van een conventie met de dierenarts of zijn vervanger.
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De pluimveesector

In 2008 werden 325 missies uitgevoerd bij 320 pluimveebedrijven (gebruikspluimvee en fokpluimvee) en 15 missies bij
14 broeierijen.

Inspecties bij pluimveebedrijven (gebruikspluimvee en fokpluimvee)
Gunstig met

Inspecties

Gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

328

90,9 %

Gezondheid dier

303

93,4 %

5,0 %

1,7 %

Epidemiologische bewaking

213

89,2 %

9,9 %

0,9 %

Traceerbaarheid en registratie

310

89,7 %

9,7 %

0,7 %

opmerkingen
7,0 %

Niet gunstig
2,1 %

In totaal werden 9 waarschuwingen gegeven en 9 PV’s opgesteld.

Inspecties bij broeierijen
Gunstig met opmer-

Inspecties

Gunstig

15

100 %

0%

Gezondheid dier

15

66,7 %

33,3 %

0%

Traceerbaarheid

15

93,3 %

6,7 %

0%

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

kingen

Niet gunstig
0%

Er werden geen waarschuwingen of PV’s opgesteld.

1.3.8

Dierenwelzijn

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bepaalt het beleid in
verband met dierenwelzijn. Het Voedselagentschap kan tijdens de controles op de bedrijven, op basis van een wederzijdse overeenkomst, eveneens controles op het dierenwelzijn uitvoeren.
In totaal werden 8.295 missies in het kader van de dierenbescherming en het dierenwelzijn uitgevoerd bij 3.753 operatoren. Hierbij werd het welzijn gecontroleerd van dieren op landbouwbedrijven, kalver-, varkens- en pluimveehouderijen, tijdens het transport van slachtdieren en in het slachthuis.
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Inspecties dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Inspecties

Gunstig

8.788

88,3 %

Gunstig met opmerkingen
9,84 %

Niet gunstig
1,86 %

De ongunstige resultaten gaven aanleiding tot 95 waarschuwingen en 42 PV’s.

1.4

Slachtingen

Alle als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren (runderen, schapen, geiten, varkens en éénhoevigen) moeten vóór en
na de slachting aan een onderzoek worden onderworpen: de keuring. Het primaire doel van de keuring is het waarborgen van de bescherming van de volksgezondheid door het opsporen en het uitsluiten voor menselijke consumptie
van vlees dat pathologische en anatomische abnormaliteiten vertoont, dat besmet is met ziekteverwekkers of dat
residuen bevat van diergeneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen of contaminanten.
Voor een aantal ziekten worden specifieke onderzoeken verricht: karkassen van varkens en éénhoevigen worden onderzocht op de aanwezigheid van trichinen (rondwormen), runderkarkassen worden onderzocht op de aanwezigheid
van cysticercen (larvale tussenstadia van lintwormen). De resultaten van de onderzoeken naar de aanwezigheid van
trichinen en cysticercen zijn terug te vinden in het deel dierziektes.
De keuring wordt uitgevoerd door een officiële dierenarts. Meestal zijn dit zelfstandige dierenartsen belast met opdracht (DMO’s). Naast de keuring zelf voert de officiële dierenarts ook inspecties uit op de voedselketeninformatie, het
dierenwelzijn, het gespecificeerd risicomateriaal en andere bijproducten, laboratoriumtests, de hygiënische werkwijze,
de infrastructuur en de autocontrole.
De keuring door de DMO’s heeft aanleiding gegeven tot de afkeuring van de karkassen van:

•
•
•
•
•
•

1.719 runderen
487 kalveren
37.924 varkens
30 paarden
122 schapen
12 geiten.
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12.000.000

Aantal geslachte dieren

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0
Runderen

Kalveren

Varkens

Paardachtigen

Schapen en geiten

2007

493.222

306.315

11.536.172

8.939

137.491

2008

522.557

301.102

11.588.072

9.253

139.555

Slachtingen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren

Sinds 1 januari 2006 zijn noodslachtingen beperkt tot de slachting (buiten een slachthuis) van voor het overige gezonde dieren die een ongeval hebben gehad en daardoor om welzijnsredenen niet levend naar het slachthuis kunnen
worden vervoerd. Sinds 1 januari 2006 komen o.a. zieke dieren niet langer in aanmerking voor een noodslachting. Dit
verklaart de daling van het aantal noodslachtingen in de periode 2006 - 2008. Voor varkens verbiedt de huidige Belgische reglementering noodslachtingen.
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4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2005

2006

2007

2008

Kalveren

905

709

646

50

Runderen

2.532

2.434

2.270

2.170

Noodslachtingen van runderen en kalveren

Particuliere slachtingen zijn slachtingen van dieren waarvan het vlees uitsluitend bestemd is voor de behoeften van de
eigenaar en zijn huisgezin.

Aantal particuliere slachtingen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren
Runderen

Kalveren

Varkens

Paardachtigen

Schapen en geiten

In 2007

11.110

309

11.973

36

1.369

In 2008

13.295

204

2.943

53

1.739

Varkens, schapen en geiten mogen door een particulier thuis worden geslacht (het vlees is uitsluitend bestemd voor
het gezin). Niettemin is het thuis ritueel slachten van schapen en geiten verboden. Vandaar dat, omwille van het groot
aantal slachtingen bij gelegenheid van het Offerfeest, particuliere slachtingen buiten het slachthuis mogelijk gemaakt
worden in daartoe tijdelijk erkende slachtplaatsen.

105

A C T I V I T E I T E N V E R S L A G

2 0 0 8

De thuisslachting is in het geheel niet toegelaten voor runderen. Dit verklaart wellicht het relatief grote aandeel runderen dat als particuliere slachting wordt aangeboden in het slachthuis: 2,5% van het totaal aantal slachtingen in 2008. In
2008 werd 1,3% van de kleine herkauwers (schapen en geiten) als particuliere slachtingen in het slachthuis geslacht.
De redenen van afkeuring zijn wettelijk bepaald (Verordening (EG) nr. 854/2004).

De 3 belangrijkste redenen van afkeuring in 2008
Runderen

Kalveren

Varkens

Paardachtigen

Schapen

Geiten

1. pathofysiolo-

1. pathofysiolo-

1. gestorven

1. pathofysiolo-

1. gestorven

1. gestorven

gische verande-

gische verande-

dieren

gische verande-

dieren

dieren

ringen

ringen

ringen

2. vlees afkomstig 2. vlees afkomstig 2. pathofysiolo-

2. vlees afkomstig 2. sterk verma-

2. pathofysiolo-

van dieren die

van dieren die

gische verande-

van dieren die

gische verande-

lijden aan een

lijden aan een

ringen

lijden aan een

veralgemeende

veralgemeende

veralgemeende

ziekte

ziekte

ziekte

3. aanwezigheid

3. sterk verma-

3. vlees afkomstig 3. gestorven

3. pathofysiolo-

3. vlees afkomstig

van kiemen

gerd dier

van dieren die

gische verande-

van dieren die

ringen

lijden aan een

dieren

lijden aan een

1.4.1

gerde dieren

ringen

veralgemeende

veralgemeende

ziekte

ziekte

Wildbewerkingsinrichtingen

Een gezondheidsonderzoek dient eveneens uitgevoerd te worden op wild. De belangrijkste redenen voor wijgering is
zowel voor klein als grof wild dreigend of bevestigd bederf.
8.830 karkassen van everzwijnen werden op trichinen onderzocht ; geen enkel was positief.
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Geleverd en aanvaard wild in inrichtingen voor wildbewerking
Grof wild

Klein wild

Ree

Everzwijn

Andere tweehoevigen (hertachtigen)

Haarwild

Vederwild

Aantal geleverd

3.777

8.830

4.305

21.356

506.889

Aantal aanvaard

2.970

8.000

4.582

21.209

493.375

1.4.2

Inspecties in slachthuizen

In 2008 werden buiten de veleeskeuringen nog490 missies voor inspectie uitgevoerd in 139 slachthuizen voor alle
diersoorten.

Inspecties in de slachthuizen (alle diersoorten)
Gunstig met

Inspecties

Gunstig

71

60,6 %

29,6 %

Hygiëne bij het slachten

39

74,4 %

20,5 %

5,1 %

Meldingsplicht

290

94,1 %

5,2 %

0,7 %

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen)

337

80,1 %

18,1 %

1,8 %

Vervoer

270

92,2 %

5,9 %

1,9 %

Autocontrole

opmerkingen

Niet gunstig
9,9 %

In totaal werden 31 waarschuwingen gegeven en 5 PV’s opgesteld.
Daarnaast werden ook missies uitgevoerd in slachthuizen voor specifieke diersoorten:

•
•

318 missies in 86 slachthuizen voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren; hiervoor werden 14 PV’s en 43
waarschuwingen opgesteld
120 missies in 63 slachthuizen van pluimvee en lagomorfen; hiervoor werden 6 PV’s en 16 waarschuwingen
opgesteld.

Inspecties in de slachthuizen voor specifieke diersoorten

Als landbouwhuisdier
gehouden hoefdieren
Pluimvee en lagomorfen

Beheer van afval
Infrastructuur, inrichting en hygiëne
Infrastructuur, inrichting en hygiëne

Gunstig met

Inspecties

Gunstig

218

64,7 %

30,7 %

4,6 %

248

13,3 %

54,8 %

31,9 %

120

20,0 %

51,7 %

28,3 %

opmerkingen

Niet gunstig

Naast deze inspecties, uitgevoerd door FAVV-medewerkers, wordt ook toezicht gehouden door dierenartsen met
opdracht. Bij ongunstig resultaat wordt een bijkomende inspectie uitgevoerd door een FAVV-medewerker.
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Verwerking van levensmiddelen
In 2008 werden 2.638 missies uitgevoerd bij 2.022 operatoren in de industriële verwerkingsbedrijven van
levensmiddelen van plantaardige oorsprong, vlees, visserijproducten, melkproducten en eiproducten.

Inspecties in de sector verwerking van levensmiddelen
Gunstig met

Inspecties

Gunstig

Autocontrole

2.439

55,4 %

28,2 %

16,4 %

Infrastructuur, uitrusting en hygiëne

5.276

53,6 %

38,8 %

7,6 %

opmerkingen

Niet gunstig

Meldingsplicht

1.759

87,2 %

10,8 %

2,1 %

Traceerbaarheid

2.427

69,6 %

27,2 %

3,1 %

Verpakking en etikettering

1.844

73,48 %

24,2 %

2,3 %

Vervoer

1.437

90,5 %

7,1 %

2,4 %

Afvalbeheer

1.513

79,8 %

17,9 %

2,3 %

Deze controles hebben geleid tot 387 waarschuwingen en 87 PV’s.
De resultaten van de inspecties in de transformatie worden in detail weergegeven in de hoofdstukken
gewijd aan vleesproducten, visserijproducten, melkproducten, eiproducten en plantaardige producten.

1.6

Vlees en vleesproducten

Tijdens 1.453 missies uitgevoerd bij 1.048 operatoren werden infrastructuur, inrichting, hygiëne, traceerbaarheid en
vervoer gecontroleerd.

Inspecties in de vleessector
Gunstig met

Inspecties

Gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

3.413

59,5 %

34,9 %

Traceerbaarheid

1.437

70,2 %

27,6 %

2,2 %

Vervoer

1.120

91,4 %

5,5 %

3,0 %

Deze controles hebben geleid tot 125 waarschuwingen en 31 PV’s.
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Uitsnijderijen
In 2008 werden de volgende missies uitgevoerd in uitsnijderijen:

•
•
•
•

567 missies in 420 uitsnijderijen van vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren
148 missies in 134 uitsnijderijen van vlees van pluimvee en lagomorfen; er werden 9 waarschuwingen gegeven en
2 PV’s opgesteld
15 missies in 15 uitsnijderijen van vlees van gekweekt wild (loopvogels)
38 missies in 34 uitsnijderijen van vlees van vrij wild.

Inspecties in de uitsnijderijen
Inspecties

Gunstig

Gunstig met
opmerkingen

Niet gunstig

Vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren:
Beheer van afval
Infrastructuur, inrichting en
hygiëne

412

72,1 %

25,7 %

2,2 %

516

74,8 %

15,9 %

9,3 %

150

78%

11,3%

10,7 %

17

94,1 %

5,9 %

0%

38

84,2 %

15,8 %

0%

Waarschuwingen

PV’s

25

8

9

2

Vlees van pluimvee en
lagomorfen: infrastructuur,
inrichting en hygiëne
Vlees van gekweekt wild:
Infrastructuur, inrichting en
hygiëne
Vlees van vrij wild: Infrastructuur, inrichting en hygiëne

Vleesverwerkende bedrijven
In de vleesverwerkende bedrijven werden volgende missies m.b.t. de infrastructuur, inrichting en hygiëne uitgevoerd:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

101 missies bij 78 producenten van gehakt vlees
259 missies bij 206 producenten van vleesbereidingen
11 missies bij 8 producenten van separatorvlees
450 missies bij 393 producenten van vleesproducten
3 missies bij 3 producenten van gesmolten dierlijke vetten en kanen
30 missies bij 21 behandelaars van magen, darmen en blazen
4 missies bij 3 producenten van gelatine en collageen
403 missies in 336 koel- en vrieshuizen
52 missies in 46 herverpakkingscentra
6 missies bij 5 bereiders van kikkerbillen of slakken.
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Inspecties van infrastructuur, inrichting en hygiëne in de vleesverwerkende bedrijven
Gunstig met

Gunstig

105

72,4 %

20,0 %

7,6 %

6

260

64,2 %

27,3 %

8,5 %

9

1

11

81,8 %

18,2 %

0%

451

90,6 %

6,4 %

2,9 %

7

4

4

100 %

0%

0%

30

93,3 %

0%

6,7 %

6

100 %

0%

0%

Koel- en vrieshuizen

403

94,5 %

3,5 %

2,0 %

7

Herverpakkingscentra

52

94,2 %

3,9 %

1,9 %

1

8

62,5 %

25 %

12,5 %

1

Productie van gehakt vlees
Productie van vleesbereidingen
Productie van separatorvlees
Productie van vleesproducten

opmerkingen

Niet gunstig

Waarschu-

Inspecties

wingen

PV’s

Vervaardiging van gesmolten dierlijke vetten en
kanen
Behandeling van magen,
darmen en blazen
Vervaardiging van gelatine
en collageen

Bereiding van kikkerbillen
of slakken

1.7

1

2

Visserij en visserijproducten

Vissersvaartuigen
In 2008 werden 38 missies betreffende de infrastructuur, inrichting en hygiëne uitgevoerd op 38 vissersvaartuigen.

Inspecties vissersvaartuigen
Inspecties

Gunstig

Gunstig met

Niet gunstig

opmerkingen
Infrastructuur, inrichting en hygiëne

38

31,6 %

68,4 %

Er werden 26 missies m.b.t. het naleven van de meldingsplicht uitgevoerd bij 26 operatoren.
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Inspecties bij het vangen van visserijproducten (op een vaartuig) en de daarmee samenhangende bewerkingen

Meldingsplicht

Inspecties

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Niet gunstig

26

96,1 %

3,9 %

0%

Vismijnen
In de Belgische vismijnen gebeurt iedere veilingdag een viskeuring. Deze omvat onder andere een organoleptische
viskeuring en analyses om de versheid van de vis na te gaan. In 2008 werd 0,01 % van de aangevoerde vis (2.583 kg) vis
afgekeurd wegens onvoldoende versheid.

Keuringen in de vismijnen
Aanvoer (kg)
Vismijn Nieuwpoort

278.727

Vismijn Oostende

8.191.520

Vismijn Zeebrugge

9.981.874

Totaal

18.452.121

In 2008 werd in elke vismijn één inspectie voor de infrastructuur, inrichting en hygiëne en m.b.t. het naleven van de
meldingsplicht uitgevoerd .

Inspecties in vismijnen
Inspecties

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

3

33,3 %

33,3 %

33,3 %

Meldingsplicht

3

100 %

0%

0%

Er werd 1 PV opgesteld.

Verzendingscentra van levende tweekleppige weekdieren
In 2008 werden 4 missies voor infrastructuur, uitrusting en hygiëne uitgevoerd bij 2 verzendingscentra van levende
tweekleppige weekdieren en 3 missies m.b.t. het naleven van de meldingsplicht uitgevoerd bij 2 operatoren. Hierbij
werd het hanteren van levende tweekleppige weekdieren bij ontvangst, verwatering, wassen, reinigen, groottesortering en (onmiddellijke) verpakking in het verzendingscentrum gecontroleerd.
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Inspecties in verzendingscentrum van tweekleppige weekdieren
Inspecties

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

4

75,0 %

25,0 %

0%

Meldingsplicht

3

100 %

0%

0%

Verwerking van visserijproducten
Tijdens 524 missies uitgevoerd bij 426 visverwerkende bedrijven werden infrastructuur, inrichting, hygiëne, traceerbaarheid en vervoer gecontroleerd.

Inspecties in de visverwerkende sector
Inspecties

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

1.033

60,9 %

34,9 %

4,2 %

Traceerbaarheid

370

70,8 %

27,3 %

1,9 %

Vervoer

317

87,1 %

12,6 %

0,3 %

Hierbij werden 24 waarschuwingen en 10 PV’s gegeven.

1.8

Melk en melkproducten

Melkproducerende bedrijven
In 2008 werden 1.424 missies voor infrastructuur, inrichting en hygiëne uitgevoerd in 1.391 melkproducerende
bedrijven die aan een melkerij leveren.

Inspecties in melkproducerende bedrijven

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

Inspecties

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Niet gunstig

1.425

81,9 %

17,0 %

1,1 %

Er werden in totaal 33 waarschuwingen gegeven en 1 PV opgesteld.
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In het kader van de autocontrole controleert de sector de melk regelmatig op het aantal kiemen, het celgetal en de
aanwezigheid van residuen van diergeneesmiddelen. Het aantal kiemen en het celgetal zijn een indicator voor de
hygiëne in de inrichting. In het geval van blijvend ongunstige resultaten voor kiemen of voor het celgetal (4,8 % van
de productiebedrijven) en in geval van aanwezigheid van residuen (0,08 % van de leveringen) wordt de producent
een leveringsverbod opgelegd. Dit wordt opgeheven van zodra de resultaten opnieuw gunstig zijn. In 2008 werden
239 missies met het oog op het naleven van het leveringsverbod voor melk uitgevoerd bij 227 operatoren.

Leveringsverbod melk (alle diersoorten)

Infrastructuur

Inspecties

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Niet gunstig

240

92,1 %

2,1 %

5,8 %

Er werden 4 PV’s opgesteld.

Producenten van zuivelproducten op de hoeve
Het FAVV inspecteert de infrastructuur, het autocontrolesysteem, het toepassen van de meldingsplicht en het traceerbaarheidssysteem producenten van zuivelproducten op de hoeve. De volgende missies werden uitgevoerd in 2008:

•
•
•
•

408 missies bij 392 operatoren betreffende infrastructuur, inrichting en hygiëne; er werden 5 PV’s en 64
waarschuwingen opgesteld
332 missies bij 321 operatoren betreffende autocontrole; er werden 3 PV’s en 39 waarschuwingen opgesteld
214 missies bij 210 operatoren betreffende het naleven van de meldingsplicht; er werden 12 waarschuwingen
opgesteld
116 missies bij 112 operatoren betreffende traceerbaarheid en etikettering; er werden 2 PV’s en 22 waarschuwingen
opgesteld.

Inspecties bij de producenten van zuivelproducten op de hoeve
Inspecties

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

667

53,7 %

33,7%

12,6 %

Autocontrole

333

71,2 %

16,5 %

12,3 %

Meldingsplicht

214

88,3 %

10,3 %

1,4 %

Traceerbaarheid en etikettering

116

59,5 %

31,0 %

9,5 %

De belangrijkste tekortkomingen tijdens de hygiëne-inspecties waren, net zoals vorige jaren:

•
•
•

het ontbreken van de schriftelijke verklaring van overeenstemming
het ontbreken van de medische attesten voor alle personeelsleden
het ontbreken of onvolledig invullen van het ongediertebestrijdingsplan en het reinigingsplan.
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Tijdens de autocontrole-inspecties werden de meeste inbreuken vastgesteld op het gebied van de bemonsterings- en
analyseplannen (afwezigheid, te lage frequentie) en de afwezigheid van vastgelegde corrigerende maatregelen. Daarnaast werd tijdens de inspecties in het kader van de naleving van de meldingsplicht vastgesteld dat er nog heel wat
bedrijven zijn zonder recallprocedure en dat sommige bedrijven niet weten wat ze aan het FAVV moeten melden.
Tot slot situeerden de belangrijkste tekortkomingen die vastgesteld werden tijdens de inspecties betreffende traceerbaarheid en etikettering zich op het gebied van het identificatiemerk (vorm, inhoud, timing aanbrengen merk).

Melkproducten bij industriële melkinrichtingen
In 2008 werden 204 missies uitgevoerd bij 173 operatoren.

Inspecties bij de industriële melkinrichtingen
Inspecties

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Niet gunstig

209

38,8 %

49,8 %

11,5 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

Er werden 21 waarschuwingen en 2 PV’s gegeven.
Net zoals de voorbije jaren blijven het ontbreken van een schriftelijke verklaring van overeenstemming en het ontbreken van de medische attesten voor alle personeelsleden, voor problemen zorgen. Daarnaast stelde men in 2008 vast
dat niet alle bedrijven hun drinkwateranalyses uitvoerden of dat de frequentie niet overeenkwam met de wettelijke
vereisten. Deze analyses zijn nodig indien gebruik gemaakt wordt van putwater of van behandeld leidingwater.

1.9

Eieren en eiproducten

Voor de naleving van de voorschriften voor het in de handel brengen van eieren werden inspecties uitgevoerd in de
hele keten: in de pakstations, bij de fabrikanten van eiproducten en in de groothandel.

Pakstations
In 2008 werden volgende missies uitgevoerd in pakstations:

•
•

150 missies bij 77 operatoren betreffende de meldingsplicht en verpakking, etikettering en handelsnormen; er
werden 10 waarschuwingen opgesteld
47 missies bij 36 operatoren betreffende autocontrole; er werden 3 waarschuwingen opgesteld.
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Inspecties bij de pakstations
Inspecties

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Niet gunstig

Handelsnormen, hygiëne en traceerbaarheid

219

70,3 %

24,7 %

5%

Meldingsplicht

54

94,4 %

5,6 %

0%

Autocontrole

47

80,9 %

10,6 %

8,5 %

Meer dan 95% van de bedrijven voldeden of hadden slechts kleinere tekortkomingen. Net zoals vorige jaren waren
de tekortkomingen voornamelijk te wijten aan een gebrek aan traceerbaarheid (het niet up-to-date houden van het
ingaand register) en het ontbreken van de toelichting van de producentencode.

Eiproducten
In 2008 werden 12 missies uitgevoerd bij 10 eiproductfabrikanten.

Inspecties bij de eiproductfabrikanten

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

Inspecties

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Niet gunstig

13

30,8 %

46,2 %

23,1 %

Er werd 1 waarschuwing gegeven.

Groothandelaaren van eieren
In 2008 werden 34 missies uitgevoerd bij 34 groothandelaren van eieren

Inspecties bij de groothandelaren in eieren

Handelsnormen en etikettering

Inspecties

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Niet gunstig

34

50 %

35,3 %

14,7 %

Er werden 2 waarschuwingen en 2 PV’s gegeven. Tijdens de inspecties van de handelsnormen bij groothandelaren in
eieren wordt vooral aandacht geschonken aan de vermeldingen op de verpakking, de stempeling van de eieren en de
voorschriften voor de opslagruimten en de verpakkingsruimten. Het ontbreken van de toelichting van de productencode blijft net zoals vorig jaar een probleem dat opduikt tijdens de inspecties van de handelsnormen.
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Plantaardige producten

Tijdens 607 missies uitgevoerd werden infrastructuur, inrichting en hygiëne gecontroleerd bij 593 operatoren in de
verwerking van fruit en groenten, producenten van snoepgoed, gebak, chocolade, brood, pasta’s, ….

Inspecties bij de industriële verwerking van plantaardige levensmiddelen

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

Inspecties

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Niet gunstig

608

14,3%

62,8 %

22,9 %

Hierbij werden 102 waarschuwingen en 25 PV’s gegeven. De meest voorkomende non-conformiteiten hadden betrekking op het verpakkingsmateriaal (afwezigheid van verklaring van overeenstemming), de medische attesten (niet
voorhanden voor alle personeelsleden) en onvoldoende sanitaire installaties.

1.11

Distributie, handel, horeca, gemeenschapskeukens

In 2008 werden in de distributie in totaal 13.346 missies uitgevoerd bij 12.876 horecazaken, grootkeukens, en klein- en
groothandelszaken :

•
•
•

7.331 missies bij 7.068 horecazaken en grootkeukens
5.482 missies bij 5.200 klein- en groothandelsbedrijven
533 missies bij 494 vervoerders van levensmiddelen.

Tijdens deze missies werden controles uitgevoerd met betrekking tot infrastructuur, inrichting en hygiëne, autocontrole, meldingsplicht, traceerbaarheid, rookverbod ; andere missies met betrekking tot verpakking en etikettering werden
ook uitgevoerd in de distributie (groothandel en kleinhandel) en de transformatie. De missies met betrekking tot dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie, worden weergegeven in het deel “dierlijke bijproducten”.

Inspecties in horeca
Inspecties

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Niet gunstig

5.583

8,5 %

40,7 %

50,8 %

536

25,8 %

45,2 %

29,1 %

Rookverbod

5.290

68,0 %

21,6 %

10,4 %

Autocontrole

1.686

15,9 %

11,5 %

72,6 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in de
horeca
Infrastructuur, inrichting en hygiëne in de
horeca (ambulant)

Meldingsplicht

1.757

55,7 %

36,1 %

8,3 %

Traceerbaarheid

1.594

59,5 %

20,8 %

19,8 %

Er werden 2.632 waarschuwingen gegeven en 633 PV’s opgesteld.
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Voor de inspecties met betrekking tot het rookverbod is er een lichte verbetering ten opzichte van 2007. Wel werden
er in verhouding tot het totaal aantal inspecties met betrekking tot het rookverbod, in 2008 meer PV’s en minder
waarschuwingen gegeven. De reden hiervoor is dat het FAVV hiervoor begin 2007 milder optrad en vaker voor een
waarschuwing dan een PV opteerde aangezien het toen om een nieuwe wetgeving ging.

Inspecties in gemeenschapskeukens
Inspecties

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Niet gunstig

918

11,2 %

52,2 %

36,6 %

79

27,9 %

51,9 %

20,3 %

500

37,8 %

24,8 %

37,4 %

Meldingsplicht

516

66,9 %

28,7 %

4,5 %

Traceerbaarheid

560

65,5 %

24,3 %

10,2 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in de
grootkeukens
Infrastructuur, inrichting en hygiëne in de
melkkeukens
Autocontrole

Er werden 338 waarschuwingen gegeven en 18 PV’s opgesteld.

Inspecties in groot- en kleinhandel
Inspecties

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Niet gunstig

218

27,5 %

48,6 %

23,9 %

5.158

16,6 %

42,7 %

40,7 %

Autocontrole

1.947

43,8 %

15,3 %

40,9 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in de
groothandel
Infrastructuur, inrichting en hygiëne in de
kleinhandel
Meldingsplicht

2.501

63,4 %

29,8 %

6,8 %

Traceerbaarheid

1.872

61,3 %

24,3 %

14,5 %

Traceerbaarheid rundvlees in vleeswinkels

1.148

51,8 %

13,0 %

35,2 %

Er werden 1.860 waarschuwingen gegeven en 460 PV’s opgesteld.

Een vergelijking met de resultaten van 2007 is moeilijk te maken aangezien het FAVV sinds september 2007 een nieuw evaluatiesysteem heeft ingevoerd. Dit systeem is gebaseerd op het gebruik van
checklists waarin een vaste weging onder de vorm van een puntenscore wordt toegekend aan elk te
controleren item in functie van het belang ervan. Hoewel deze nieuwe evaluatiemethode strenger is en
minstens een deel van de verschillen verklaart, blijft er duidelijk ruimte voor verbetering. Het toespitsen
van de controles op inrichtingen waar non-confirmiteiten werden vastgesteld (systematische hercontrole) kan eveneens een deel van de verklaring vormen. Er worden zowel door de sector als door de
overheid belangrijke inspanningen geleverd om de distributiebedrijven te sensibiliseren, te informeren
en te begeleiden.
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De beroepsfederaties van de horeca, de grootkeukens, de bakkers, de slagers en de detailhandel hebben sectorgidsen voor autocontrole ontwikkeld die door het FAVV werden goedgekeurd. Deze op maat
van de sector gemaakte instrumenten moeten de operatoren helpen om te voldoen aan de goede
hygiënepraktijken en hun eigen autocontrolesysteem op poten te zetten.
Op 1 januari 2008 werd het concept van de FAVV-smiley gelanceerd, waarbij horecazaken en grootkeukens een FAVV-smiley kunnen bekomen voor de certificering van hun autocontrolesysteem. Daarnaast
werd een voorlichtingscel opgericht, bestaande uit personen met praktische terreinervaring. Deze is
actief sinds november 2008 en heeft vooral tot doel zeer praktische informatie te verschaffen aan de
operatoren, onder de vorm van lezingen, infosessies en eenvoudige folders. De eerste doelgroep is
de horeca en in tweede instantie ook de distributiesector, met nadruk op de zeer kleine bedrijven die
moeilijkheden ondervinden om te voldoen aan de reglementering.

Verpakking en etikettering van diverse producten
In 2008 werden inspecties van de verpakking en etikettering uitgevoerd in de distributie (groothandel en kleinhandel)
en de transformatie:

•
•
•

4.079 missies werden uitgevoerd bij 3.731 operatoren betreffende voedingsmiddelen
1.148 missies werden uitgevoerd bij 1.117 operatoren betreffende materialen en voorwerpen bestemd om met
levensmiddelen in aanraking te komen (alleen voor de verpakkingscontrole)
274 missies werden uitgevoerd bij 272 operatoren betreffende houtskool (voor grill en barbecue).

Inspecties van verpakking en etikettering

Voedingsmiddelen

Gunstig met

Gunstig

5.186

70,2 %

17,7 %

12,1 %

369

127

1.213

75,7 %

20.5 %

3.87 %

28

5

278

98,6 %

1,4 %

0%

opmerkingen

Niet gunstig

Waarschu-

Inspecties

wingen

PV’s

Materialen en voorwerpen
bestemd om met levensmiddelen in aanraking te
komen
Houtskool

Vervoer van levensmiddelen
Tijdens 533 missies bij 494 vervoerders van levensmiddelen werden de infrastructuur, inrichting en hygiëne
geïnspecteerd.
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Inspecties in de sector vervoer van levensmiddelen

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

Inspecties

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Niet gunstig

534

85,4 %

6,2 %

8,4 %

Er werden 20 waarschuwingen gegeven en 17 PV’s opgesteld.

1.12

Dierlijke bijproducten

Dierlijke bijproducten zijn kadavers, delen van dieren, onverkoopbaar geachte voedingsmiddelen of producten van
dieren die niet (meer) voor menselijke consumptie bestemd zijn. De implementatie van en controle op de geharmoniseerde Europese wetgeving over dierlijke bijproducten is de voorbij jaren sterk geïntensiveerd.
Het FAVV is bevoegd voor dierlijke bijproducten die richting diervoeding en oleochemie gaan. Daarnaast controleert
het FAVV in belangrijke mate de producenten van dierlijke bijproducten. Buiten het FAVV zijn er nog 8 andere gewestelijke en federaleoverheden betrokken bij de dierlijke bijproducten-wetgeving. Voor harmonisatie en overleg tussen
deze overheden is er een Commissie Dierlijke Bijproducten opgericht. Het FAVV is voorzitter van deze commissie. Deze
commissie kwam in 2008 zes maal samen. Voor overleg met de betrokken sectoren werd er in 2007 een overlegplatform opgericht. Dit overleg vond twee keer plaats in 2008.
De belangrijkste nieuwigheden in 2008:

•

Er werd voor het eerst een jaarverslag (2007) gepubliceerd door de Commissie dierlijke bijproducten. In dit verslag
wordt een samenvatting gegeven van alle activiteiten inzake dierlijke bijproducten en dit over alle bevoegde

•

overheden heen. Het verslag is consulteerbaar op de website van het FAVV.
De werkzaamheden om een nieuwe Europese wetgeving over dierlijke bijproducten op te stellen werden gestart.
Het doel van de herziening van Verordening (EG) nr. 1774/2002 is om met de opgedane kennis binnen deze secto-

•

ren de wetgeving verder te verbeteren en te vereenvoudigen.
Er werden versoepelingen aangenomen voor de verwijdering van bepaalde voedingsmiddelen ter uitvoering van
Verordening (EG) nr. 197/2006. Hierdoor kunnen bepaalde voedingsmiddelen onder bepaalde voorwaarden met

•

het restafval verwijderd worden.
Om dierlijke bijproducten die nog richting diervoeding mogen gaan, te onderscheiden van andere dierlijke bijproducten werd de toevoeging van de merker GTH (glyceroltriheptanoaat) aan categorie 1- en 2-materiaal midden

•

2008 verplicht.
Er werd gestart met gezamenlijke audits met de Gewestelijke overheden om op vrijwillige basis categorie
3-verwerkers per diersoort specifiek te erkennen. Dit zal in de toekomst een belangrijke impact hebben voor de

•

maatregelen in het kader van de OSE wetgeving.
Het FAVV organiseerde in 2008 de opleidingen voor de Europese Commissie in het kader van het ‘better training
for safer food program’. Door de melksector werd een opleiding georganiseerd met sprekers van het FAVV en
andere bevoegde overheden.
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In 2008 werden 3.122 missies uitgevoerd bij 2.668 operatoren, wat een lichte stijging is ten opzichte van 2007. In tegenstelling tot voorbije jaren worden enkel de inspecties van FAVV medewerkers opgenomen in dit rapport. Dierenartsen
met opdracht voeren eveneens inspecties uit.

Divers
15 %
Zuivelsector
2%

Vleessector
37 %

Diervoedersector
3%

Distributie
43 %

Verdeling van de 3.428 inspecties dierlijke bijproducten per sector

Controles op het beheer van dierlijke bijproducten

Beheer van afval

Inspecties

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Niet gunstig

3.428

72,5 %

21,1 %

6,4 %

In totaal werden 137 waarschuwingen gegeven en 67 PV’s opgesteld. Geen enkele procedure tot opschorting van de
erkenning werd ingeleid.
Naast deze missies werd er eind 2008 gestart met de controle op het verbod tot vervoedering van keukenafval in de
horeca. In 2009 worden deze controles uitgebreid naar grootkeukens. Tijdens 24 missies werd er geen enkele niet-conformiteit vastgesteld. Ook in de meststoffen werden een aantal inspecties uitgevoerd op bepalingen van de dierlijke
bijproducten wetgeving; 56 inspecties leverden geen non-conformiteiten op.
De stijging van het aantal maatregelen is bijna exclusief te wijten aan een verscherpte controle in de distributiesector
(van 19% van de totale controles op dierlijke bijproducten in 2007 naar 43 %); 87 % van alle PV’s en waarschuwingen
werden immers voor de distributiesector opgesteld.
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Elk jaar neemt het FAVV monsters van planten en plantaardige producten bij producenten, opslagplaatsen, verzendingsplaatsen, in groene zones en bossen voor de opsporing van schadelijke organismen in het kader van het controleprogramma.
Het gaat om steekproefsgewijs genomen monsters die, afhankelijk van het betrokken organisme, al dan niet ziektesymptomen vertonen. Indien monsters genomen worden buiten het controleprogramma, gaat het gewoonlijk om
opvolging van een besmetting, een melding of een klacht. Deze gerichte controles hebben uiteraard tot gevolg dat
de graad van conformiteit lager ligt.
In geval van aantasting worden de passende bestrijdingsmaatregelen opgelegd en worden, indien nodig, besmette
zones afgebakend. Deze opvolging laat toe internationaal te kunnen waarborgen dat planten en plantaardige producten aan de wettelijke bepalingen voldoen.
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Analyses voor schadelijke organismen
Controleprogramma
Anoplophora glabripennis*
Apple proliferation mycoplasma

Buiten controleprogramma

Aantal

Conform

Aantal

Conform

1

100 %

3

67,0 %

6

100 %

229

100 %

1

100 %

Clavibacter michiganensis ssp michiganensis

2

100 %

12

0%

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

206

30,0 %

36

100 %

50

44,0 %

Bursaphelenchus xylophilus

2.798

100 %

Colletotrichum acutatum**

13*

100 %

Diabrotica virgifera virgifera

29 vallen*

100 %

Erwinia amylovora (bacterievuur)

304

75,9 %

Gibberella circinata

26

100 %

2.695

99,4 %

Globodera rostochiensis et pallida
Melampsora medusae

5

100 %

Meloidogyne chitwoodi et fallax

169

99,4 %

Monilinia fructicola

18*

100 %

Pepinomozaïekvirus

20

100 %

Phytophthora kernoviae

275

100 %

44

100 %

Phytophthora ramorum

277

78,3 %

80

55,0 %

Plum Pox Virus

41

90,2 %
1

100 %

1

100 %

Potato Spindle Tuber Viroid

138

97,1 %

3.988

95,3 %

3

100 %

Tilletia indica

9

100 %

Tomato Spotted Wilt Virus

19

100 %

Xanthomonas campestris

3*

100 %

Xanthomonas fragariae

40*

100 %

Ralstonia solanacearum
Synchytrium endobioticum*

* bemonstering enkel in geval wanneer verdachte symptomen werden vastgesteld tijdens de visuele inspectie
** sinds 1/9/2008 wordt Colletotrichum acutatum niet meer beschouwd als een schadelijk organisme

2.1.1

Clavibacter michiganensis ssp michiganensis

Clavibacter michiganensis michiganensis is een bacterie die schade kan veroorzaken in de tomatenproductie. De 12
positieve monsters die buiten controleplan werden genomen, waren gebaseerd op een melding van de Nederlandse
plantenziektekundige dienst dat mogelijk besmette partijen tomatenplanten in België in het verkeer gebracht waren.
Er werden 4 waarschuwingen gegeven.
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Dennennematode (Bursaphelenchus xylophilus)

In juli 2008 heeft de Europese Commissie het hele grondgebied van continentaal Portugal uitgeroepen tot afgebakend gebied. Hierdoor kreeg Portugal een verbod opgelegd voor de export van houtproducten en plantmateriaal
van gevoelige coniferen, behalve onder zeer strikte voorwaarden die een onberispelijk fytosanitair statuut kunnen
garanderen. In navolging van deze zorgwekkende evolutie heeft het FAVV de controles opgevoerd : tot op heden
werd deze nematode in België nog niet vastgesteld.

2.1.3

Bacteriën in de aardappelteelt

Bruinrot (Ralstonia solanacearum) en ringrot (Clavibacter michiganensis spp. Sepedonicus) zijn aan intensieve bewaking onderworpen, vooral in de productie van aardappelpootgoed. Op knollen werd geen enkel geval van besmetting vastgesteld. Positieve monsters voor bruinrot zijn allemaal afkomstig van oppervlaktewaters in de beschermingsgebieden.

2.1.4

Bacterievuur

Bacterievuur komt verspreid voor in België en wordt veroorzaakt door de bacterie Erwinia amylovora. De ziekte kan in
korte tijd ernstige schade aanrichten in boomkwekerijen (o.a. meidoorn, dwergmispel, sierkwee, lijsterbes, vuurdoorn),
de fruitteelt (appel en peer), maar ook in openbaar groen en privé-tuinen. Om het voor producenten van waardplanten mogelijk te maken planten te leveren aan gebieden waar bacterievuur niet (of niet endemisch) voorkomt, worden
bufferzones afgebakend.
In 2008 werden 7 dergelijke bufferzones afgebakend met een totale oppervlakte van 1.009 km². In deze zones werden
270 percelen met waardplanten tweemaal geïnspecteerd op de aanwezigheid van symptomen, éénmaal gedurende
de periode juli-augustus en éénmaal gedurende de periode augustus-november. Tijdens de tweede visuele inspectie werden deze percelen ook bemonsterd om latente infecties op te sporen. Planten die na analyse besmet bleken,
werden gesnoeid tot minstens 50 cm onder de laagste infectieplaats, afgezet tot tegen de grond of gerooid. Van 239
percelen konden uiteindelijk de planten verstuurd worden naar gebieden waar bacterievuur niet (of niet endemisch)
voorkomt. Buiten de percelen werden nog eens 10.561 plaatsen met waardplanten geïnspecteerd op de aanwezigheid
van symptomen.
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De Aziatische boktorren Anoplophora glabripennis en Anoplophora chinensis bedreigen
onze loofbomen
De grote Aziatische boktorren zijn exotische insecten die talrijke loofboomsoorten aantasten tot deze
wegkwijnen en afsterven. Het betreft hier quarantaineorganismen die vernietigd moeten worden.
Eind juli werden twee volwassen Anoplophora glabripennis aangetroffen in een tuin van een particulier: deze werden binnengebracht via houten verpakkingsmateriaal van ingevoerde stenen uit China en
dit ondanks de verplichting dat houten verpakkingsmateriaal voor de import een fytosanitaire behandeling moet ondergaan.
Een verwante soort, Anoplophora chinensis, werd aangetroffen in openbaar en particulier groen in
Nederland, Frankrijk en vooral Italië. De introductie hiervan gebeurde via jonge esdoren en bonsais
van Aziatische oorsprong, voornamelijk China. Het is bijna onmogelijk om bij de invoerinspectie hun
aanwezigheid vast te stellen want de larven, die 5 cm lang kunnen worden, verstoppen zich makkelijk in
jonge stengels. Pas later, via de gaten waarlangs de volwassen insecten naar buiten zijn gekomen, kan
de aanwezigheid worden vastgesteld. Dan is het al te laat.
Er is geen curatieve behandeling voorhanden. Voor de bestrijding werden nationaal en Europees
specifieke reglementeringen opgesteld. De exporterende landen vragen fytosanitaire waarborgen.
Bij aantastingen in België moeten de aangetaste bomen en soms de planten in de nabijheid worden
gerooid en ter plaatse vernietigd.

2.1.5

Nematoden in de aardappelteelt

In 2007 heeft Europa een nieuwe Richtlijn (2007/33/EG) gepubliceerd betreffende de bestrijding van het aardappelcysteaaltje (Globodera rostochiensis en G. pallida). Het FAVV heeft een studieproject financieel ondersteund. Deze studie
had als doelstelling de toestand van deze parasiet in België te evalueren, de belangrijkste verspreidingsmethoden
te bestuderen en voorstellen te doen van bestrijdingsmiddelen, aangepast aan onze specifieke agro-economische
voorwaarden. Het project ging van start in 2008 en zal twee jaar duren. De eerste resultaten tonen aan dat deze
nematoden in alle belangrijke productiegebieden van aardappelen voorkomen. De meerderheid van de analysen
werd uitgevoerd om de afwezigheid van deze nematoden vast te stellen op percelen bestemd voor de productie van
boomkwekerijgewassen of aardappelpootgoed.
In 2010 wordt een gelijkaardig project opgestart waarbij de problematiek van de wortelknobbelnematoden van het
genus Meloidogyne wordt aangepakt. Deze nematoden tasten aardappelen aan, maar ook een ruim gamma aan
andere gevoelige planten waaronder veel wortelgroenten. Deze parasieten worden heel vaak in Nederland aangetroffen en werden ook regelmatig aan de Belgische grensgebieden waargenomen. Verspreiding in gebieden waar
pootgoed wordt geproduceerd zou ernstige gevolgen hebben voor deze sector. Het bemonsteringsprogramma laat
toe de afwezigheid van deze nematoden in de pootgoedproductie vast te stellen.
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Gibberella circinata

Deze schimmel veroorzaakt harskanker bij den. Een onderzoek werd uitgevoerd als gevolg van een melding van Frankrijk over de verkoop aan een Belgische operator van een aangetast zaadlot (Pinus tadae) afkomstig uit de USA. De in
België verhandelde zaden werden niet gezaaid.

2.1.7

Phytophtora ramorum

Phytophthora ramorum veroorzaakt in Californië op grote schaal sterfte van inheemse eiken en andere loofbomen. In de
Europese Unie zijn sinds 2002 noodmaatregelen van kracht ten aanzien van deze schimmel. Deze noodmaatregelen werden in 2007 nog versterkt. Planten bestemd voor opplant van Camellia, Viburnum en Rhododendron, andere dan Rhododendron simsii, worden twee maal geïnspecteerd tijdens het groeiseizoen. Op de 24 bedrijven waar een besmetting
werd aangetroffen, werden quarantainemaatregelen opgelegd. In het openbaar groen werd op 5 verschillende plaatsen
een aantasting vastgesteld op Rhododendron planten. Ook hier werden passende bestrijdingsmaatregelen opgelegd.
Het aantal plaatsen waar een besmetting is aangetroffen is hiermee gestegen ten opzichte van vorig jaar.

2.1.8

Potato Spindle Tuber Viroid

Sinds 2007 zijn noodmaatregelen van kracht ten aanzien van Potato Spindle Tuber Viroid (aardappelspindleknolviroïde).
Potato Spindle Tuber Viroid kan grote schade aanrichten bij aardappelen en tomaten, maar kan ook latent aanwezig
zijn op tal van planten van de nachtschadefamilie, vooral sierplanten. Tijdens de monitoring werden 4 besmette partijen van Solanum jasminoides (klimmende nachtschade) aangetroffen op 3 bedrijven. Drie partijen werden vernietigd,
de andere werd teruggestuurd naar de Italiaanse leverancier. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal besmette partijen
aanzienlijk gedaald.
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Dierziektes

2.2.1

OSE
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Overdraagbare spongiforme encefalopathieën (Engels: TSE’s) zijn ziektes die de hersenen en het zenuwstelsel van
dieren progressief aantasten. Er wordt aangenomen dat deze ziektes worden veroorzaakt door bepaalde infectieuze
eiwitten, prionen genoemd. De bekendste OSE is BSE (boviene spongiforme encefalopathie), beter gekend als de gekkekoeienziekte. Onderzoek ondersteunt zeer duidelijk de hypothese dat de recyclage van eiwitten van herkauwers
in diervoeders voor herkauwers en die onvoldoende thermisch werden behandeld, de voornaamste bron van deze
epidemie vormt, aanvankelijk in Groot-Brittanië in de jaren ‘80. Schapen, geiten en hertachtigen kunnen eveneens
getroffen worden door OSE’s.

Evolutie maatregelen BSE
In juli 2005 bracht de Europese Commissie het OSE-stappenplan uit (BSE bij runderen en scrapie bij
schapen en geiten). Sindsdien werden er een aantal maatregelen genomen zoals het afsluiten van de
actieve geïntensiveerde bewaking bij schapen en geiten en het instellen van een versterkt toezicht op i.p.v. het opruimen van - een besmette kudde schapen en geiten.
In 2008 startte de Europese Commissie de besprekingen over de versoepeling van de actieve bewaking
bij runderen. Aangezien het aantal gevallen van BSE de laatste jaren in de EU sterk is teruggelopen, concludeerde de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, het EFSA, dat in de gegeven omstandigheden
de testen in het kader van de epidemiologische bewaking konden worden verminderd.
Op basis van het advies van het EFSA en van door de lidstaten ingediende dossiers verscheen op 5
december 2008 een Europese beschikking die toelaat om vanaf 1 januari 2009 in de 15 “oude” lidstaten
van de EU de leeftijdsgrens van 24 maanden bij kadavers en noodslachtingen en van 30 maanden bij
runderen die voor humane consumptie worden geslacht, op te trekken tot 48 maanden. Dit betekent
op termijn een flinke besparing. Wel moet alles in het werk gesteld worden om de effectieve beheersmaatregelen zo goed als mogelijk toe te passen (verwijderen risicomateriaal zoals bij voorbeeld de
wervelkolom).
De Belgische overheden hebben deze beslissing effectief vanaf 1 januari 2009 ingevoerd. Het is niet
uitgesloten dat ook de volgende jaren deze leeftijdsgrens nog verder zal worden verhoogd. De besprekingen hierover zullen pas starten nadat de monitoringresultaten van 2009 bekend zijn.
De leeftijdsgrens voor het verwijderen van de schedelinhoud, de wervelkolom en de darmen als gespecificeerd risicomateriaal daarentegen, is ongewijzigd gebleven. Deze maatregel is belangrijk voor de
bescherming van de volksgezondheid en blijft daarom onverminderd van kracht.
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BSE-diagnosetesten
In 2008 werden snelle BSE-diagnosetesten uitgevoerd op alle runderen van meer dan 30 maanden oud die werden
geslacht voor humane consumptie (317.781 runderen) en op alle risicorunderen van meer dan 24 maanden oud die
gestorven zijn of die als noodmaatregel werden geslacht (49.188 runderen).
Bij een positief resultaat van de snelle test werden ter bevestiging tests uitgevoerd in het CODA, dat het nationaal
referentielaboratorium is voor de bestrijding van OSE.
Er werd ook een permanente bewaking op levende runderen uitgevoerd in veehouderijen, op markten, bij het vervoer
en bij het gezondheidsonderzoek in de slachthuizen. Aan alle verdenkingen kon de nodige opvolging gegeven worden dankzij het in acht nemen van de meldingsplicht. De hersenen van alle verdachte dieren werden door het CODA
onderzocht. De laatste twee jaar werden geen gevallen van BSE meer vastgesteld in België (laatste geval in
oktober 2006). In de hele EU werd de afgelopen jaren een sterke daling van het aantal positieve gevallen vastgesteld.
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OSE-diagnosetesten bij schapen en geiten
In 2008 werden 3.512 dode schapen en geiten van meer dan 18 maanden oud bemonsterd in het vilbeluik. Er werd
telkens een snelle OSE-diagnosestest uitgevoerd. Geen enkel monster bleek positief.

Dierlijke eiwitten in diervoeders
Sedert 2000 wordt het gebruik van dierlijke eiwitten in voeders voor voedselproducerende dieren sterk beperkt.
Met strikte controles wordt er op toegezien dat diervoeders niet verontreinigd zijn met verboden dierlijke eiwitten,
zonder evenwel de controles op andere voeders te veronachtzamen.

Analyse van dierlijke eiwitten in diervoeders
Aantal monsters

Conform

Grondstoffen

130

98,5 %

Mengvoeders

1.018

99,9 %

Non conformiteiten werden vastgesteld in bloedmeel en in een voeder voor legkippen. Op een totaal van 1.018 onderzochte mengvoeders waren er 682 bestemd voor herkauwers.
Er werden 2 PV’s en 1 verwittiging opgesteld.
Naast deze controles door analyses van diervoeders wordt het voederverbod op dierlijke eiwitten ook door inspecties
gecontroleerd . Deze controles zijn ingebed in andere inspecties i.v.m. traceerbaarheid, verpakking en etikettering,
infrastructuur en hygiëne enz. Deze inspecties worden niet apart gerapporteerd (zie algemene rapportering diervoeders), maar leveren wel degelijk een erg belangrijke bijdrage in de bestrijding van bepaalde OSE’s. Ook de dierlijke
bijproductenwetgeving (Verordening (EG) nr. 1774/2002) levert een substantiële bijdrage tot het voorkomen van de
overdracht van bepaalde OSE’s in de voedselketen door het opleggen van verwerkingsmethoden, toegestane bestemmingen, traceerbaarheid enz voor alle dierlijke producten die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn.
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DNA-testen bij runderen
In het kader van de BSE-bestrijding dient de identificatie en traceerbaarheid van rundvlees te worden gegarandeerd
vanaf de slachting tot en met het stadium van de detailhandel. Om dit te controleren wordt vers rundvlees afkomstig
van één rund bemonsterd in slagerijen en uitsnijderijen. Via het identificatienummer (dit is het oormerknummer van
het rund) dat op het vlees vermeld is, wordt het diepgevroren oor van dit rund opgespoord in het slachthuis en eveneens bemonsterd. Het DNA van het rundvlees wordt vergeleken met het DNA van het runderoor.
Als het oor niet werd teruggevonden of als het DNA van het vlees niet overeenstemde met dat van het bijhorend oor,
werd het resultaat als niet-conform beschouwd en werd een onderzoek ingesteld om de oorzaak hiervan te achterhalen.

Resultaten DNA-test op rundvlees
Aantal monsters

Conform

Slagerij

279

79,9 %

Uitsnijderij

392

93,6 %

Totaal

671

87,9 %

De resultaten vertonen een verbetering t.o.v. 2007, toen er overeenstemming was respectievelijk 79 %, 84 % en 82 %
van de gevallen. Er werden 4 waarschuwingen gegeven.

CWD
Chronic Wasting Disease (CWD) is een prionziekte (OSE) bij hertachtigen. Het afgelopen decennium werd deze ziekte
in Noord-Amerika (VS en Canada) vastgesteld bij herten, rendieren en elanden. In de EU werd deze ziekte tot op heden
nog niet vastgesteld, maar een gerichte survey werd noodzakelijk geacht om die situatie te bevestigen.

Aantal CWD-testen bij gehouden en in het wild levende hertachtigen in België

Jachtseizoen 2007-2008
Gehouden

Jachtseizoen 2008-2009

Aantal testen

Aantal CWD

Aantal testen

Aantal CWD

52

0

53

0

92

0

144

0

hertachtigen
Wilde
hertachtigen
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Brucellose en leucose

België is officieel leucosevrij sinds 1 juli 1999. In 2008 werd opnieuw geen enkele haard van enzoötische boviene
leucose vastgesteld.
België is officieel vrij van runderbrucellose sinds 25 juni 2003. In 2008 werd opnieuw geen enkele haard van boviene
brucellose vastgesteld. Het behoud van de officieel vrije status gedurende vijf opeenvolgende jaren zal toelaten het
bewakingsprogramma voor brucellose en leucose vanaf de winter 2009-2010 verder drastisch af te bouwen.

2.2.3

Tuberculose

België is officieel vrij van rundertuberculose sinds 25 juni 2003. Toch komt deze ziekte nog sporadisch voor. Het statuut
‘vrij van rundertuberculose’ laat immers toe dat nog maximum 0,1 % van alle beslagen één of meerdere runderen
bevat die door tuberculose zijn aangetast.
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In totaal werden 1.697 missies in het kader van de controle op de uitvoering van de tuberculinatiemethode gerealiseerd bij 1.667 operatoren. Hierbij werd vooral gelet op een correcte bewaring en gebruik van de tuberculine, een
correcte uitvoering van de tuberculine-injectie en een juiste aflezing en interpretatie van de huidreactie. Bij een
tuberculinatie wordt een dosis tuberculine (Mycobacterium-antigeen, deeltjes van de bacterie) in de huid van een dier
aangebracht om na te gaan of het met rundertuberculose is besmet. Dieren die vooraf besmet zijn met tuberculose,
kunnen reageren met een verdikking van de huidlaag op de plaats van de injectie.

Inspecties tuberculinatiemethode
Inspecties

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Niet gunstig

1.698

89,1 %

6,0 %

5,0 %

Dierengezondheid: tuberculinatie

De ongunstige resultaten gaven aanleiding tot 78 waarschuwingen en 7 PV’s.

2.2.4

Ziekte van Aujeszky

Ziekte van Aujeszky
De bestrijding van de ziekte van Aujeszky werd in 1993 opgestart. De bestrijding was gebaseerd op een
verplichte vaccinatie met een merkervaccin en het selectief slachten van besmette varkens. De varkensbeslagen worden op regelmatige basis getest om na te gaan of er nog besmette dieren aanwezig zijn.
Inmiddels is de Belgische varkensstapel vrij van deze ziekte. In 2008 werd de besmetting enkel nog
vastgesteld bij everzwijnen die in gevangenschap gehouden werden. Vanaf 1 januari 2009 wordt de
vaccinatieverplichting opgeheven en in de loop van 2009 op basis van een nieuw koninklijk besluit
zal de vaccinatie verboden worden, dit met het oog op het bekomen van de Europese officieel vrije
status voor de ziekte van Aujeszky. De inspecties zullen vanaf 2009 wijzigen, waarbij de controle op de
vaccinatie tegen de ziekte van Aujeszky verdwijnt en het accent verschuift naar het salmonellabestrijdingsprogramma.

In 2008 werden 700 missies uitgevoerd bij 692 operatoren in varkenshouderijen voor de controle op de vaccinatie.

131

A C T I V I T E I T E N V E R S L A G

2 0 0 8

Inspecties in het kader van de vaccinatie tegen de ziekte van Aujeszky
Inspecties

Gunstig

702

84,3 %

Dierengezondheid

Gunstig met opmerkingen
13,1 %

Niet gunstig
2,6 %

In totaal werden 20 waarschuwingen gegeven en 5 PV’s opgesteld. Dit is een duidelijke daling ten opzichte van 2007
(48 waarschuwingen, 10 PV’s).

2.2.5

Trichinose

De karkassen van varkens en éénhoevigen worden, op grond van de Europese reglementering, onderzocht op de
aanwezigheid van trichinen. Vlees van deze dieren kan immers besmet zijn met rondwormen van het geslacht Trichinella. De consumptie van met Trichinella besmet vlees kan bij de mens ernstige ziekte veroorzaken. Het FAVV spoort
de laboratoria voor de opsporing van trichinen aan zich te laten accrediteren. In dat verband zijn nog verbeteringen
noodzakelijk.
In 2008 werden noch bij varkens noch bij éénhoevigen trichinen aangetroffen. Sinds gestart werd met deze onderzoeken (in 1978 bij varkens en in 1993 bij éénhoevigen) werden er nog geen gevallen van trichinose aangetroffen bij deze
diersoorten.

2.2.6

Cysticercose

Cysticercen zijn larvale tussenstadia van lintwormen die bij consumptie door de mens kunnen aanleiding geven tot
het ontstaan van een volwassen lintworm. Bij een gelokaliseerde infestatie met cysticercen wordt een koudebehandeling toegepast: het vlees van runderen wordt ten minste 10 dagen aan –18°C bewaard, waarna het geschikt is voor
humane consumptie. Bij een veralgemeende infestatie met cysticercen worden de karkassen volledig afgekeurd.
In 2008 werden bij runderen 2.356 gevallen van lokale en 18 van veralgemeende cysticercose aangetoond.

2.2.7

Hondsdolheid

België heeft in juli 2001 het statuut vrij van hondsdolheid bekomen. Een vaststelling bij een illegaal ingevoerde hond
op 25 oktober 2007 veroorzaakte het verlies van dit statuut. Vanaf 21 april 2008 verkreeg België opnieuw het statuut vrij
van hondsdolheid.
In 2008 werden door de Directie Besmettelijke en overdraagbare ziektes van het WIV (ex Institut Pasteur) 713 analyses
uitgevoerd op huisdieren en wilde dieren (12 honden, 24 katten, 214 runderen, 25 vleermuizen, 53 hertachtigen en 245
vossen). Alle resultaten waren negatief.
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Ziekten bij dieren van auquacultuur

In 2008 waren 70 inrichtingen voor zalmachtigen regergistreerd.Twee keer per jaar wordt de aanwezigheid van
infectieus hematopoïetisch necrose (NHI) et hemorragische septicemie (SHV), 2 visziektez zonder gevolgen voor de
mens, opgespoord in deze inrichtingen. In 2008 werd de aanwezigheid van SHV aangetoond in 3 inrichtingen en in 2
inrichtingen voor sportvisserij. Voor deze aangifteplichtige ziekten werden de nodige maatregelen genomen om de
verspreiding van het virus tegen te gaan (naargelang het geval leegmaken en desinfecteren van de wateroppervlakken, handelsverbod of verbod tot herbevolking).
Als gevolg van een besmetting van productiegebieden van oesters met Bonamia exitiosa vastgesteld in Spanje in
2007, werd de aanwezigheid van deze ziekte opgespoord bij in België geproduceerde oesters (een producent) ; de
resulaten waren negatief voor Bonamia exitiosa maar positief voor Bonamia ostreae. De nodige maatregelen werden
genomen om de verspreiding naar andere productiegebieden te vermijden.

2.1.9

Bijenziekten

In 2008 werden 4 haarden van Amerikaans vuilbroed (pathogeen agens : Paenibacillus larvae larvae) ontdekt tegenover 5 in 2007. Als maatregel wordt een beschermingszone van 3 km afgebakend waarbinnen elke circulatie van
koloniën of materiaal verboden is. De aangetaste koloniën worden vernietigd en het materiaal ontsmet. Het FAVV
onderzoekt alle koloniën binnen de zone om een eventuele verspreiding op te sporen. De bijenhouder waarvan een
kolonie vernietigd wordt, wordt vergoed.
Tal van bijenkorven zijn aangetast door varroase ; het gehele grondgebied wordt beschouwd als besmettingsgebied.
Beide ziekten veroorzaken een daling van de productie en een verzwakking tot zelfs het verdwijnen van de kolonie; de
ziekten hebben evenwel geen gevolgen voor de volksgezondheid.
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Voedseltoxi-infecties

Voedseltoxi-infecties zijn een verzamelnaam voor infecties of intoxicaties die worden veroorzaakt door de consumptie
van gecontamineerde voeding of water. We spreken van een collectieve voedseltoxi-infectie (CVTI) wanneer er onder
dezelfde omstandigheden twee of meer personen gelijkaardige symptomen vertonen, en waarbij er een (waarschijnlijk) oorzakelijk verband bestaat met eenzelfde voedselbron.
In België komen volgende actoren tussen bij CVTI’s:

•

het FAVV dat het onderzoek op voedingswaren uitvoert en de monsters van de verdachte voedingswaren neemt.
Sinds 2005 is er een meldpunt bij het FAVV dat een coördinerende rol vervult bij het verzamelen van de informatie

•
•
•

en het opvolgen van de dossiers
de Gemeenschappen die de onderzoeken op personen en de epidemiologische onderzoeken uitvoeren
het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid (het nationaal referentielaboratorium voor CVTI’s) dat alle
verdachte monsters onderzoekt en alle gegevens over CVTI’s op nationaal niveau verzamelt
het Nationaal Platform Voedseltoxi-infecties en door voedingsmiddelen overgedragen zoönosen, dat uitwisseling
van gegevens en informatie tussen de verschillende actoren mogelijk maakt.

De gegevens die tijdens de onderzoeken door de verschillende actoren ingezameld worden, zijn essentieel om een zo
volledig mogelijk beeld van de situatie rond CVTI’s te verkrijgen, zodat ook het toezichts- en preventiebeleid bij elk van
deze actoren kan geoptimaliseerd worden.
In 2008 werden 104 CVTI’s gemeld; 999 personen waren betrokken, waarvan er 34 gehospitaliseerd werden. In 31 van
deze CVTI’s kon een (mogelijke) oorzaak gevonden worden hetzij door onderzoek van restanten van de beschikbare
verdachte levensmiddelen, hetzij door onderzoek van de patiënt. Bij het onderzoek op verdachte levensmiddelen
werden in totaal 594 microbiologische analyses uitgevoerd.
1.200
1.000
800
600
400
200
0

VTI’s
Getroffen personen
Gehospitaliseerde
personen

2000

2001

2002

117

101

104

1.033

913

999

110

75

34

Evolutie van het aantal gemelde VTI

134

I N S P E C T I E S

E N

Z I E K T E S

VTI’s in 2008
Aantal VTI

Aantal

Aantal gehos-

ziekten

pitaliseerd

Verdachte oorsprong

Norovirus

7

439

0

sandwiches, gemengde schotel

Campylobacter

6

31

6

gemengde schotel, gevogelte

3

11

6

gehakt vlees, rauwe eieren

Salmonella

3

39

3

Bacillus cereus

2

10

3

kaas, geitenvlees

Staphylococcus

2

32

10

gemengde schotel

Listeria monocytogenes

1

2

1

onbekend

Enterohemorrhagische E. coli
O.57

voorbereiding met rauwe eieren,
gehakt kipvlees

Hepatitis A

1

49

0

sandwiches

Clostridium perfringens

1

100

0

tajine

Anderen & onbekend

78

128

5

kaas, frieten, vlees, vis

Totaal

104

999

34

De meest opmerkelijke voedseltoxi-infecties in 2008 waren onder andere:

•
•
•

een uitbraak van norovirus, waarbij een 200-tal personen ziek werden na een personeelsfeest, waarschijnlijk te
wijten aan besmette belegde broodjes
een uitbraak van Clostridium perfringens, waarbij een 100-tal leraars ziek werden na het eten van een tajine
een uitbraak van coagulasepositieve Staphylococcus, waarbij 30 kinderen ziek werden na het eten van een schoolmaaltijd (pasta met ham en kaas).
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Occasionele Eetzaal
catering 6 %
1%
Andere
&
onbekende
24 %

Restaurant
37 %

residentiele
instellingen
43 %

School
1%
Thuis
18 %

Plaatsen van blootstelling aan VTI in 2008

Het toezicht op CVTI’s is reeds aanzienlijk verbeterd. Doch blijft het aantal CVTI’s ongetwijfeld nog steedssterk onderschat. Dit heeft onder meer te maken met de problemen inzake diagnose, met name de moeilijkheid om een verband
te leggen tussen een CVTI en het voedsel. Daarnaast speelt ook een gebrekkige melding van uitbraken van CVTI’s een
rol. Zeker wanneer zich slechts mildere symptomen voordoen, worden voedseltoxi-infecties niet altijd gerapporteerd.
Toch kunnen ook deze mildere ziektes van groot sociaal-economisch belang zijn (afwezigheid op het werk…).
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Kwaliteit

1.1	Meststoffen, bodemverbeterende middelen,
teeltsubstraten en zuiveringsslib
In 2008 heeft het FAVV monsters van meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib genomen om de kwaliteit ervan te controleren. Het ging o.a. om analyses van de gehalten aan nutriënten zoals
stikstof, fosfor, kalium, secundaire elementen en sporenelementen en afhankelijk van het product om het gehalte aan
organische stof, droge stof, pH, rijpheidsgraad, neutraliserende waarde, elektrische geleidbaarheid…
Een kwaliteitsanalyse bestaat uit de analyse van meerdere parameters afhankelijk van de normen en waarborgen die
pertinent zijn voor het product. Enkel indien alle analyses conform zijn, wordt de kwaliteitsanalyse als conform beoordeeld.

Kwaliteitsanalyses op meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib

Samengestelde meststoffen (bulkblending)

aantal analyses

Conform

37

86,5 %

Samengestelde meststoffen (met uitzondering van bulkblending)

33

87,9 %

Enkelvoudige meststoffen

49

89,8 %

5

100 %

Meststoffen met oligo-elementen

9

66,7 %

Meststoffen op basis van secundaire elementen

19

89,5 %

Organische bodemverbeterende middelen (waaronder compost)

90

87,8 %

Organische teeltsubstraten (waaronder potgrond)

51

84,3 %

Verwante producten

1

100 %

Meststoffen voor de bereiding van voedingsoplossingen voor de
hydrocultuur en substraatteelt

Industrieel zuiveringsslib

46

67,4 %

Stedelijk zuiveringsslib

16

93,8 %

Ten gevolge van niet-conforme kwaliteitsanalyses werden er 25 waarschuwingen en 7 PV’s gegeven.
Het grootste deel van de niet-conforme resultaten is te wijten aan het feit dat het gehalte van één of meer van de
bestanddelen lager is dan het gehalte dat de operator waarborgt.
Ten opzichte van vorig jaar is het aantal conforme resultaten van industrieel zuiveringsslib verlaagd met 15 % maar
bij meststoffen op basis van secundaire elementen en bij de samengestelde meststoffen is dit aantal verhoogd met
respectievelijk 11 % en 18 %.
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Bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik

Het FAVV nam in 2008 op de Belgische markt 67 monsters van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik
met het oog op een analyse van het gehalte aan werkzame stof en van de belangrijkste fysico-chemische eigenschappen: 91 % van de monsters waren conform.

Analyse van de gehalten aan werkzame stoffen en van de fysico-chemische eigenschappen van de bestrijdingsmiddelen
Aantal monsters

Conform

Herbiciden

24

95,8 %

Fungiciden

19

89,5 %

Insecticiden/acariciden

14

92,9 %

Groeiregelaars

2

100 %

Mollusciciden

6

66,7 %

Rodenticiden

1

100 %

Andere

1

100 %

Op verzoek van de FOD Volksgezondheid werd een specifieke controlecampagne uitgevoerd voor mollusciciden
(slakkenverdelgers) waarbij onder meer het gehalte aan repellent (afweermiddel dat moet vermijden huisdieren het
product opeten) werd onderzocht. Eén product in overtreding wed teruggeroepen.

1.3

Diervoeders

1.3.1

Additieven en gemedicineerde voeders

Er bestaan verschillende vormen van additieven, waaronder voedingsadditieven (vitaminen, spoorelementen, …) die
via mengvoeders aan de dieren worden toegediend.
Bij de fabricage van mengvoeders moet de fabrikant toezien op de homogeniteit van het mengsel en de concentraties van additieven. Aan de hand van analyses kan bijvoorbeeld worden nagegaan of de gehalten aan spoorelementen
van de voeders overeenstemmen met de gehalten die de fabrikant garandeert en niet groter zijn dan de in de regelgeving ter vrijwaring van de dierengezondheid toegestane maximumwaarden (koper kan bijvoorbeeld giftig blijken
voor schapen). Te hoge waarden van sommige elementen zoals vitamine A in diervoeders kunnen overigens leiden tot
te hoge waarden in levensmiddelen en dat kan schadelijk zijn voor bepaalde categorieën van consumenten (oudere
mensen met osteoporose).
Gelijkaardige controles worden verricht op gemedicineerde voeders waarbij wordt nagegaan of de normen en garanties voor geneesmiddelen worden nageleefd.
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Additieven
Er werden in 2008, 1.443 analyses uitgevoerd op de naleving van de garanties en normen voor additieven in diervoeders; 9,1 % ervan waren 100 % conform. Het ging daarbij om de volgende additieven: kobalt, selenium, arprinocide,
avilamycine, BHT, carbadox, choline, ethoxyquine, ipronidazol, lasalocide, monensin, nifursol, vitamine B11 (foliumzuur),
vitamine B12, vitamine B3 (PP), vitamine B8 (biotine), vitamine D2, vitamine K.

Analyses op de naleving van de garanties en normen voor additieven
Volledige
Aanvullende diervoeders

diervoeders

Totaal aantal analyses
Voeders waarvoor de analyses 100 %
conform waren

Additie-

Voormengsels

ven

592

545

41

265

59 (10,0 %)

45 (8,3 %)

7 (17,1 %)

21 (7,9 %)

Overzicht van de analyses op additieven waarbij non-conformiteiten werden vastgesteld

Koper

125

91,2 %

158

85,6 %

Ijzer

14

92,9 %

4

100 %

Jodium

8

100 %

1

100 %

Mangaan

45

86,7 %

12

100 %

Zink

63

82,5 %

64

98,5 %

Robenidine

5

80,0 %

Salinomycine

17

70,6 %

116

88,8 %

1

0,0 %

Conform

Aantal

85,7 %

43

93,0 %

4

75,0 %

75,0 %

4

25,0 %

1

100 %

3

33,3 %

3

66,7 %

(tocoferol)

28

0,0 %

3

vitamine E

66,7 %

3

vitamine B2

vitamine D3

80,8 %

3

97,5 %

vitamine B1

corbinezuur)

26

40

84,3 %

vitamine C (as-

88,9 %

0,0 %

123

vitamine B6

36

1

vitamine A

vitamine B5

Voormengsels

analyses

Conform

analyses

Additieven

Aantal

Conform

Volledige diervoeders

analyses

Conform

Aantal

analyses

diervoeders

Aantal

Aanvullende

2

100 %

4

50,0 %

1

100 %

4

66,7 %

4

25,0 %

1

100 %

51

88,9 %

24

100 %

2

50,0 %

24

83,3 %

94

80,6 %

99

86,9 %

9

0,0 %

38

79,0 %
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Onder bepaalde voorwaarden mogen in Europa verboden additieven worden gebruikt in voor de uitvoer bestemde
voeders. Vandaar dat sommige daarvan in de tabel kunnen voorkomen.
Er werd een PV opgemaakt wegens non-conformiteiten in verband met de gegarandeerde hoeveelheid vitaminen in
een aanvullend voeder.

Gemedicineerde diervoeders
Alles samen zijn 82 % van de gemedicineerde diervoeders conform, wat eerder weinig is.

Naleving van de garanties en normen voor gemedicineerde diervoeders
Aantal analyses

Conform

Amoxicilline

6

66,7 %

Apramycine

1

100 %

Colistine

12

91,7 %

Fenbendazol

2

50,0 %

Flubendazol

32

87,9 %

Lincomycine

1

100 %

Oxytetracycline

8

100 %

Spectinomycine

1

100 %

Sulfadiazine

10

70,0 %

Tilmicosine

3

66,7 %

Trimethoprim

12

75,0 %

Tylosine

5

80,0 %

Valnemuline

2

50,0 %

4 waarschuwingen werden gegeven.

1.3.2

Substantiële kwaliteit

Mengvoederfabrikanten moeten het gehalte van hun voeders aan verschillende nutriënten (eiwit, zetmeel, vet...)
garanderen. De controle op die gehalten hangt in wezen samen met de naleving van bij overeenkomst aangegane
verbintenissen. De garanties met betrekking tot de substantiële kwaliteit van voeders zijn absoluut noodzakelijk opdat
de veehouder het dagelijks rantsoen van de dieren zou kunnen berekenen en het gevaar voor tekorten zou kunnen
beperken.
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Substantiële kwaliteit van diervoeders

Zetmeel

3

100 %

6

100 %

Conform

Aantal

Voedingsmiddelen
analyses

Conform

Aantal

Volledige diervoeders
analyses

Conform

analyses

Aantal

Aanvullende diervoeders

35

60,0 %

Calcium

153

94,8 %

5

100 %

8

88,9 %

Ruwe celstof

124

95,2 %

262

98,1 %

123

92,8 %

Ruwe as

132

89,5 %

245

96,8 %

14

80,0 %

In HCl onoplosbare as

2

100 %

6

83,3 %

Magnesium

115

87,0 %

3

100 %

Ruw vet

155

95,5 %

317

96,9 %

88

82,4 %

Fosfor

113

95,6 %

57

100 %

5

100 %

Ruw eiwit

203

94,1 %

350

98,6 %

320

94,1 %

Natrium

102

80,4 %

1

100 %

1

100 %

Totaal suiker

3

66,7 %

7

100 %

8

100 %

Vochtgehalte

24

100 %

30

100 %

33

97,0 %

Er werden 100 waarschuwingen gegeven en 7 PV’s opgesteld voor deze non-conformiteiten.

1.4

Fruit en groenten

Het FAVV controleert de naleving van de kwaliteitsnormen bij groenten, fruit en aardappelen. De kwaliteitscontroles
van groenten en fruit gebeurden vooral in de groothandel (o.a. de veilingen), die op aardappelen bij de bereider/verpakker en in de groothandel.
Minder zware niet-conformiteiten zoals de presentatie, de kleur of de vorm hebben een lagere weging in de beoordeling dan de ernstiger niet-conformiteiten zoals rot/bederf, kneuzingen, rijpheid, onjuiste minimummaat of oorsprong.
Bij niet-conformiteiten werd in eerste instantie een waarschuwing gegeven en werden de niet conforme producten in
beslag genomen. Na een gunstige hercontrole konden de producten alsnog in de handel gebracht worden. Indien bij
een controle op een later tijdstip dezelfde niet-conformiteit bij dezelfde operator werd vastgesteld, werd een proces
verbaal opgemaakt.
In 2008 werden er 460 missies uitgevoerd bij 294 operatoren.
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Kwaliteitscontroles op groenten, fruit en aardappelen
Inspecties

Gunstig

Gunstig

Niet gunstig

met opmerkingen

Groenten en fruit

340

85,9 %

9,1 %

5,0 %

Aardappelen

131

84,0 %

12,2 %

3,8 %

In totaal werden 12 waarschuwingen gegeven en 9 PV’s opgesteld.

1.5

Frituurvet

Tijdens de hygiëne-inspecties in de horecasector werd nagegaan of de kwaliteit van het frietvet voldeed aan de
wettelijke bepalingen. Wanneer het resultaat ongunstig was, werd een monster genomen om in het labo verder te
onderzoeken op het gehalte aan vrije vetzuren en op het gehalte van de polaire fractie. In 2008 werden 10 analyses
uitgevoerd waarvan de helft gunstig was. In totaal werden 3 PV’s gegeven.

1.6

Eiproducten

Er werden monsters vloeibaar eiproduct en eipoeder genomen in de eiproductenbedrijven om na te gaan of de wettelijke normen gerespecteerd werden. Het gaat meer in het bijzonder over volgende parameters:

•

Om te garanderen dat geen bebroede of ontaarde eieren werden aangewend als grondstof, mag het gehalte aan
β-hydroxy-boterzuur in eiproducten niet hoger zijn dan 10 mg/kg niet-gemodificeerd eiproduct, berekend op

•

droge stof.
Om te garanderen dat de nodige hygiëne in acht wordt genomen totdat de eieren en de eiproducten een behandeling hebben ondergaan, mag het melkzuurgehalte niet hoger zijn dan 1.000 mg/kg eiproduct, berekend op de

•

droge stof (geldt enkel voor onbehandelde producten).
De hoeveelheid resten van schalen, vliezen en eventuele andere deeltjes in het eiproduct mag niet hoger zijn dan
100 mg /kg eiproduct.

Kwaliteitsparameters van vloeibare eiproducten en eipoeder
Vloeibare eiproducten

Eipoeder

Aantal analyses

Conform

Aantal analyses

Conform

29

96,6 %

22

100 %

22

100 %

Melkzuur
β-hydroxy-boterzuur

22

95,5 %

Resten van schaal- en vliesdelen

115

97,4 %

		
Er werden geen waarschuwingen of PV’s gegeven.
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Zuigelingenvoeding

De wetgeving bepaalt onder andere dat zuigelingenvoeding een minimum- en maximumgehalte aan vitaminen en
mineralen moet bevatten. Ook het gehalte aan transvetzuren is wettelijk bepaald. De volledige zuigelingenvoeding,
die geschikt is voor zuigelingen tijdens de eerste levensmaanden, wordt uitsluitend in apotheken verkocht. Daarom
worden deze monsters, in uitvoering van een protocol van samenwerking tussen FAVV en FAGG, genomen door het
FAGG.
Het FAVV zelf nam in 2008 opnieuw 10 monsters van opvolgzuigelingenvoeding. Opvolgzuigelingenvoeding is
bestemd voor zuigelingen die reeds aanvullende voeding krijgen. Het vitaminegehalte, het mineralengehalte en het
gehalte aan transvetzuren van de bemonsterde zuigelingenvoeding was telkens conform.

1.8

Voedingssupplementen met vitaminen en mineralen

Voedingssupplementen op basis van nutriënten zijn producten onder de vorm van pillen, tabletten of andere voorgedoseerde vormen die essentiële voedingsstoffen (zoals vitaminen, mineralen, aminozuren, etc) bevatten en die
worden gebruikt ter aanvulling van de normale voeding. De gehalten van deze stoffen moeten overeenkomen met
de geëtiketteerde waarden en beantwoorden aan de minimale en maximale wettelijke waarden. Verder moeten de
geëtiketteerde waarden ook gegarandeerd zijn tot op de vervaldatum.
Er werden door het FAVV 23 voedingssupplementen met vitaminen (13 monsters in de transformatie en 10 in de distributie) en 27 voedingssupplementen met mineralen (16 monsters in de transformatie en 11 in de distributie) bemonsterd op hun samenstelling. In de transformatiesector werd voor één voedingssupplement met vitaminen een inbreuk
op de reglementering vastgesteld waarvoor een PV werd opgesteld. Zowel in de transformatie- als in de distributiesector werden inbreuken vastgesteld op de reglementering van voedingssupplementen: er waren respectievelijk 5 en 2
monsters niet-conform. In de transformatiesector werden 2 PV’s opgesteld en 3 waarschuwingen gegeven.
In het kader van het protocol tussen het FAVV en het FAGG is ook voorzien dat het FAGG monsters van voedingssupplementen analyseert.
Niettegenstaande niet alle analyseresultaten konden gerapporteerd worden, lijkt de situatie verbeterd ten opzichte
van de vorige jaren.
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Water

Er worden chemische en microbiologische analyses uitgevoerd om de drinkwaterkwaliteit te onderzoeken van water
dat in flessen wordt aangeboden en van water dat wordt gebruikt bij de bereiding van levensmiddelen. De monsternemingen worden zowel in de sector transformatie als in de sector distributie verricht.

Analyses van in de sector transformatie bemonsterd water
Monsters

Gunstig

Gunstig met
opmerkingen

Ongunstig

Niet-conforme
parameter
Enterococ-

Bij bereiding van levens-

cen, boor,

middelen gebruikt water,

bromoform,

putwater, gerecycleerd

147

90,5 %

8,2 %

1,4 %

water, oppervlaktewater

chloroform,
natrium,som
trihalomethaan

Mineraalwater en bron-

17

88,2 %

11,8 %

0%

Tafelwater

12

100 %

0%

0%

Behandeld leidingwater

46

95,7 %

2,2 %

2,2 %

water

De controles op in de verwerking gebruikt water gaven aanleiding tot een PV en een waarschuwing.
Conforme resultaten met opmerkingen betreffen de volgende parameters (aantal monsters):

•
•
•

Arseen, fluor, PAK (1)
Natrium, restchloorgehalte, mangaan, totaal mesofiel aëroob kiemgetal bij 22°C (2)
Boor, coliforme organismen (3).
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Analyses van in de sector distributie bemonsterd water
Gunstig met

Monsters

Gunstig

23

100 %

0%

0%

51

90,2 %

3,9 %

2,0 %

opmerkingen

Ongunstig

Niet-conforme
parameter

Ander tafelwater dan
mineraalwater of
bronwater en onbehandeld water
Behandeld
leidingwater
Mineraalwater en
bronwater

totaal mesofiel
aëroob kiemgetal bij 22°C
72

95,8 %

1,4 %

2,8 %

arseen, nitraten,
pH, sulfaten

De controles op watermonsters genomen in de sector distributie werden uitgevoerd in aansluiting op een RASFFbericht uit Nederland. De partijen flessenwater met een te hoog gehalte aan arseen, nitraten en sulfaten werden
vernietigd.
De monsters met resultaat “conform met opmerkingen” hebben betrekking op de volgende parameters (aantal monsters):

•
•

Totaal mesofiel aëroob kiemgetal bij 22°C (1)
Lood (2).
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Residuen en contaminanten
Dioxines, dioxineachtige PCB en PCB-merker
PCB’s en dioxines zijn stoffen met een potentieel cancerogene werking. Kenmerkend voor deze stoffen
is dat ze zeer resistent zijn aan chemische en biologische afbraak; daarenboven accumuleren deze stoffen in vetten doorheen alle stadia van de voedselketen.
Dioxines zijn een groep van organische chloorverbindingen. Onder de noemer dioxines worden naast
de ‘echte’ dioxines (polychloordibenzodioxines of PCDD’s), furanen (polychloordibenzofuranen of
PCDF’s) en dioxineachtige polychloorbifenylen (PCB’s) gerekend. Er bestaan 210 verschillende PCDD’s
en PCDF’s waarvan er 17 beschouwd worden als giftig. Al deze verbindingen zijn lipofiel (vetoplosbaar),
chemisch en fysisch zeer stabiel en weinig biologisch afbreekbaar. Daardoor worden ze geaccumuleerd
in het vet van dieren en mensen.
Polychloorbifenylen (PCB) vormen een groep van 209 verschillende congeneren. Zij komen voort uit
menselijke activiteiten. Ze kunnen onderverdeeld worden in 2 kategorieën afhankelijk van hun toxicologische eigenschappen. Twaalf vertonen toxicologische eigenschappen vergelijkbaar met deze van
dioxines en worden daarom vaak aangeduid als dioxine like PCB’s. PCB’s komen steeds voor in mengsels: voor de bepaling beperkt men zich meestal tot de zogenaamde merker-PCB’s. Deze worden vrij
eenvoudig gemeten en geven een aanduiding van de totale blootstelling.
Dioxines worden gevormd als bijproduct van een chemische reactie, of bij verbrandingsprocessen.
Hierdoor komen dioxines ook van natuur voor. In tegenstelling tot PCB’s hebben dioxines geen technologische toepassing. Ze zijn dus een ongewenst bijproduct. De mens neemt dioxines vooral op via zijn
voeding. Voedingswaren van dierlijke oorsprong zoals vlees, melk, eieren zijn de belangrijkste bron.
De blootstelling aan zeer hoge dosissen van dioxines bij mens veroorzaakt chlooracne, verstoring van
de schildklierwerking, psychologische problemen, infecties van het spijsverteringsstelsel en de bovenste luchtwegen, gezwellen, enz. Over het effect op lange termijn van lagere dosissen is meer onzekerheid. Zeker is wel dat deze producten niet in de voedselketen thuishoren en dat de niveaus uit voorzorg
zo laag mogelijk moeten gehouden worden.
Het controleren van diervoeders op dioxines is cruciaal. Eén lot van een voedermiddel kan immers voor
een verontreiniging van een enorm aantal dieren zorgen. Bekende voorbeelden zijn de dioxinecrisis van
1999 (door een verontreiniging van dierlijk vet met technische vetten), het incident van 2006 (door het
gebruik van ongezuiverd zoutzuur bij de productie van gelatine) en in 2008, de dioxinecrisis in Ierland
(door gecontamineerde deegproducten).
Kort na de dioxinecrisis van 1999 werd in België een programma tot snelle opsporing van contaminanten opgezet. Verder werden bepaalde risicogrondstoffen verboden, zoals gerecycleerde vetten en oliën
afkomstig uit keukens of frituren. Ook werd een verplichte analyse opgelegd van elke op de markt gebrachte partij kritische producten op PCB’s en in sommige gevallen op dioxines. Reeds in 1999 werden
er voorlopige nationale normen vastgelegd voor PCB’s, in afwachting van EU-normen. Momenteel zijn
er EU-normen vastgelegd voor dioxines middels de richtlijn 2002/32/EG en werd de traceerbaarheid van
diervoeders verscherpt.
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In 2008 werd de verplichte PCB-analyse vervangen door een dioxine-analyse op de meest kritische producten zoals dierlijke vetten. Het doel van deze aanpassing is om de autocontrole op deze producten,
georganiseerd door de bedrijven, nog verder aan te scherpen.

2.1

Diervoeders

2.1.1

Residuen van bestrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelen worden gebruikt om gewassen te behandelen tegen onkruid, insecten of schimmels of om de
oogst tijdens de opslag te beschermen. Dat gebruik kan aanleiding geven tot de aanwezigheid van residuen in voedermiddelen. De wet legt maximumwaarden voor residuen vast. Er worden analyses uitgevoerd om na te gaan of de
maximumwaarden voor residuen in acht worden genomen.
In 2008 werden 98 analyses op residuen van bestrijdingsmiddelen uitgevoerd in voedermiddelen: 98,0 % ervan waren
conform. De 2 niet-conforme analyses hebben betrekking op de aanwezigheid van chloorprofam.

2.1.2

PCB’s en dioxinen
PCB’s en dioxinen in diervoeders

Conform

Aantal

Voormengsels
analyses

Conform

Aantal

Grondstoffen
analyses

Conform

Aantal

Mengvoeders
analyses

Conform

Aantal
Dioxine-

analyses

Additieven

14

100 %

26

100 %

86

100 %

19

100 %

PCB

16

100 %

723

100 %

419

100 %

120

99,2 %

Dioxines

100

100 %

453

100 %

448

100 %

118

100 %

achtige PCB’s

Omwille van de non-conformiteit van een voormengsel werd een waarschuwing opgesteld.
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Zware metalen

Zware metalen zijn toxische stoffen van nature aanwezig in het leefmilieu of afkomstig uit industriële activiteiten. Ze
kunnen door opname via de voeding dysfuncties veroorzaken of zich opstapelen in het lichaam (vb.: cadmium in de
nieren). Controles zijn bedoeld om na te gaan dat de wettelijke normen niet worden overschreden.

Zware metalen in diervoeders

Arseen

1

100 %

80

100 %

57

100 %

Cadmium

6

100 %

118

100 %

79

100 %

Kwik

1

100 %

82

100 %

66

100 %

Lood

1

100 %

79

100 %

100

97,0 %

59

Conform

Aantal

Voormengsels
analyses

Conform

Aantal

Grondstoffen
analyses

Conform

analyses

Aantal

Mengvoeders
Conform

Aantal

analyses

Additieven

100 %

Er werd één PV opgesteld.

2.1.4

Fluor

In 2008 werden 85 analyses uitgevoerd in diervoeders. Alle monsters waren conform.

2.1.5

Andere verboden of ongewenste stoffen

Een aantal stoffen mogen niet worden gebruikt in de diervoeding. Bijvoorbeeld hormonen die bedoeld zijn om de
groei van de dieren te verbeteren maar waarvan men aanneemt dat zij nadelig zijn voor de gezondheid van de consument. Er zijn ook de antibiotica waarvan het gebruik Europees werd verboden om te vermijden dat micro-organismen
antibioticaresistentie ontwikkelen. Gerecycleerd vet is eveneens verboden vanwege het gebrek aan transparantie en
het ontbreken van waarborgen voor de veiligheid (cf dioxinecrisis 1999).
Onvoldoende zuivere rundervetten zijn eveneens verboden. Deze maatregel werd genomen ter bescherming tegen
gekkekoeienziekte.
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Verboden of ongewenste stoffen in dierenvoeders

Conform

Aantal

analyses

analyses

Aantal
Hormonen

Mengvoeders

Conform

Voedermiddelen

2

100 %

592

100 %

128

100 %

121

100 %

Onzuiverheden in vet

94

97,9 %

Gerecycleerde olie

111

100 %

Moederkoren

30

100 %
734

100 %

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Verboden gemedicineerde stoffen

De in vetten aangetroffen onzuiverheden gaven aanleiding tot 2 PV’s.

2.2	Meststoffen, bodemverbeterende middelen,
teeltsubstraten en zuiveringsslib
Residuen en contaminanten in meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib
Zware metalen

9

analyses

Aantal

Conform

Aantal

analyses

Conform

PCB's

waaronder cadmium
Conform

Aantal
Meststoffen

analyses

Cadmium

100 %

Organische bodem-

90

100 %

Organische teeltsubstraten

50

96 %

Industrieel zuiveringsslib

44

100 %

46

100 %

Stedelijk zuiveringsslib

14

100 %

15

100 %

verbeterende middelen

De niet-conformiteiten bij organische teeltsubstraten hebben tot 2 PV’s geleid.
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2.3	Fruit, groenten, graan en verwerkte producten
van plantaardige oorsprong
2.3.1

Residuen van bestrijdingsmiddelen

Het gebruik van bestrijidingsmiddelen in fruit-, groente- en graangewassen laat in vele gevallen sporen van residuen
na waaraan de consument wordt blootgesteld, maar die verder geen risico brengen indien de MRL worden nageleefd..
Om na te gaan of de bestrijdingsmiddelen goed worden gebruikt (voor het gewas erkende bestrijdingsmiddelen,
vastgelegde dosissen en wachttijden…) en om de gezondheid van consumenten te beschermen legt de wetgeving
maximumwaarden voor residuen (MRL) vast voor levensmiddelen. Producten die daar niet aan voldoen mogen niet
in de handel worden gebracht. Sinds 1/9/2008 zijn de MRL in Europa volledig geharmoniseerd (verordening (EG) nr.
396/2005). Zo worden alle Europese consumenten beschermd en is vrij verkeer van levensmiddelen tussen de lidstaten mogelijk geworden.
Het door het FAVV gehanteerde controleprogramma op residuen van bestrijdingsmiddelen wordt uitgewerkt op basis
van een risicoevaluatie. Levensmiddelen die een overschrijding van de MRL kunnen vertonen en die veel worden
gebruikt worden nauwlettend gevolgd. Op vraag van de Europese Commissie werd bijzondere aandacht geschonken
aan bepaalde levensmiddelen (aubergine, mango, meloenen en lauki) afkomstig uit de Dominikaanse republiek en uit
Thailand. Een overschrijding van de MRL betekent niet noodzakelijk een gevaar voor de consument maar wijst op een
verkeerd gebruik van het bestrijdingsmiddel. Bij overschrijding van een MRL wordt een beoordeling gemaakt van het
risico voor de consument. Als de overschrijding een mogelijk risico inhoudt voor de consument worden maatregelen
getroffen om consumptie van het betreffende product te vermijden (uit de handel nemen en terugroepen van bij de
consument). Daarnaast vindt een inspectie plaats bij de operator die voor het levensmiddel aansprakelijk is (Belgische
producent of invoerder) om de oorzaak van de overschrijding van de MRL te kunnen achterhalen. Al naargelang van
de ernst van de inbreuk krijgt de verantwoordelijke operator een waarschuwing of een PV.

Fruit, groenten en graan
Er werden in 2008, 1432 monsters van fruit, groenten en graan genomen op de Belgische markt met het oog op de
opsporing van 350 verschillende bestrijdingsmiddelen; 94 % van de monsters waren conform (geen residuen of geen
overschrijding van de in de wetgeving vastgelegde MRL).

Analyses op residuen van bestrijdingsmiddelen in fruit, groenten en graan
Monsters

Zonder aantoonbare

Met residuen ≤ MRL

Met residuen > MRL

residuen (conform)

(conform)

(niet-conform)

Fruit

598

19,9 %

75,4 %

4,7 %

Groenten

815

34,2 %

58,7 %

7,1 %

Graan

19

31,6 %

68,4 %

0%

Totaal

1.432

28,2 %

65,8 %

6,0 %
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De belangrijkste groepen fruit waarvoor een overschrijding werd vastgesteld van de MRL zijn exotisch fruit (passievruchten), citrusvruchten (sinaasappelen) en bessen en kleinfruit (aalbessen en aardbeien). De belangrijkste groepen
groenten die de MRL overschrijden zijn vruchtgroenten (pepers, aubergines, meloenen en lauki – een komkommerachtige die in het Engels « bottle gourd » heet en in het Nederlands flessennekkalebas), bolgewassen (look) en
peulvruchten (bonen).
In vergelijking met 2007 ziet men een stijging van het aantal monsters met ten minste één residu van een bestrijdingsmiddel (+ 9,5 %). Dat kan worden verklaard door de verbetering van de analysemethoden waardoor een groter aantal
residuen van bestrijdingsmiddelen kunnen worden opgespoord (350 bestrijdingsmiddelen) bij zeer lage grenzen
(doorgaans 0,01 mg/kg) en door meer gerichte controles op risicoproducten. Anderzijds stelt men een daling vast van
het percentage monsters die een overschrijding vertonen van de in de wetgeving vastgelegde MRL (- 0,8 %).
Van buiten de Europese Gemeenschap ingevoerde groenten en fruit vertoonden verhoudingsgewijs meer overschrijdingen van de MRL dan groenten en fruit uit de Lidstaten.

Residuen van bestrijdingsmiddelen in fruit, groenten en granen en de oorsprong van de monsters
Oorsprong

Percentage monsters

Niet-conform (> MRL)

België

38,1 %

3,7 %

Andere EU-landen

23,4 %

3%

Derde landen

37,6 %

10,4 %

Onbekend

0,9 %

0%

Er werden tien Europese waarschuwingsberichten verstuurd door het FAVV voor levensmiddelen die niet voldeden
aan de MRL en die een potentieel gevaar inhielden voor de consument. Alle mogelijke maatregelen werden getroffen
om consumptie van die levensmiddelen te vermijden.

In 2008 door het FAVV verzonden Europese waarschuwingsberichten
Land van oorsprong
Ananas

Ecuador

Druiven

India

Sinaasappelen

Verenigde Staten

Mango’s

Costa Rica

Komkommers

Nederland

Aubergines

Dominicaanse Republiek

Paprika’s

Egypte

Pepers

Thaïland

Pepers

India

Infusie

China
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In 2008 werden ook 107 monsters van groenten en fruit geanalyseerd als gevolg de opvolging van van non-conformiteiten of klachten. 90,7 % van die monsters waren conform.
Alle partijen van onbeschut geteelde sla (kropsla, andijvie), veldsla en selderij moeten voordat ze mogen worden
geoogst een analyse op residuen van bestrijdingsmiddelen en nitraten ondergaan waarbij wordt onderzocht of zij
voldoen aan de in de wetgeving vastgelegde MRL. Deze vooroogstcontrole wordt uitgevoerd door het FAVV of door
telersverenigingen die door het FAVV werden erkend. In 2008 voerde het FAVV 133 vooroogstcontroles uit . Alleen
producten die voldoen aan de MRL mogen in de handel worden gebracht.

Verwerkte producten van dierlijke oorsprong
Residuen van bestrijdingsmiddelen
Aantal monsters

Zonder aantoon-

Met residuen ≤ MRL

Met residuen > MRL

bare residuen

(conform)

(niet conform)

(conform)
Verwerkte producten

67

55,2 %

44,8 %

0%

Babyvoeding

103

100 %

0%

0%

2.3.2

Nitraten

Nitraten zijn contaminanten die van nature voorkomen in groenten en fruit. De concentratie ervan verschilt al naargelang van de soort, het seizoen en de teeltwijze. Ze komen vooral voor in bladgroenten.
In 2008 werden 181 monsters genomen op de Belgische markt en onderzocht op de aanwezigheid van nitraten; 97,8 %
van de monsters voldeden aan de in de Europese of de Belgische wetgeving vastgelegde normen.

2.3.3

Lood en cadmium

De aanwezigheid van lood en cadmium in groenten en fruit is vooral een gevolg van de milieuverontreiniging.
Er werden in 2008, 177 monsters van groenten en fruit (aardappelen inbegrepen) genomen op de Belgische markt
en onderzocht op de aanwezigheid van lood en cadmium; 99,5 % van de genomen monsters voldeden aan de in
de Europese of de Belgische wetgeving vastgelegde normen, rekening houdend met de analyseonzekerheid op het
resultaat. Het niet-conforme monster (van selderij) gaf aanleiding tot een RASFF.
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Melk en melkproducten

In de melk van verschillende diersoorten (runderen, geiten, schapen en paarden) worden controles op residu’s van
geneesmiddelen en contaminanten uitgevoerd. De monsternemingen gebeuren voornamelijk op de hoeve en in
beperkte mate in de melktransportwagens. De meeste stalen worden genomen op koemelk aangezien dit de grootste
productie vertegenwoordigt. Melk van geiten, schapen en paarden wordt in België slechts in beperkte mate
geproduceerd.
Uit de resultaten blijkt dat de kwaliteit van de melk op de landbouwbedrijven zeer goed is. In de zeldzame gevallen
waar de normen overschreden werden, werd op de betrokken bedrijven de aanwezige melk vernietigd en, indien opportuun, een recall georganiseerd. Nieuw geproduceerde melk van deze bedrijven werd pas opnieuw toegelaten in de
voedselketen als analyses aantoonden dat ze aan de normen voldeed.

Residu’s en contaminanten in rauwe melk bemonsterd op de hoeve of bij het vervoer van melk

Conform

Aantal

Paardenmelk
analyses

Conform

analyses

Schapenmelk
Aantal

Conform

Aantal

Geitenmelk
analyses

Conform

analyses

Aantal

(vervoer)

Conform

(productie)
Aantal

Koemelk

analyses

Koemelk

Verboden stoffen:

•
•
•
•

chlooramfenicol

41

100 %

20

100 %

5

100 %

6

100 %

2

100 %

dapson

41

100 %

21

100 %

10

100 %

9

100 %

9

100 %

nitrofuranen

50

100 %

20

100 %

5

100 %

6

100 %

2

100 %

nitro-imidazolen

20

100 %

5

100 %

6

100 %

2

100 %

5

100 %

4

100 %

2

100 %

10

100 %

9

100 %

9

100 %

50

100 %

Antibiotica (screening)

35

100 %

Sulfonamiden

41

100 %

Quinolonen

35

100 %

5

100 %

4

100 %

2

100 %

Anthelmintica

35

100 %

3

100 %

2

100 %

2

100 %

5

100 %

4

100 %

2

50 %

5

100 %

5

100 %

5

100 %

5

100 %

6

100 %

2

100 %

5

100 %

5

100 %

2

100 %

Niet-steroidale ontstekingsremmers

32

21

100 %

96,9
%

Organochloorpesticiden

17

100 %

Organofosforpesticiden

16

100 %

Lood

19

100 %

10
8

100 %
100 %

In een monster koemelk werd flufenaminezuur aangetroffen. Als maatregel werd de melk onder tijdelijk beslag geplaatst. In een monster paardenmelk werd fenylbutazone aangetroffen. De melk werd tijdelijk onder beslag geplaatst
en er werd een PV opgesteld. Er werd 1 hercontrole uitgevoerd, met gunstig resultaat. Voor antibiotica (screening)
werden nog 2 monsters geanalyseerd buiten het controleplan, beide met gunstig resultaat.
Ook de analyses in de transformatie- en distributiesectoren tonen aan dat de kwaliteit van melk en melkproducten
zeer goed is.
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Melk en melkproducten bemonsterd bij de verwerking en de distributie
Lood

Chloramfenicol

Aantal analyses

Conform

11

100 %

Melk

Aantal analyses

Conform

Kaas

9

100 %

11

100 %

Yoghurt

10

100 %

10

100 %

Melkpoeder

10

100 %

10

100 %

Dioxines, dioxineachtige PCB en merker-PCB in de zuivelkolom
In de sector melk worden controles uitgevoerd op dioxines, dioxineachtige PCB’s en PCB’s doorheen de hele keten,
te beginnen bij de voeders voor het melkvee. De eventuele aanwezigheid van deze contaminanten in het voeder
kunnen immers doorgegeven worden in de melk. Verder worden analyses uitgevoerd op de melk op niveau van de
melkproductie, het vervoer van de melk, en op de verwerkte producten op niveau van de verwerkingsbedrijven en de
distributie.

Dioxines, dioxineachtige PCB en merker-PCB in de zuivelkolom
Dioxines en dioxineachtige

Merker-PCB

conform

aantal monsters

diervoeders

aanvullende diervoeding

90

100 %

126

100 %

voor melkvee

voormengsel

2

100 %

1

100 %

koemelk

58

100 %

22

100 %

geitenmelk

7

100 %

6

100 %

schapenmelk

5

100 %

6

100 %

paardenmelk

3

100 %

5

100 %

Productie

Vervoer

Verwerking en
distributie

conform

aantal monsters

PCB

koemelk

10

100 %

10

100 %

melk

20

95 %

11

100 %

boter

20

100 %

22

100 %

kaas

30

100 %

21

100 %

yoghurt

40

100 %

5

100 %

melkpoeder

14

100 %
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De resultaten tonen aan dat de melk zeer goed scoort op het gebied van de dioxines, dioxineachtige PCB’s en PCB’s.
Met uitzondering van 1 overschrijding in consumptiemelk, waren alle resultaten binnen het controleplan gunstig. Buiten het controleplan werden nog 10 melkmonsters geanalyseerd op dioxines, dioxineachtige PCB’s en PCB’s; 1 analyse
was ongunstig. Als maatregel werd er een definitief beslag gelegd.

2.5

Eieren en eiproducten

Bedrijven
Op kippeneieren worden controles op residu’s van geneesmiddelen en contaminanten uitgevoerd. De monsters
worden verdeeld over de verschillende houderijsystemen (kooi, scharrel, vrije uitloop en bio) in de legbedrijven. Bij
overschrijding van de normen worden de eieren die aanwezig zijn in het bedrijf vernietigd en indien nodig wordt
een recall (terugroeping bij de consument) georganiseerd. Eieren van dergelijk bedrijf worden slechts opnieuw in de
voedselketen toegelaten wanneer analyses aantonen dat ze aan de normen beantwoorden.

Residuen en contaminanten in eieren bemonsterd in het bedrijf van herkomst

Aantal analyses

Conform

Aantal analyses

Conform

- Dapson

42

- Nitrofuranen

21

- Nitro-imidazolen

Bio

Conform

21

Vrije uitloop

Aantal analyses

- Chloramphenicol

Scharrel
Conform

Aantal analyses

Kooi

100 %

10

100 %

7

100 %

4

100 %

100 %

14

100 %

15

100 %

13

100 %

100 %

10

100 %

5

100 %

4

100 %

21

100 %

10

100 %

5

100 %

4

100 %

Antibiotica (screening)

27

100 %

5

100 %

5

100 %

4

100 %

Sulfonamiden

27

100 %

5

100 %

5

100 %

4

100 %

Quinolonen

27

100 %

5

100 %

5

100 %

4

100 %

Coccidiostatica

30

100 %

5

100 %

5

100 %

3

100 %

Dioxines

5

100 %

4

100 %

4

75 %

5

100 %

Dioxineachtige PCB

5

100 %

4

100 %

4

75 %

5

100 %

PCB

3

100 %

1

100 %

5

100 %

2

100 %

Organochloorpesticiden

2

100 %

1

100 %

2

100 %

1

100 %

Organofosforpesticiden

1

100 %

1

100 %

2

100 %

1

100 %

Verboden stoffen:

In 1 staal eieren (vrije uitloop) werd een te hoog gehalte aan dioxines en dioxine like PCB aangetroffen. Als maatregel
werden de eieren definitief in beslag genomen. Er werd ook een PV opgesteld.
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Verwerking en distributie
Dioxines, dioxineachtige PCB’s en PCB-merkers in eieren bij de verwerking en de distributie

Eieren

2.6

10

100 %

conform

aantal

Merker-PCB’s
analyses

conform

analyses

aantal

Dioxines en dioxineachtige PCB’s

10

100 %

Slachtdieren

In 2008 werden 3.945 monsters genomen met het oog op het opsporen van anabolica en verboden stoffen in samenhang met het plan voor toezicht op residuen en contaminanten, namelijk:

•
•
•
•

2.184 monsters van runderen
1.119 monsters van varkens
458 monsters van kalveren
184 monsters van pluimvee.

In één monster worden verscheidene families van stoffen opgespoord waardoor het werkelijk aantal analyses veel
hoger ligt. Eén monster van kalveren bleek positief voor prednisolon en één monster van runderen bleek positief voor
dexamethason.
In 2008 werd een H-status toegekend aan 3 rundveebedrijven als gevolg van het gebruik van mengsels van stoffen
met hormonale werking en corticosteroïden en werd een status toegekend aan een rundveebedrijf vanwege het
gebruik van corticösteroïden. Er werd ook een H-status toegekend aan een varkensbedrijf als gevolg van de aanwezigheid van chlooramfenicol. 9 van de in 2008 toegekende R-statussen waren een gevolg van het gebruik van antibiotica,
5 van het gebruik van niet-steroïdale ontstekingsremmers en 2 van het gebruik van beide.

Evolutie van de H- en R-status in rundvee- en varkensbedrijven
H-status

R-status

Runderen

Varkens

Runderen

Varkens

2005

3

4

7

9

2006

9

1

7

9

2007

5

0

12

12

2008

4

1

12

4
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De R-status houdt in dat gedurende 8 weken 1 op 10 dieren van elke in het slachthuis aangeboden partij dieren op
kosten van de verantwoordelijke wordt onderzocht. Toekenning van de H-status heeft als gevolg dat de dieren gedurende 52 weken het bedrijf alleen mogen verlaten om naar een Belgisch slachthuis te worden overgebracht of dat 1 op
10 dieren van elke partij op kosten van de verantwoordelijke zal worden onderzocht.

2.7

Vlees en vleesproducten

In het slachthuis
In het kader van het toezicht op residuen en contaminanten worden in het slachthuis monsters genomen van geslachte dieren.
De monsters van runderen, kalveren, varkens, schapen, paarden, pluimvee, konijnen en duiven worden onderzocht
op de aanwezigheid van anabolica (hormonen, thyreostatica, beta-agonisten en corticosteroïden), verboden stoffen
(chlooramfenical, nitrofuranen, nitro-imidazol), diergeneesmiddelen, dioxinen en PCB’s, bestrijdingsmiddelen, zware
metalen en mycotoxinen. De monsters van vrij wild worden vooral onderzocht op contaminanten met dioxinen, PCB’s
en zware metalen.

Residuen en contaminanten in het slachthuis (aantal analyses en % conformiteit,
uitsluitend vermeld voor de analyses die niet 100 % conform zijn)
Runderen
Anabolica

1.671
(99,8 %)

Verboden stoffen

51

Antibiotica

342

Anthelmintica

Kalveren

Varkens

Schapen

Paarden

Pluimvee

Konijnen

Duiven

766

2.582

43

38

512

45

30

21

20

446

27

58

263
(99,6 %)

200

1.787

19

(99,0 %)

(99,8 %)

(94,7 %)

72

48

297

20

10

Coccidiostatica

10

49

70

9

10

Pyrethroïden

31

16

107

10

5

Kalmeermiddelen

75

31

459

9

10

9

8

Niet-steroïdale
ontstekingsremmers
Dioxinen, dioxineachtige
PCB’s en merker-PCB’s
Organochloorpesticiden

91
(98,9 %)
226
(99,6 %)
19

35

169
(98,2 %)

17

503
(99,6 %)
117
188
(98,4 %)
70
94
(96,81 %)

Vrij wild

26
(92,3 %)

28

14

17

6

24

12

8

5

9

10

8

4

55

441

32

13

259

18

30

48

10

53

10

2

40

10

10

16

16

80

16

12

196

Organofosforpesticiden

17

11

36

10

Lood en cadmium

96

22

126

18
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De niet-conforme resultaten hadden betrekking op de aanwezigheid van:

•
•
•
•
•
•
•

corticosteroïden (3)
chlooramfenicol (1 bij varkens)
antibiotica (9)
coccidiostatica (3)
niet-steroïdale ontstekingsremmers (7)
residuen van furaltadon, een verboden bacteriedodende stof (2)
dioxinen en dioxineachtige PCB’s in een gehalte boven de norm (1).

1 runderkarkas dat nog in het slachthuis aanwezig was, werd in beslag genomen en vernietigd.

Transformatie en distributie
Stalen van vlees en vleesproducten, afkomstig van de verwerking en distributie, werden bemonsterd op dioxines,
PCB’s (polychloorbifenylen) en PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen).

Residuen en contaminanten in vlees en vleesproducten in verwerking en distributie

Vlees

40

100 %

28

100 %

Dierlijke vetten

32

100 %

9

100 %

Vleesproducten

monsters

aantal

aantal

analyses

conform

aantal

analyses

PAK’s

conform

Merker-PCB’s

PCB's

14

161
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Aquacultuurproducten

In 2008 werden 185 monstersd genomen in aquacultuurbedrijven; slechts 1 monster was niet conform omwille van de
aanwezigheid van malachietgroen. Alle forellen uit de behandelde vijver (250 kg) werden vernietigd.

Residuen en contaminatnen in vis van aquacultuur
Aantal monsters

Conform

Anabole stoffen

27

100 %

Verboden stoffen

28

100 %

Antibiotica

9

100 %

Anthelmintiques

13

100 %

Dioxines, dioxine like PCB en merker PCB

29

100 %

Organochloor bestrijdingsmiddelen

8

100 %

Lood en cadmium

20

100 %

Malachietgroen

78

98,7 %

2.9

Visserijproducten

2.9.1

Histamine

Histaminevorming in vis gebeurt bij de afbraak ten gevolge van de bacteriële omzetting van het van nature in vis aanwezige aminozuur histidine in histamine. Bepaalde vissoorten zoals tonijn, makreel, sardines, haring, ansjovis bevatten
veel histidine en houden bijgevolg meer risico in op vorming van hoge gehaltes aan histamine, vooral bij hanteren of
opslag in verkeerde omstandigheden (bijvoorbeeld bewaren bij te hoge temperatuur).
Het consumeren van vis die hoge gehaltes aan histamine bevat, kan vergiftigingsverschijnselen veroorzaken zoals
misselijkheid, huiduitslag, hoofdpijn en maagdarmklachten. Histamine wordt niet vernietigd bij het koken of bakken
van de vis. Het bewaren van verse vis in gekoelde omstandigheden (bij een temperatuur van 0 tot 4 °C) is dus een zeer
belangrijke maatregel om de histaminevorming tot een minimum te beperken.

Analyses op histamine
Makreel (vismijn)
Histamine

Visserijproducten rijk aan histidine (groothandel)

Analyses

Conform

Analyses

Conform

1

0%

39

97 %

Eén terugroeping (makreel) werd georganiseerd.
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Dioxines, dioxineachtige PCB, PCB’s, zware metalen en PAK’s

Productiegebied (oesters) of visafslag
In 2008, waren 179 analyses van vissen, Sint-Jacobsschelpen, oesters, en schaaldieren op dioxines, dioxine like PCB,
PCB’s, zware metalen en PAK’s. Allen waren conform.

Verwerking en distributie
Residuen en contaminanten in visserijproducten (aantal analyses en % conformiteit, uitsluitend vermeld voor de analyses die niet 100 % conform zijn)
Dioxines en
Cadmium

Lood

Kwik

dioxine-

Merker-PCB’s

PAK’s

achtige PCB’s
Tweekleppige

7

7

7

7

7

31 (96,8 %)

26

26

27 (96,3 %)

27 (96,3 %)

weekdieren
Vissen en schaaldieren

88

De non conformiteiten betroffen:

•
•
•

-

1 van de 5 schaaldieren voor cadmium

-

1 van de 22 vissen voor dioxines en dioxineachtige PCB’s

-

1 van de 3 vissen voor merker-PCB’s (buiten het controleplan)

2.9.3

Tributyltin

Tributyltin is een stof die sinds het begin van de jaren 1970 in verf wordt gebruikt om de aangroei van algen en
zeepokken op scheepsrompen tegen te gaan. Door het gebruik van dergelijke verf neemt het brandstofgebruik af.
Deze organotinverbinding wordt tegenwoordig in grote hoeveelheden aangetroffen in de havens en vaarroutes. Het
gebruik van verf met tributyltin is sinds 1990 verboden op de rompen van schepen kleiner dan 25 m. De Europese Unie
heeft aan haar lidstaten een verbod opgelegd om tributyltin nog op de markt te brengen en wetgeving is in voorbereiding om het verbod op de aanwezigheid van tributyltin op scheepsrompen van kracht te maken in haar lidstaten.
Tributyltin hecht zich gemakkelijk aan slibdeeltjes en zwevend stof. Op deze manier komt het in de voedselketen
terecht. Zo komt tributyltin voor in schaal- en schelpdieren.
In 2008 werden 57 monsters van oesters, mosselen en garnalen (van groothandel en kleinhandel) geanalyseerd. Allen
waren conform.
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Bewaarmiddelen in garnalen

Sorbinezuur en benzoëzuur zijn toegelaten conserveermiddelen in gekookte garnalen. Boorzuur is echter verboden. In
2008 werden in de groothandel 50 monsters genomen van gekookte garnalen voor analyse op sorbinezuur, benzoëzuur en boorzuur. Voor 1 monster werd een overschrijding vastgesteld voor benzoëzuur. De betrokken producten
werden in beslag genomen.

2.9.5

Mariene biotoxines

Levende tweekleppige weekdieren zoals mosselen en oesters zijn filterfeeders: zij voeden zich met microalgen
(fytoplankton) door deze te filteren uit het water. Onder dit fytoplankton zijn er soorten die toxines produceren die
onder andere in weekdieren zoals mosselen en oesters accumuleren. Men noemt deze toxines mariene biotoxines.
Bij gunstige omstandigheden kan het plankton op zeer korte tijd spectaculaire concentraties aannemen. Men spreekt
dan van algenbloei of “bloom”, waardoor weekdieren blootgesteld worden aan hoge concentraties biotoxines.
De consumptie van dergelijk mosselen of oesters kan bij mensen ziekte of zelfs de dood veroorzaken. De toxines
kunnen ziekteverschijnselen veroorzaken zoals braken en diarree (DSP: Diarrhetic Shellfish Poisoning), desoriëntatie en
geheugenverlies (ASP: Amnesic Shellfish Poisoning) en stuiptrekkingen en verlammingsverschijnselen (PSP: Paralytic
Shellfish Poisoning). Regelmatige controle van het zeewater op de aanwezigheid van toxineproducerend fytoplankton
en de controle van mosselen en oesters op aanwezigheid van mariene biotoxines, herleiden het risico op consumptie
van met toxines gecontamineerde weekdieren tot een minimum.
In juli 2008 werd tijdens de oogst een verhoogd gehalte vastgesteld aan DSP in mosselen afkomstig uit de Noordzee.
Daarop werd de producent door het FAVV een verbod opgelegd nog verder te oogsten en werd er een recall georganiseerd van de mosselen die al in de handel gebracht waren. Dankzij nieuwe gunstige analyses kon de oogst en de
handel hernemen.

Analyses op mariene biotoxines
Sint-Jacobsschelpen(vismijn)

Oester(productiegebied)

Levende tweekleppige
weekdieren (grootdistributie)

Analyses

Conform

Analyses

Conform

Analyses

Conform

ASP

65

91 %

24

100 %

18

100 %

DSP

64

97 %

22

95 %

18

100 %

PSP

59

100 %

22

100 %

19

100 %
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2.10 Honing
In 2008 werden 133 monsters van honing genomen bij imkers (177 analyses), 65 in de distributie en 54 in de verwerking
(370 analyses in de distributie et de verwerking) voor de opsporing van verboden stoffen, antibiotica, organochloor en
organofosfor bestrijdingsmiddelen, pyrethinoiden, lood en cadmium. Alle resulaten waren conform.

2.11

Mycotoxines in de voedselketen

Mycotoxines zijn door schimmels geproduceerde gifstoffen die zich op plantaardige grondstoffen ontwikkelen tijdens
de groei of tijdens de opslag. Meerdere mycotoxines hebben een niet-verwaarloosbare invloed op de gezondheid
van mens en dier. Zo veroorzaakt het fusariumtoxine DON (deoxynivalenol) misselijkheid, braken, buikpijn, diarree,
duizeligheid en hoofdpijn. Andere mycotoxines zijn giftig voor het zenuwstelsel, zoals patuline, of kunnen genschade
toebrengen en zijn kankerverwekkend, zoals bepaalde aflatoxines.
Verder kunnen, door de opname van verontreinigd voeder en omwille van hun chemische stabiliteit, mycotoxines
voorkomen in dierlijke producten zoals melk. Daarom worden zowel diervoeders als levensmiddelen bemonsterd
op de aanwezigheid van deze ongewenste stoffen. Hierbij worden de gevaarlijkste mycotoxines, aflatoxines, ochratoxine    A en fusariumtoxines, gecontroleerd in de meest gevoelige matrices zoals granen en levensmiddelen op basis
van granen.

Diervoeders
Aflatoxine B1 wordt als het meest giftige aflatoxine beschouwd. Het wordt teruggevonden in bepaalde als mogelijk
risicovolle grondstoffen (arachidekoeken …). Verontreiniging van melk door aflatoxine M1 is het gevolg van de inname
door dieren van diervoeders, besmet met aflatoxine B1. Daarom wordt bijzondere aandacht besteed aan de controle
van mengvoeders bestemd voor melkvee.

Mycotoxines in diervoeders
Grondstoffen
Aflatoxine

Mengvoeders

Aantal monsters

Conform

Aantal monsters

Conform

144

99 %

113

100 %

Er werden bovendien 449 onderzoeken gevoerd naar de aanwezigheid van DON, fumonisine, T2-HT2, ochratoxine, en
zearalenon in grondstoffen en mengvoeders. De resultaten waren conform.
Een rijstmeel bestemd voor veevoeder was niet conform.
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Primaire productie
De aanwezigheid van aflatoxine M1 werd nagegaan in koemelk (33 analyses), geitenmelk (5 analyses), schapenmelk (6
analyses) en paardenmelk (2 analyses). Allen waren conform.
In het slachthuis genomen monsters van geslachte runderen (10 analyses), kalveren (12 analyses), varkens (70 analyses),
schapen (10 analyses), paarden (6 analyses), pluimvee (38 analyses), konijnen (10 analyses) werden onderzocht op de
aanwezigheid van ochratoxine. Allen waren conform. Ook 9 vissen afkomstig van de aquacultuur werd bemonsterd op
de aanwezigheid van ochratoxine. Allen waren conform.

Verwerking en distributie
Mycotoxines in producten in de verwerking en distributie (aantal analyses en % conformiteit, uitsluitend vermeld voor
de analyses die niet 100 % conform zijn)
Aflatoxine
Groenten fruit & granen

Ochratoxine

Fumonisine

B1, B2, G1, G2

A

B1 en B2

28

20

22

53 (98 %)

10

10

5

2

Koffie en infusies
Specerijen

Zearalenone

T2 &HT2

10

9

34 (97 %)

M1

7
10

8

Snoep

76

Noten

102

Oliehoudende zaden

18

11
20

Brood

15

71

15

Voedingspasta

10

10

10

Mout

7

Koeken

7
1

1

9

9

9

9

Chips

14

10

15

10

Zetmeel

1

1
10

8

10

Babyvoeding

aflatoxine

19

Cacao
Ontbijtgranen

DON

9

Graanmeel

8

Tortilla

10

Bijzondere voedingsmiddelen

6

Popcorn

20

Koude kant-en-klare bereidingen

10

1

Melk

27

Kaas

9

Yoghurt

19

Melkpoeder

20

Totaal

275 (99 %)

99 (100 %)
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Een niet conform monster voor aflatoxine B1 van muskaatnoot werd gevonden in de distributie (7,6 µg/kg); een PV
werd opgesteld. De gemalen muskaatnoot in verpakkingen van 100 g werd teruggeroepen.
Buiten het controleplan werd een wijnstaal onderzocht op ochratoxine A. Dit staal was conform.

Schimmels in granen bemonsterd bij de verwerking en distributie
Claviceps purpurea
Aantal monsters

Conform

Rogge

6

83,3 %

Tarwe

34

100 %

Daarnaast worden andere controles op het gehalte aan mycotoxines uitgevoerd bij de invoer (zie hoofdstuk betreffende de controles bij invoer en uitvoer).
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Residuen en contaminanten in producten in de verwerking en distributie (aantal analyses en % conformiteit,
uitsluitend vermeld voor de analyses die niet 100 % conform zijn)
Dioxines
&
Arseen

Lood

Cadmium

Kwik

PAK’s

dioxineachtige

MerkerPCB’s

PCB’s
Fruit en groentesap limonade

10

Wijnen

35
10

Thee

10

10

Brood

10

10

Cacaoboter en chocolade

10
10

Paddenstoelen
(gekweekte en wilde)
Honing
Babyvoeding

40

10

Voedingspasta

26

17

35

29

23

9

10

10

20

10

Plantaardige oliën

14

Groenten

11

Specerijen
Voedingssupplement

20
39
(94,9 %)

12
5
(80 %)

5

5

5

Sauzen

5
15

Aroma’s

19

19

19

19

Additieven

24

24

24

24
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Furaan

Furaan is een verbinding die men aantreft in veel levensmiddelen die een warmtebehandeling onder hoge druk hebben ondergaan, zoals bijvoorbeeld levensmiddelen in blik of in glazen bokalen.
Er werden 57 monsters genomen van fruit en dranken in de transformatie en de distributie waarvan het furaangehalte
werd bepaald. Alle resultaten waren conform.

2.12.3

Acrylamide

Acrylamide is een neurotoxische en waarschijnlijk ook genotoxische en carcinogene stof voor de mens. Vrij hoge hoeveelheden acrylamiden worden gevormd tijdens de bereiding van sommige levensmiddelen (sterk verhitten, braden,
frituren) bij hoge temperaturen en met weinig water. Er wordt al enige tijd onderzoek gedaan naar de verschillende
mechanismen die leiden tot de vorming en naar de toxicologie van acrylamide. Het Wetenschappelijk Comité bracht
een advies uit over de blootstelling van de Belgische bevolking, de bijdrage van verschillende levensmiddelen daaraan
en de methodologie om actiegrenzen vast te leggen (zie hoofdstuk over de activiteiten van het Wetenschappelijk
Comité).
Er werden 173 monsters genomen van levensmiddelen die het meeste bijdragen aan de blootstelling, zoals brood,
ontbijtgranen, koffie en cichorei en die werden gecontroleerd op het acrylamidegehalte. Momenteel zijn er geen wettelijke normen.

2.12.4

3-MCPD

3-monochloorpropaandiol (3-MCPD) is een verontreiniging die wordt gevormd bij de zure hydrolyse van plantaardig
eiwit. Onderzoek heeft aangetoond dat 3-MCPD cancerogeen en vermoedelijk genotoxisch is als het gedurende een
langere periode en in hoge doses wordt toegediend. De stof komt voor in een groot aantal levensmiddelen en ingrediënten, in het bijzonder in sojasaus, maar ook in brood, crackers, geroosterde koekjes, kaas, salami, gemodificeerd
zetmeel,…
Er werden 91 monsters genomen waarvan het gehalte aan 3-MCPD werd bepaald. Er is alleen een regelgeving voor
sojasaus en alle monsters daarvan waren conform.

2.12.5

Benzeen

Benzeen is kankerverwekkend en de meest voorkomende blootstelling aan deze stof is via inademing. Benzeen kan
echter onder bepaalde omstandigheden in kleine hoeveelheden gevormd worden in frisdrank door reactie van benzoëzuur (een toegelaten bewaarmiddel) en ascorbinezuur (vitamine C, antioxidant). Opdat deze reactie zou plaatsvinden moet wel aan een groot aantal voorwaarden voldaan zijn: juiste temperatuur, bewaartijd, UV-licht, aanwezigheid
van bepaalde andere stoffen…
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Omdat suiker de vorming van benzeen lijkt af te remmen en omdat licht en bewaartijd de vorming van benzeen doet
verhogen, werden vooral frisdranken met zoetstoffen in doorzichtige flessen en enkele maanden vóór de vervaldatum
bemonsterd. In totaal werden 79 analyses uitgevoerd. Zoals in 2007 bevatte geen enkele frisdrank meer dan 10 ppb
benzeen.
Benzeen werd ook bepaald in 18 aroma’s. Alle resultaten waren conform.

2.12.6

Andere residuen en contaminanten

Andere substanties zoals ethylcarbamaat, vlamvertragers, perfluorverbindingen en organotinverbindingen gebruikt
als middel tegen vlekken werden geanalyseerd met het oog op het verzamelen van gegevens; deze zullen nadien
doorgestuurd worden aan het EFSA met het oog op latere blootstellingsevaluaties.

2.12.7

Additieven

Additieven of toevoegsels zijn stoffen die worden gebruikt om bepaalde voedingskenmerken te wijzigen of te verbeteren: voor de verlenging van de houdbaarheid (conserveermiddelen en anti-oxidanten), voor de wijziging van de
textuur en hun stabiliteit, voor de wijziging van de kleur en de smaak (kleur- en smaakstoffen).
De additievenwetgeving werkt met positieve lijsten. Dit betekent dat het gebruik van additieven verboden is zonder
specifieke toelating.

Sulfiet
Het gebruik van sulfiet in zuiver gehakt vlees is wettelijk verboden. Vlees dat aan de lucht wordt blootgesteld oxideert
en krijgt een roestbruine kleur. Sulfiet wordt toegevoegd om de rode kleur van het vlees te bewaren. Hierdoor kan
bedorven vlees een vers uitzicht behouden en een risico vormen voor de voedselveiligheid. In bereid gehakt vlees
kunnen sulfieten voorkomen in de toegevoegde ingrediënten. In dat geval mag het gehalte aan sulfiet in het eindproduct niet hoger zijn dan de wettelijk vastgelegde norm en moet nagegaan worden of sulfiet wel degelijk is toegelaten
in de toegevoegde ingrediënten.
Een controle op de aanwezigheid van sulfiet in gehakt bestaat in eerste instantie altijd uit een snelle routinetest waarbij gebruik wordt gemaakt van malachietgroen. Bij positief resultaat wordt een analyse uitgevoerd in het laboratorium.
In 2008 werden 936 testen op de aanwezigheid van sulfiet in gehakt vlees bij de slager, groothandel, grootkeuken en
supermarkt uitgevoerd en 83 waren niet conform. Het ging om gehakt van varken, rund, paard, schaap, en om américain, hamburgers, blinde vinken, worsten… Naargelang de overtreding werden verschillende maatregelen genomen:
73 PV’s, 3 waarschuwingen en maatregelen bij andere operatoren hogerop in de voedselketen.
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Sulfiet is niet toegelaten in gehakt en in frisdranken op basis van vruchtensap maar het gebruik is binnen wettelijk
bepaalde grenzen wel toegelaten als bewaarmiddel in gedroogd fruit en groenten, garnalen, geschilde en verwerkte
aardappelen, confituur, mosterd, suikers, wijn….

Sulfiet in diverse levensmiddelen
Aantal monsters

Conform

Gehakt vlees

936

91,1 %

Gedroogd fruit

10

100 %

Gedroogde groenten

10

100 %

Garnalen

9

100 %

Geschilde aardappelen

11

100 %

Verwerkte aardappelen

10

100 %

Frisdranken op basis van vruchtensap

10

100 %

Confituur

10

100 %

Mosterd

10

100 %

Suikers

10

100 %

Witte en rode wijn

46

100 %

Andere additieven
Diverse levensmiddelen werden bemonsterd op de conserveermiddelen benzoëzuur, sorbinezuur, nitraat en nitriet
(100 monsters), op de kleurstoffen tartrazine, cochenille, azorubine en oranjegeel (45 monsters), op de zoetstoffen
acesulfaam K, aspartaam, cyclaamzuur en sucralose (56 monsters), en op mononatriumglutamaat (24 monsters). Twee
bemonsterde frisdranken bevatten een te hoog gehalte aan benzoëzuur en 3 bemonsterde Chinese schotels bevatten
te veel mononatriumglutamaat.
Er werden 114 monsters van chili- en kerriepoeder, kurkuma en palmolie geanalyseerd op de verboden kleurstof
soedanrood I, II, III, IV. In 44 van deze monsters gebeurden analyses op de verboden kleurstoffen pararood, oranje II en
rhodamine B. In 62 van de 114 monsters gebeurden bijkomend analyses op annatto. Deze kleurstof is slechts toegelaten in enkele voedingsmiddelen. Alle monsters waren conform.
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2.12.8 Zout in brood
Zout geeft brood een door de consumenten gewaardeerde smaak en houdt het brood langer vers. Een te hoge
zoutinname wordt in verband gebracht met een verhoogde bloeddruk. Daarom wordt algemeen aanbevolen om de
inname van zout te beperken. Aangezien brood deel uitmaakt van het dagelijks menu, draagt brood in sterke mate bij
tot de totale zoutinname en is het belangrijk dat het zoutgehalte in brood de norm niet overschrijdt.
De Belgische wetgeving legt voor brood een maximum op van 2 % zout uitgedrukt in verhouding tot de droge stof.
De betreffende sectororganisatie is bereid om mee te werken aan betere resultaten maar het ontbreken van een Europese norm voor zout in brood draagt niet bij tot een daling van de totale zoutconsumptie.
In 2008 werden in de transformatie- en de distributiesector respectievelijk 19 en 43 broden geanalyseerd. In de transformatiesector bevatten 2 (11 %) van de 19 broden duidelijk te veel zout. In de distributiesector bevatten 4 (9 %) van de
43 broden een duidelijke overschrijding van de norm. Hiervoor werd telkens een waarschuwing gegeven. Er werden
dus minder overschrijdingen vastgesteld dan in 2007. Toch worden in 2009, gezien de slechte resultaten van de voorgaande jaren, meer analyses gepland van zout in brood.

2.12.9

Allergenen

Het aantal voedselallergieën lijkt toe te nemen en dit voornamelijk bij kinderen. De gevaarlijkste allergische reactie is
de zogenaamde anafylactische shock die vaak levensbedreigend kan zijn. Ook zeer kleine hoeveelheden van een allergeen kunnen een dergelijke reactie uitlokken. De minimale hoeveelheid waarbij een allergische reactie optreedt kan
per persoon en per voedselallergie enorm variëren. Het enige dat een persoon met een voedselallergie dus kan doen,
is het allergeen vermijden en daarbij is een duidelijk en leesbaar etiket van elk voorverpakt levensmiddel een absolute
noodzaak. De wetgeving inzake etikettering bepaalt dat het gebruik van 12 allergenen (glutenbevattende granen,
schaaldieren, eieren, vis, pinda, soja, melk (inclusief lactose), bepaalde noten, selderij, mosterd, sesamzaad en afgeleide
producten en sulfiet boven 10 mg/l of 10mg/kg) in de ingrediënten duidelijk moet vermeld worden op het etiket.
Vanaf 23 december 2008 werden lupine en weekdieren aan deze lijst toegevoegd.
In de transformatiesector werden 936 controles uitgevoerd waarbij de allergenenetikettering gecontroleerd werd,
onder andere door een verificatie van de opgegeven inhoud. Alle hoger vermelde allergenen werden hierbij in beschouwing genomen; 73 controles (8 %) waren niet-conform. In de distributiesector werden 1510 controles uitgevoerd
waarbij de allergenenetikettering gecontroleerd werd; 241 (16 %) controles waren niet-conform.
In de distributiesector werden 30 analyses op ei-allergenen, 25 analyses op melkallergenen, 30 analyses op pindanoot-allergenen en 30 analyses op gluten uitgevoerd op uiteenlopende producten. Vijf waren niet conform: 1 voor
aardnoten, 1 voor gluten, en 3 voor melk. Er werden geen PV’s opgesteld of waarschuwingen gegeven. Gelet op de
mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de verbruikers moet dit probleem in elk geval opgenomen worden met
de industrie.
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Contactmaterialen

Levensmiddelen kunnen gecontamineerd worden door de materialen of voorwerpen waarmee ze in aanraking
komen. Aangezien elk levensmiddel met materialen in contact komt is het belangrijk erover te waken dat er geen contaminatie is vanuit deze materialen. Dit gebeurt aan de hand van migratietesten, waarbij de materialen gedurende een
zekere tijd, bij een bepaalde temperatuur met een levensmiddel, of een vloeistof die dat levensmiddel kan vervangen,
in contact gebracht worden.

Overzicht van analyses op contactmaterialen
aantal ana-

niet conform

maatregelen

67

1 (cadmium)

1 terugroeping

123

2

Aluminium in aluminiumfolie en aluminium bakjes

56

1

Semicarbazide in babyvoeding

30

0

Semicarbazide in vetrijke levensmiddelen

27

0

Geëpoxideerde sojaboonolie in babyvoeding

30

3

Geëpoxideerde sojaboonolie in vetrijke levensmiddelen

29

0

Bisfenol A uit polycarbonaat

56

0

Ftalaten in babyvoeding

30

0

Ftalaten in vetrijke levensmiddelen

29

0

Formaldehyde uit voorwerpen van melamine

200

9

Handschoenen uit silicone

42

14

lyses
Lood en cadmium in ceramiek
4,4-diaminofenylmethaan uit keukenmateriaal
in zwarte nylon

2 PV’s, 2 terugroepingen

4 PV’s,
2 waarschuwingen
3 PV’s,
4 waarschuwingen

Lood en cadmium in keramiek
Vele keramische producten zoals borden, tassen, keukengerei zijn gekleurd, versierd of gelakt, wat soms kan leiden tot
een verhoogde afgifte van cadmium en lood in het levensmiddel. Cadmium en lood zijn zware metalen die ernstige
gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Zo kan loodcontaminatie leiden tot verminderde geestelijke ontwikkeling en intellectuele prestaties bij kinderen en hart- en vaatziekten bij volwassenen en cadmiumintoxicatie tot
een verstoorde nierfunctie. Lood en cadmium in ceramiek en de migratie van deze metalen naar eetwaren zijn strikt
gereglementeerd.
In 2008 werden 67 stalen geanalyseerd op cadmium en lood. Er werd bij één staal overschrijding van de migratielimiet
voor cadmium vastgesteld. De migratielimiet van lood werd niet overschreden. Er werd een terugroeping georganiseerd.
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4,4-diaminofenylmethaan uit keukenmateriaal in zwarte nylon
Keukenmateriaal zoals spatels en lepels uit zware nylon mogen geen primaire aromatische amines afgeven boven een
bepaalde hoeveelheid. In 2008 werden 123 voorwerpen in zwarte nylon bemonsterd op 4,4-diaminofenylmethaan.
Deze stof is toxisch voor de lever. Bij 14 stalen werd de norm overschreden. Bij 2 stalen werd de norm overschreden en
er werd een PV uitgeschreven. Er werden 2 terugroepingen georganiseerd.

Aluminium in aluminiumfolie en aluminium bakjes
Voor aluminium is in de wetgeving geen specifieke migratielimiet opgegeven. Er is wel een EFSA-richtwaarde. In 2008
is er een nieuw EFSA-advies verschenen waarin de eerder vastgelegde richtwaarde 7-maal verlaagd wordt. Omdat aluminiumfolie en aluminium bakjes frequent worden gebruikt, werd ook in 2008 een bemonsteringscampagne opgezet.
Er werden 56 stalen geanalyseerd op de migratie van aluminium. Net als de voorgaande jaren wijzen de resultaten van
2008 er op dat bij hoge temperaturen belangrijke hoeveelheden aluminium migreren naar levensmiddelen.

Semicarbazide (SEM) in babyvoeding en in vetrijke levensmiddelen
In glazen bokalen met een metalen deksel wordt azodicarbonamide gebruikt voor de dichtingsring aan de binnenkant
van het deksel. Onder andere door sterilisatie kan azodicarbonamide worden omgezet tot semicarbazide (SEM). Er is
geen wettelijke norm voorzien voor SEM. Het gebruik van azodicarbonamide is vanaf 2 augustus 2005 wel verboden.
Materialen en voorwerpen die voor deze datum zijn afgevuld, mogen nog in de handel worden gebracht op voorwaarde dat de afvuldatum op de materialen en voorwerpen is vermeld.
Aangezien baby’s een kwetsbare groep zijn, werden in 2008 in de distributie 30 monsters babyvoeding geanalyseerd
op migratie van SEM, Daarnaast werden 27 stalen van vette levensmiddelen in een glazen bokaal met een metalen
deksel bemonsterd. Nergens werd een migratie van SEM vastgesteld, wat er op wijst dat de fabrikanten zich goed hebben aangepast..

Geëpoxideerde sojaboonolie (ESBO) in babyvoeding en vetrijke levensmiddelen
ESBO wordt gebruikt als additief in polyvinylchloride (PVC). In 2008 werden 30 analyses uitgevoerd op stalen babyvoeding. Er werden ook 29 analyses uitgevoerd op vetrijke producten of producten op olie zoals feta, pesto, en gedroogde
tomaten op olie. Drie stalen babyvoeding waren niet-conform.
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Bisfenol A uit polycarbonaat
Bisfenol A of 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propaan, wordt o.a. gebruikt als monomeer bij het maken van polycarbonaten en
epoxyharsen, als antioxidans in PVC-plastics en als inhibitor van de eindpolymerisatie van PVC.
In 2008 werden in totaal 39 zuigflessen en 17 herbruikbare bekers uit polycarbonaat geanalyseerd op Bisfenol A. Nergens werd de norm overschreden.

Ftalaten in babyvoeding en vetrijke levensmiddelen
Ftalaten worden gebruikt als weekmaker bij de aanmaak van dichtingsringen van metalen deksels op glazen bokaaltjes. EFSA maakte voor DEHP(di-(-ethylhexyl)ftalaat), DINP (di-isononylftalaat) en DIDP (di-isodecylftalaat) een evaluatie
en in richtlijn 2007/19 staan normen vermeld die geldig zijn vanaf 1/7/2008.
In 2008 werden in de distributie 59 monsters genomen en telkens geanalyseerd op de migratie van DEHP, DIDP en
DINP, waarvan 30 stalen op babyvoeding en 29 op andere levensmiddelen zoals op sausen , olijven op olie, kaas op olie
enz. Er werden geen overschrijdingen vastgesteld.

Andere controles op contactmaterialen
Er werden 4 PV’s opgesteld, 2 waarschuwingen gegeven en er werd één recall georganiseerd omwille van verhoogde
formaldehydemigratie uit voorwerpen van melamine.
Daarnaast werd de globale migratie gemeten van plastic en kartonnen wegwerpvaatwerk, handschoenen en flexibele
vormen uit silicone. Voor de handschoenen werden verschillende overschrijdingen van de globale migratielimiet
vastgesteld. Er werden 3 PV’s en 4 waarschuwingen gegeven.
Er werden ook migratietesten uitgevoerd van isopropylthioxanthone, gebruikt bij het bedrukken van tetra brickverpakkingen, nikkel en chroom uit metalen keukengerei, perfluoro-octaanzuur (PFOA) en perfluoro-octaansulfonzuur
(PFOS) op papier en karton gebruikt voor fastfood, mercaptobenzothiazol uit spenen van zuigflessen. Hierbij werd
geen buitensporige migraties vastgesteld.
Er werden ook analyses uitgevoerd van formaldehyde uit karton en organisch tin op flexibele vormen uit silicone. Ook
hier werden geen sterk verhoogde waarden aangetroffen.
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Microbiologische controles
Jaarlijks worden door het FAVV diervoeders, levende dieren, karkassen en verschillende soorten levensmiddelen bemonsterd voor microbiologische analyse. Micro-organismen kunnen immers schadelijke
effecten teweegbrengen bij zowel dier als mens.
Welke micro-organismen precies opgespoord worden hangt af van het type levensmiddel. Afhankelijk van de samenstelling, de bereidingswijze en de bewaring houdt elk type levensmiddel specifieke
microbiologische risico’s in. In sommige gevallen dient ook rekening gehouden te worden met de
doelgroep waarvoor het levensmiddel bestemd is (bijvoorbeeld babyvoeding).
Ziekteverwekkende of pathogene micro-organismen zijn Salmonella, Listeria monocytogenes, Campylobacter, Staphylococcus coagulase positief, Bacillus cereus, Clostridium perfringens en Vibrio parahaemolyticus, alsook het norovirus en het hepatitis A-virus. Ze kunnen voedseltoxi-infecties veroorzaken.
Besmetting van levensmiddelen kan gebeuren door gebruik van besmette brandstofgebrek aan
hygiëne tijdens de bereiding of het productieproces.
Naast pathogenen wordt ook gezocht naar indicatororganismen. Deze micro-organismen zijn op
zichzelf onschadelijk, maar hun aanwezigheid kan wel duiden op het feit dat de hygiënische praktijken
bij de behandeling van levensmiddelen minder goed zijn. Voorbeelden van indicatororganismen zijn E.
coli, Enterobacteriaceae, totaal kiemgetal en gisten en schimmels.

3.1

Salmonella in de voedselketen

Salmonella is reeds jaren een van de belangrijkste zoönosen, dit wil zeggen een ziekte die kan worden overgedragen
van dieren op mensen. De bestrijding wordt in België over de hele voedselketen georganiseerd omdat Salmonella in
elke schakel van de keten (van diervoeder tot de mens, via dier) kan doorgegeven worden en in de voedselketen op
elk niveau kan binnendringen (via verschillende bronnen).

3.1.1

Diervoeders

Salmonella is door de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) geïdentificeerd als het belangrijkste gevaar
voor microbiële contaminatie van diervoeders. Naast de algemene wettelijke hygiënemaatregelen en andere verplichtingen die voor een schonere productie en omgeving voor diervoeders moet zorgen, is er ook een specifiek analyseprogramma voor producten. Vooral gevoelige producten worden hierbij geviseerd. Bij vaststelling van een contaminatie worden er maatregelen opgelegd die een verdere contaminatie van de voedselketen moeten verhinderen.
Eind 2008 zijn op Europees niveau de discussies voor een nieuwe strategie voor de controle van microbiologische
contaminatie gestart. Dit zal uitmonden in een nieuw geharmoniseerd Europees kader voor salmonellabestrijding in
diervoeders.
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Salmonella in diervoeders
Aantal monsters

Conform

Grondstoffen

204

91,7 %

Mengvoeders

505

96,6 %

Deze non-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 2 PV’s en 15 waarschuwingen. Bij vaststelling van een nietconformiteit in een voedermiddel van dierlijke oorsprong of een voeder voor gezelschapsdieren wordt het product
opnieuw verwerkt om het vrij van Salmonella te maken. In andere gevallen (bv. plantaardige voedermiddelen) zal
afhankelijk van het serotype (‘kritische’ serotypes) en het type product actie ondernomen worden (behandeling, recall,
informatie naar de klant…). In 2008 waren er 7 ‘kritische’ serotypes Salmonella voor diervoeders: S. Typhimurium, S.
Enteritidis, S. Mbandaka, S. Branderburg, S. Virchow, S. Derby, S. Hadar.

3.1.2

Dieren

Varkens
Alle bedrijven met een capaciteit van meer dan 30 vleesvarkens worden sinds juni 2007 om de 4 maanden door de
bedrijfsdierenarts gecontroleerd op Salmonella. Bedrijven met langdurig hoge prevalenties worden aangeduid als
risicobedrijf (driemaal opeenvolgend positief ).

Salmonellabestrijdingsprogramma bij vleesvarkens
Totaal aantal

Positief

Analyses

188.257

39.875 (21,2 %)

Bedrijven

6.658

2.679 (40,2 %)

Sedert de start van het programma in juni 2007 werden 693 bedrijven als salmonellarisicobedrijf aangeduid. Van 200
van deze bedrijven werd de risicostatus na 1 jaar opgeheven, 43 bedrijven worden begeleid door DGZ of ARSIA. Gemiddeld zijn er 30 nieuwe risicobedrijven per maand.
Een grondige screening van het risicobedrijf op het gebied van hygiëne en bioveiligheid wordt uitgevoerd door de
bedrijfsdierenarts. Er worden stalen genomen voor bacteriologische controle op de aanwezigheid van Salmonella en
er wordt een bedrijfsspecifiek Salmonella-actieplan opgesteld door de bedrijfsdierenarts, gebaseerd op de richtlijnen
van DGZ en ARSIA. Het actieplan verloopt over een periode van 1 jaar. Indien het bedrijf na dit jaar opnieuw een te
hoge prevalentie vertoont moet het bedrijf begeleid worden door DGZ of ARSIA. Het bedrijf blijft onder begeleiding
staan tot het statuut van risicobedrijf opgeheven wordt. Het FAVV voert steekproefsgewijze inspecties uit op de salmonellarisicobedrijven. In 2008 werden 10 risicobedrijven geïnspecteerd; 4 kregen een mondelinge waarschuwing en op
1 bedrijf waren de activiteiten ondertussen stopgezet.
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Pluimvee
Bij kippen is de bestrijding begonnen aan de top van de fokpiramide, nl. bij het fokpluimvee. Reeds in 1993 werd gestart met een monitoring op Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium. In 2005 werd bij fokpluimvee gestart
met het huidige bestrijdingsprogramma, in 2007 bij leghennen en in 2009 bij braadkippen. De bestrijding gebeurt op
toomniveau. Een toom is een groep kippen die onder andere in eenzelfde ruimte gehouden wordt en dezelfde leeftijd
en gezondheidsstatus heeft.
Fokpluimvee (ouderdieren en selectiepluimvee) moet vrij zijn van de 5 belangrijkste serotypes van zoönotische
Salmonella (te bestrijden serotypes: S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Hadar, S. Infantis en S. Virchow). Bij ouderdieren
is de vaccinatie tegen Salmonella Enteritidis verplicht, bij selectiepluimvee verboden. Om de salmonellastatus van
een toom fokpluimvee in productie te bepalen worden om de 14 dagen stalen genomen van elke toom. Tijdens de
opfok worden ze gecontroleerd als eendagskuiken en op de leeftijd van 4 en 16 weken. Op de leeftijd van 16 weken, 24
weken, 46 en 56 weken worden officiële bemonsteringen uitgevoerd.
In de legsector wordt S. Enteritidis en S. Typhimurium bestreden. Vaccinatie tegen S. Enteritidis is verplicht, vaccinatie
tegen S. Typhimurium wordt sterk aangeraden. Elke toom in productie wordt om de 15 weken gecontroleerd op Salmonella. Tijdens de opfok worden ze gecontroleerd als eendagskuiken en op 16 weken. Jaarlijks wordt van elk bedrijf
één toom in productie officieel bemonsterd.
In de vleessector wordt in het kader van de gezondheidskwalificatie elke toom braadkippen op een bedrijf met meer
dan 5000 stuks pluimvee onderzocht op Salmonella in de laatste 3 weken voor het slachten.

Salmonellabestrijdingsprogramma’s bij pluimvee
Stalen
Fokpluimvee

Opfok
Productie

Leghennen
Braadkippen

Tomen

Aantal

Positief

Aantal

Positief

Te bestrijden serotypes

820

0,9 %

224

2,7 %

0,4 %

10.946

0,6 %

550

8,2 %

0,9 %

Opfok

678

1,2 %

293

1,4 %

0,0 %

Productie

2.776

4,6 %

649

11,2 %

3,7 %

Uitgangscontrole

14.374

2,2 %

7.755

3,0 %

Tomen fokpluimvee positief voor een van de 5 te bestrijden serotypes worden binnen de maand geslacht; broedeieren
worden vernietigd of gepasteuriseerd. De stal wordt grondig gereinigd en ontsmet en gecontroleerd op de aanwezigheid van Salmonella vooraleer een nieuwe toom wordt opgezet.
Eieren van tomen leghennen positief voor de 2 te bestrijden serotypes worden gekanaliseerd naar de eiverwerkende
industrie voor hittebehandeling om een salmonellavrij eindproduct te bekomen. De overige aanwezige tomen worden officieel bemonsterd om de aanwezigheid van Salmonella uit te sluiten. De stal wordt grondig gereinigd en ontsmet en gecontroleerd op de aanwezigheid van Salmonella vooraleer een nieuwe toom wordt opgezet. De volgende
toom die in dezelfde stal wordt opgezet, wordt officieel bemonsterd op de leeftijd van 24 weken.
Een toom braadkippen die positief is voor eender welk serotype zoönotische Salmonella, wordt geslacht na de negatieve tomen om kruiscontaminatie in de slachtlijn zoveel mogelijk te vermijden. De slachthuizen voeren een grondige
reiniging en ontsmetting door na het slachten van positieve tomen.
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Producten

Exploitanten van slachthuizen en uitsnijderijen moeten preventieve maatregelen nemen i.v.m. hygiënebeheer en
corrigerende acties doorvoeren in het kader van een op HACCP gebaseerd autocontrolesysteem voorzien. Conforme
voorwaarden voor het slachten en het uitsnijden volstaan om het risico van verontreiniging van het vlees door salmonella te verminderen. Er moeten regelmatig hygiënecontroles worden uitgevoerd aan de hand van microbiologische
analyses op vlees en karkassen van varkens, vleeskippen en kalkoenen overeenkomstig Verordening (EG) nr 2073/2005.

Salmonella in karkassen en vlees van pluimvee

Leghennen
Aantal monsters
Slachthuis
Uitsnijderij

% positief

Braadkippen
Aantal monsters

% positief

Caeca (loten)

200

45,5 %

193

9,8 %

Karkassen

128

23,4 %

157

7,0 %

568

7,0 %

Versneden
vlees
Vlees-

Transformatie

bereidingen
Vleesproducten
Karkassen

114

14,0 %

88

Versneden
vlees met vel

Pluimvee
Aantal monsters

% positief

61

21,3 %

36

2,8 %

92

1,1 %

82

2,4 %

118

12,7 %

88

6,8 %

65

3,1 %

11,4 %

Versneden
vlees zonder
Distributie

vel
Gehakt vlees
Vleesbereidingen
Vleesproducten
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Salmonella in karkassen en vlees van varkens
Aantal monsters

% positief

Karkassen

281

14,6 %

Versneden vlees

122

5,7 %

In het kader van de monitoring door het FAVV worden ongunstige resultaten (karkassen of versneden vlees) onmiddellijk aan de exploitant meegedeeld. De exploitant moet de oorzaken opsporen en corrigerende maatregelen toepassen
in het kader van zijn autocontrolesysteem.
In de verwerking en de distributie moeten de exploitanten ervoor zorgen dat besmetting met Salmonella en/of
uitgroei van Salmonella zoveel mogelijk wordt vermeden door de juiste maatregelen te nemen in het kader van hun
HACCP-plan, bijvoorbeeld: zo hygiënisch mogelijk werken om kruiscontaminatie te vermijden, correcte bewaaromstandigheden en temperaturen toepassen, eventueel analyses uitvoeren op grondstoffen en eindproducten… In het
kader van Verordening (EG) nr. 2073/2005 zijn bovendien voedselveiligheidscriteria vastgesteld voor Salmonella in een
aantal levensmiddelen.
Daarnaast wordt Salmonella nog in tal van andere producten opgespoord, zoals:

•
•
•
•
•

zuivelproducten (kaas op basis van rauwe en warmtebehandelde melk, boter, room, banketbakkersroom, soft-ijs,
roomijs, nagerechten op basis van melk, melkpoeder)
visserijproducten (rauwe vissen, rauwe schaaldieren, levende tweekleppige weekdieren, gekookte tweekleppige
weekdieren, gekookte schaaldieren, schaaldierensalade)
vlees en vleesproducten (gehakt vlees en vleesbereidingen, rauwe ham, droge worsten, vleessalade, kipsalade,
pitavlees)
producten van plantaardige oorspong (verse aromatische kruiden, verse (voorgesneden) groenten en fruit, specerijen, bessen en kleinfruit, niet gepasteuriseerde fruitsappen)
diversen (koude kant-en-klaar maaltijden, op te warmen kant-en-klaar maaltijden, koude hapjes en voorgerechten, suddergerechten, chocolade en snoepgoed op basis van chocolade, babymaaltijden, eieren, zoete en zoute
bereidingen op basis van eieren, eiproducten, gedroogde dieetvoeding voor zuigelingen, gelatine).

Bij niet-conformiteiten hangen de maatregelen die het FAVV neemt af van de aard van het product. Indien het een
kant-en-klaar product betreft of indien het een product betreft waarvoor er een reglementair voedselveiligheidscriterium bestaat in Verordening (EG) nr. 2073/2005, wordt een herbemonstering uitgevoerd. Indien het resultaat ook
bij de herbemonstering positief is, wordt het product uit de handel genomen of teruggehaald. In alle andere gevallen
(geen reglementair voedselveiligheidscriterium en geen kant-en-klaar product), stelt zich geen rechtstreeks probleem
voor de consument. Er worden dan ook geen maatregelen ten opzichte van het product genomen. Wel wordt de
operator op de hoogte gebracht van het niet-conforme resultaat en van het feit dat hij de nodige maatregelen moet
nemen in het kader van zijn HACCP-plan.
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Humane salmonellose

De opvolging van talrijke gevallen van salmonellose bij mensen door het Nationaal Referentiecentrum voor Salmonella (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) laat een taling van 70 % zien tussen 2003 en 2008 (van 12.894 naar
3.883). Het betreft vooral een daling van het aantal gevallen van Salmonella Enteritidis (van 9.201 naar 811 in 2008). De
maatregelen van de salmonellabestrijdingsprogramma’s bij moederdieren en leghennen en in het bijzonder de vaccinatie tegen S. Enteritidis en de verwerking van eieren afkomstig van salmonellapositieve tomen liggen mee aan de
basis van deze sterke daling.
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Andere S.
S. Hadar
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Campylobacter in de voedselketen

Campylobacter is een belangrijke voedselpathogeen. Volgens de gegevens van het de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) nam campylobacteriosis, de ziekte die door Campylobacter wordt veroorzaakt, in 2005 de plaats in
van salmonellosis als meest gerapporteerde zoönose in de EU. Door de sterke daling van het aantal humane salmonellagevallen is Campylobacter ook in België de meest gerapporteerde zoönose. Verscheidene studies bevestigen dat
producten afkomstig van kip een belangrijke bron van humane infectie door Campylobacter zijn.
Campylobacter is een temperatuurgevoelig organisme. Het kan zich bij omgevingstemperatuur nagenoeg niet
vermenigvuldigen maar wel overleven. Indien een product voldoende verhit wordt, worden de campylobactercellen
gedood. Ook bij invriezen wordt het aantal campylobactercellen sterk gereduceerd.

3.2.1

Diervoeders

In de diervoedersector worden geen specifieke programma’s georganiseerd ter bestrijding van Campylobacter. Volgens EFSA is Campylobacter naar alle waarschijnlijkheid niet van belang in diervoeders omwille van de droge condities
en de blootstelling aan de lucht gedurende de productie. Algemene hygiënemaatregelen, zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 183/2005, worden doorheen heel de diervoederketen uitgevoerd en gecontroleerd. Deze maatregelen
zorgen voor een basisbeschermingsniveau voor, onder andere, microbiologische contaminatie.

3.2.2

Dieren

Bij veel varkens en pluimvee komt deze bacterie voor in de darmen zonder dat dit leidt tot letsels of symptomen. Op
dit ogenblik bestaan er geen specifieke maatregelen om Campylobacter te bestrijden bij levende dieren. Wel wordt
verwacht dat de hygiënemaatregelen die uitgevoerd worden in het kader van de salmonellabestrijding, ook het voorkomen van Campylobacter bij levende dieren zal verminderen.
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Producten

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Salmonella (kip)

Campylobacter (kip)

Salmonella (varken)

2005

14,2 %

20,7 %

7,3 %

2006

13,3 %

12,4 %

2,4 %

2007

7,4 %

9,3 %

4,1 %

2008

7,0 %

7,3 %

5,7 %

Besmetting van versneden vlees van gevogelte en varkens

Toepassing van de hygiëneregels in de slachthuizen vermindert de kans op besmetting via fecaliën maar is geen waarborg voor de afwezigheid van Campylobacter in het vlees. Hygiënemaatregelen bij het slachten zijn er echter van het
grootste belang om microbiologische besmettingen maximaal te beperken.
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Campylobacter in karkassen en vlees (aantal monsters en % positief)
Leghennen

Braadkip-

37 (27,0 %)

185 (33,0 %)

Pluimvee

Kalkoen

Varkens

166 (7,8 %)

500 (16,6 %)

pen
Slachthuis

Karkassen

Uitsnijderij

Versneden vlees

Transformatie

Vleesbereidingen

Distributie

Karkassen

523 (7,3 %)
61 (3,3 %)
110 (7,3 %)

Versneden vlees

112 (19,7 %)
92 (6,5 %)

met vel
Versneden vlees

82 (0 %)

zonder vel
Gehakt vlees

100 (2,0 %)

Vleesbereidingen

53 (0 %)

Sedert 2008 wordt Campylobacter opgespoord op karkassen en versneden vlees van pluimvee. Ongunstige resultaten
worden aan de slachthuisexploitanten gemeld, die op hun beurt de nodige corrigerende maatregelen moeten nemen
om dergelijke besmettingen te beperken.
Het contaminatieniveau ligt hoog maar is geen afspiegeling van het uiteindelijke contaminatieniveau van het handelsproduct. Op het einde van de slachtketen worden de karkassen immers gewassen en onderworpen aan een koudebehandeling wat het besmettingsniveau beduidend vermindert.
In de verwerking en de distributie moeten de exploitanten ervoor zorgen dat besmetting met Campylobacter zoveel
mogelijk wordt vermeden door de juiste maatregelen te nemen in het kader van hun HACCP-plan, bijvoorbeeld: zo
hygiënisch mogelijk werken om kruiscontaminatie te vermijden, correcte bewaaromstandigheden en temperaturen
toepassen, eventueel analyses uitvoeren op grondstoffen en eindproducten… Tot voor kort waren er geen procesnormen voor Campylobacter. Recent werd een nationaal proceshygiënecriterium in gehakt vlees en vleesbereidingen van
pluimveevlees vastgesteld (KB van 6/04/09 betreffende microbiologische criteria in levensmiddelen).
Naast bovenstaande resultaten voor vlees in de transformatie en de distributie, wordt Campylobacter nog in een
aantal andere producten opgespoord, met name levende in tweekleppige weekdieren, gehakt vlees en in verse kaas
op basis van rauwe melk en pitavlees.
Bij niet-conformiteiten hangen de maatregelen die het FAVV neemt af van de aard van het product. Indien het een
kant-en-klaarproduct betreft, wordt een herbemonstering uitgevoerd. Indien het resultaat bij de herbemonstering ook
positief is, wordt het product uit de handel genomen of teruggehaald. In het andere geval stelt zich geen rechtstreeks
probleem voor de consument. Er worden dan ook geen maatregelen ten opzichte van het product genomen. Wel
wordt de operator op de hoogte gebracht van het niet-conforme resultaat en van het feit dat hij de nodige maatregelen moet nemen in het kader van zijn HACCP-plan.
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Humane campylobacteriose

Uit gegevens van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid blijkt dat het aantal gerapporteerde humane gevallen van Campylobacter in België de laatste jaren licht gedaald is (van 5.423 in 2005 naar 4.985 in 2007). Door de daling
van het aantal humane salmonellagevallen is Campylobacter wel relatief in belangrijkheid toegenomen.

De consument kan het risico op salmonellabesmetting en campylobacterbesmetting beperken door
de producten goed te verhitten voor consumptie en door kruiscontaminatie te vermijden. Zo moet de
consument er bijvoorbeeld op letten dat hij geen groenten die rauw gegeten worden snijdt op een
snijplank die tevoren gebruikt werd voor het versnijden van vlees.
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Vlees en afgeleide producten

Dit hoofdstuk is gewijd aan de microbiologische analyses, met uitzondering van Salmonella en Campylobacter.

Enterohemorragische E. coli O157
Momenteel worden herkauwers beschouwd als de belangrijkste gastheer van E. coli O157. De overdracht op de mens
gebeurt via de inname van voedingsmiddelen (producten van dierlijke oorsprong, rauwe groenten, melkproducten en
rauwe melk) of water verontreinigd door fecale stoffen van dieren die drager zijn. E. coli O157 kan pathogeen zijn voor
de mens, met name bepaalde virusstammen voor kinderen jonger dan 5 jaar en ouderen.
In 2008 werden 1.353 runderkarkassen bemonsterd op de aanwezigheid van E. coli O157. Twaalf karkassen bleken positief; het vlees hiervan werd opgespoord en onder bewarend beslag geplaatst tot het resultaat van het onderzoek van
de virulentiefactoren gekend is. Uiteindelijk werden negen karkassen definitief in beslag genomen en vernietigd.

Enterohemorragische E. coli O157 in rundvlees
Runderkarkassen

Uitsnijden van runderen

Aantal monsters

% conform

Aantal monsters

% conform

2005

2.554

89,9 %

251

99,3 %

2006

1.214

99,1 %

243

100 %

2007

1.611

99,7 %

286

100 %

2008

1.353

99,3 %

766

100 %

Indicatorkiemen voor hygiëne
In het kader van de controle van hun HACCP plan moeten exploitanten van slachthuizen van hoefdieren en pluimvee
microbiologische analyses, met de swabmethode, uitvoeren en hierbij de reglementaire criteria van verordening (EG)
n° 2073/2005 respecteren:

•
•

De karkassen van slachtdieren worden aan 3 indicatorcriteria voor proceshygiëne onderworpen (Salmonella, totaal
kiemgetal en enterobacter
De karkassen van pluimvee worden onderworpen aan één indicatorcriterium voor proceshygiëne (Salmonella).

Indien één criterium voor proceshygiëne wordt overschreden, betekent dit geen non-conformiteit van het product. De
resultaten moeten worden opgevolgd en corrigerende acties moeten worden genomen van zodra een ongunstige
evolutie wordt waargenomen.
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Indicatoren voor proceshygiëne (slachthuizen)
Slachtuizen van runderen

Slachthuizen van varkens

Slachthuizen van vleeskippen

Aantal

Conform

Aantal

Conform

Aantal

Conform

19

94,7%

15

60,0%

14

50%

Salmonella
Totaal kiemgetal

21

85,7%

52

94,2%

Enterobacter

21

90,5%

52

94,2%

		
Het FAVV heeft actielimieten opgesteld voor de voedingsmiddelen die niet aan Europese criteria zijn onderworpen.

Indicatoren voor proceshygiëne (monsters)
Totaal kiemgetal

E. coli

Aantal monsters

Conform

Aantal monsters

Conform

Karkassen van legkippen

133

66,9 %

133

68,4 %

Karkassen van vleeskippen

133

86,5 %

133

90,2 %

Uitsnijden van runderen

776

99,9 %

Uitsnijden van varkens

122

98,4 %

Exploitanten worden per post geïnformeerd over non-conforme resultaten; hygiëne van het personeel, reiniging- en
ontsmettingsplan en procestemperatuur zijn elementen die worden gecontroleerd om de oorzaak van deze resultaten
te kennen.

3.4

Visserijproducten

In 2008 werden 7 monsters van oesters, afkomstig uit een Belgisch productiegebied geanalyseerd op de aanwezigheid van E. Coli en Salmonella. Alle resultaten waren conform. Het doel van deze controles is de hygiënetoestand in de
productiegebieden te evalueren. Bij ongunstige resultaten worden de productiegebieden door het FAVV gesloten, dat
wil zeggen dat er geen oesters mogen geoogst worden, tot wanneer analyses op nieuwe monsters aantonen dat de
hygiënetoestand opnieuw gunstig is.
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Levensmiddelen in de verwerking en distributie

In 2008 werden in totaal 19.618 microbiologische analyses van levensmiddelen uitgevoerd bij hoevezuivelproducenten, in de sector verwerking (met uitzondering van de slachthuizen en de uitsnijderijen) en in de distributie. 19.236
analyses werden uitgevoerd in het kader van het controleprogramma en 382 analyses buiten het controleprogramma.
De analyses buiten het controleprogramma werden uitgevoerd om diverse redenen, onder meer naar aanleiding van
een klacht, een RASFF-alarm, of een hercontrole.
Van de analyses binnen het controleprogramma was 98,1 % conform. De niet-conforme resultaten gaven aanleiding
tot 15 PV’s en 25 waarschuwingen. Buiten het controleprogramma was 87,7 % van de analyses conform; er werden 3
PV’s opgesteld en 9 waarschuwingen gegeven.

Microbiologische analyses bij de hoevezuivelaars, in de sector verwerking en in de sector distributie
Aantal analyses

Conform

Salmonella

5.321

97,7 %

Listeria monocytogenes

5.055

98,2 %

Staphylococcus coagulase +

2.769

99,3 %

Campylobacter

1.126

96,3 %

E. coli O157

930

100 %

Bacillus cereus

902

99,2 %

Yersinia

229

100 %

Clostridium perfringens

178

98,9 %

Enterobacter sakazakii

162

100 %

Vibrio parahaemolyticum

126

99,2 %

Vibrio cholerae

92

98,9 %

1.095

97,8 %

Enterobacteriaceae

792

94,2 %

E. coli
Totaal aantal aërobe kiemen

458

92,1 %

Hepatitis A-virus

146

99,3 %

Gisten en schimmels

101

96,0 %

Norovirus

78

84,6 %

Rotavirus

58

100 %

19.618

97,9 %

Totaal

In de volgende secties worden specifiek de resultaten besproken van de analyses die uitgevoerd werden binnen het
controleprogramma. De gedetailleerde resultaten bevinden zich in bijlage.
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Hoevezuivelproducenten

De resultaten van de analyses die uitgevoerd werden bij de hoevezuivelproducenten zijn in het algemeen bevredigend, zeker wat de aanwezigheid van pathogene kiemen betreft. Voor indicatorkiemen zijn er wel minder gunstige
resultaten voor Enterobacteriaceae in roomijs en E. coli in rauwmelkse room. Tevens is het aantal niet-conforme
monsters voor coagulase + Staphylococcus vrij hoog. Coagulase + Staphylococcus kan, indien het in grote aantallen
aanwezig is, toxines produceren. In de positieve monsters werden echter geen toxinen teruggevonden. Coagulase
+ Staphylococcus heeft daarom ook de status van indicatororganisme: het kan wijzen op een besmetting afkomstig
van personen die het product behandeld hebben. Stafylokokken komen immers voor op de huid van zowel zieke als
gezonde personen.

3.5.2

Sector verwerking

De resultaten van de analyses van zuivelproducten zijn in het algemeen goed. In een aantal monsters van rauwmelkse
kaas werd het criterium van Listeria monocytogenes overschreden.
Listeria monocytogenes in een wijdverspreid organisme dat vaak in rauwe grondstoffen en productieomgevingen
wordt aangetroffen. Op basis van Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen
is het criterium op het niveau van de verwerking zeer streng, met name afwezigheid in 25g. De producent kan van dit
strenge criterium afwijken indien hij op basis van wetenschappelijke of experimentele gegevens (pH, wateractiviteit,
groeitesten…) kan aantonen dat een minder streng criterium voldoende garanties geeft voor de gezondheid van de
consument. Vooralsnog zijn er niet veel producenten die van deze mogelijkheid gebruik maken. Eind 2008 heeft de
Europese Commissie echter richtlijnen uitgevaardigd over de manier waarop deze wetenschappelijke of experimentele gegevens kunnen verzameld worden. Het ligt dus in de lijn der verwachtingen dat het aantal producenten dat
hiervan gebruik zal maken, zal toenemen.
Het percentage niet-conformiteiten heeft meestal te maken met analyses op basis van de strenge norm. Voor een gezonde volwassene houdt dit niet noodzakelijk een gevaar voor de gezondheid in. Het toont echter wel aan dat Listeria
monocytogenes vaak voorkomt in rauwmelkse kaas. Gevoelige groepen (zwangere vrouwen, jonge kinderen, oudere
personen…) dienen deze producten dan ook te vermijden.
De kant-en-klare levensmiddelen worden veelal zonder extra verhittingsstap verbruikt door consumenten. Omdat
mogelijke pathogenen niet afgedood worden vóór consumptie, kunnen zij een risico vormen voor de gezondheid. Net
zoals voor rauwmelkse kaas wordt voor een aantal producten het criterium voor Listeria monocytogenes soms overschreden. Ook hier gaat het in de meeste gevallen om analyses op basis van het strenge criterium van afwezigheid in
25g. Daarnaast werden een aantal monsters van voorgesneden groenten en fruit positief bevonden op Salmonella.
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Detailhandel

Het FAVV besteed jaarlijks veel aandacht aan de microbiologische kwaliteit van de levensmiddelen die te koop worden
aangeboden in de detailhandel.

Filet américain in de slagerij
Filet américain is een zeer gevoelig product dat de oorzaak kan zijn van voedseltoxi-infecties, met name in de zomerperiode. Het wordt meestal rauw geconsumeerd. Het product moet onder strikt hygiënische voorwaarden worden
vervaardigd, moet bij zeer lage temperatuur worden bewaard (maximum 4°C) en moet zo snel mogelijk worden geconsumeerd. Dit product houdt in het bijzonder een risico in voor kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals jonge kinderen,
ouderen, zwangere vrouwen en personen met een verzwakt immuunsysteem. Voor hen is het aangeraden dit product
goed te doorbakken alvorens het te consumeren.
De resultaten van de analyses in 2008 tonen aan dat de microbiologische kwaliteit van filet américain natuur en filet
américain préparé in het algemeen bevredigend is.

Producten van brood- en banketbakkerijen
Koffiekoeken met banketbakkersroom alsook zoete bereidingen op basis van eieren (tiramisu, chocomousse, bavarois…) zijn risicoproducten omdat ze kunnen besmet zijn met Salmonella of andere ziekteverwekkende kiemen
afkomstig van eieren.
Bij de koffiekoeken met banketbakkersroom was er een klein aantal overschrijdingen met coagulase + stafylokokken.
Dit kan wijzen op een besmetting afkomstig van personen die de producten behandeld hebben. Het aantal bacteriën
lag wel telkens onder de grens waarboven toxinen kunnen gevormd worden.

Weekdieren
Levende tweekleppige weekdieren zoals mosselen en oesters kunnen gemakkelijk besmet geraken met bacteriën en
virussen wanneer zij bijvoorbeeld in verontreinigd water worden opgekweekt. Het risico wordt tijdens de bereiding
niet gereduceerd, aangezien de weekdieren in het algemeen rauw of slechts kort gekookt worden geconsumeerd.
Levende tweekleppige weekdieren werden gecontroleerd op de aanwezigheid van het hepatitis A-virus, het norovirus
en het rotavirus. Alle monsters waren negatief voor het rotavirus. In één van de 146 monsters werd het hepatitis A-virus
aangetoond. Dit virus kan een ernstige en zeer besmettelijke leverziekte veroorzaken. In 12 van de 67 monsters werd
het norovirus aangetoond. Samen met de resultaten van voorgaande jaren toont dit aan dat levende tweekleppige
weekdieren bijzonder gevoelig zijn voor besmetting met dit virus.
Voor de pathogene kiemen (Salmonella, Campylobacter en Vibrio parahaemolyticus) en de indicatorkiemen (E. coli)
werden geen non-conformiteiten vastgesteld.
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Kant-en-klare maaltijden
Het gamma kant-en-klare maaltijden is de laatste jaren sterk uitgebreid. Het FAVV neemt jaarlijks monsters zowel van
maaltijden die koud geconsumeerd worden als van maaltijden die door de consument eerst nog opgewarmd moeten
worden. De resultaten zijn zeer goed, zowel voor pathogene kiemen als voor indicatorkiemen.

Zuivelproducten
Het FAVV heeft monsters genomen van zowel kaas op basis van warmtebehandelde melk als van kaas op basis van
rauwe melk. In het algemeen houdt rauwmelkse kaas een groter risico in voor de consument. Toch zijn de resultaten
voor beide soorten kaas goed en vergelijkbaar. Bij 2 van de 151 analyses van kaas op basis van warmtebehandelde
melk werd Salmonella aangetroffen. Bij 2 van de 91 analyses van rauwmelkse kaas werd het criterium van Staphylococcus overschreden. In 1 van deze 2 gevallen was het aantal Stafylokokken hoog genoeg om toxinevorming te kunnen
verkrijgen, maar de toxinetest bleek negatief.
Ondanks deze resultaten in rauwmelkse kazen is het toch aangewezen dat risicogroepen (bijvoorbeeld zwangere
vrouwen) deze producten vermijden.

Roomijs en softijs
Roomijs en softijs zijn gevoelige producten. Verschillende micro-organismen kunnen erin terechtkomen via besmette
grondstoffen (room, eiproducten…) of tijdens de verschillende behandelingen in het productieproces. Sinds 2008
neemt het FAVV telkens beide producten op in zijn jaarlijks controleprogramma. Voordien werden afwisselend ofwel
roomijs ofwel softijs bemonsterd. Er werden monsters genomen aan ijskarretjes, bij bakkers, tearooms, koffiehuizen en
detailhandelszaken.
De resultaten zijn behoorlijk. Er werden geen ziekteverwekkende organismen teruggevonden. De situatie met betrekking tot de indicatorkiemen Enterobacteriaceae en totaal kiemgetal is licht verbeterd ten opzichte van 2006 en 2007.

3.5.4

Horeca en grootkeukens

Bij de microbiologische controles in de sector van de horeca en de grootkeukens ging de aandacht uit naar een aantal
producten die een bijzonder risico inhouden en waarbij de personen die deze levensmiddelen bereiden er steeds
over moeten waken dat ze de nodige hygiënische maatregelen nemen en de producten op de juiste temperatuur
bewaren.
De resultaten zijn in het algemeen zeer goed en vergelijkbaar met vorig jaar.
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Ziekenhuizen en kinderdagverblijven

Zuigelingen en heel jonge kinderen vormen een bijzonder gevoelige groep. Daarom controleert het FAVV de zuigflessen die in de melkkeukens in ziekenhuizen worden bereid en de babymaaltijden in kinderdagverblijven. De microbiologische kwaliteit is in het algemeen uitstekend.

Als conclusie kan gesteld worden dat de microbiologische kwaliteit van levensmiddelen vrij bevredigend is, zowel op het niveau van de hoevezuivelproducenten als in de verwerking en in de verdere
distributie.
De aan de consument aangeboden levensmiddelen stellen geen groot probleem op het vlak van
besmetting door ziekteverwekkende micro-organismen.
In bepaalde gevallen is het echter wenselijk dat er verbeteringen komen op het vlak van de hygiëne
tijdens de bereiding en de verdere bewaring.
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4

Genetisch gemodificeerde organismen

4.1

Diervoeders

Het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (GGO) in diervoeders, van voeders die GGO bevatten of van
producten afgeleid van GGO is toegelaten in zoverre het GGO in kwestie in Europa toegelaten is.
De aanwezigheid van een GGO in een diervoeder moet vermeld worden op het etiket in nauwkeurige bewoordingen
zoals voorgeschreven in de wetgeving van zodra het gehalte aan GGO hoger is dan 0,9 % of wanneer deze aanwezigheid kan beschouwd worden als toevallig of onvermijdbaar.

Analyses van GGO in diervoeders
Aantal analyses

Conform

Grondstoffen

103

97,1 %

Mengvoeders

28

89,3 %

Gelet op het toegenomen, bijna courante gebruik van GGO door veevoederproducenten werden de documentencontrole in verband met de traceerbaarheid van GGO en de maatregelen genomen tot het vermijden van kruisbesmetting
tussen GGO en niet-GGO systematisch opgenomen in de te controleren aandachtspunten in de sector voor diervoeders alsook bij de documentencontroles van de diervoeders zelf.
Twee PV’s werden opgemaakt voor de aanwezigheid van niet-toegelaten of niet vermelde GGO.

4.2

Levensmiddelen op basis van rijst, maïs en soja

In 2008 is de controle van genetisch gemodificeerde organismen (GGO) in de levensmiddelen strenger geworden ten
opzichte van 2007. Om aan de zorg van de consument te voldoen , is het aantal monsters toegenomen:

•
•

met 8 % in de sector verwerking
met 41 % in de sector distributie.

Zoals de vorige jaren zijn de controles, overeenkomstig de Europese wetgeving, vooral gericht op de naleving van de
etikettering van producten die GGO of afgeleide producten van GGO bevatten en in het bijzonder:

•
•
•

het verbod op het gebruik van de GGO of afgeleide producten van GGO die niet werden toegelaten in de EU
de verplichte etikettering wanneer de aanwezigheid van het GGO groter is dan 0,9 % van het ingrediënt
de verplichting om in geval van afwezigheid van een adequate etikettering, te kunnen aantonen dat wanneer bij
aanwezigheid van een GGO of ervan afgeleid product aan een gehalte lager dan 0,9 %, het gaat om een toevallige of accidentele verontreiniging.
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Ondanks de Europese versoepeling van de controlemaatregelen voor rijst LL Rice 601 afkomstig uit de Verenigde
Staten, blijven controles in de plaatsen van binnenkomst in de EU echter noodzakelijk. In 2008 werden 3 documentencontroles in de plaatsen van binnenkomst uitgevoerd. Alle resultaten bleken conform te zijn.
Hoewel de controle voor LL Rice 600 niet verplicht is in de sectoren van de verwerking en distributie heeft het FAVV
toch controles uitgevoerd in deze sectoren.
Als gevolg van een toename van het aantal vaststellingen van deze GGO in levensmiddelen in 2007 is rijst BT63,
vervaardigd of afkomstig uit China, aan een strenge controles onderworpen. Ook in 2008 is het aantal vaststellingen
blijven toenemen.

Verwerking van levensmiddelen
Ook in 2008 werd net als in 2007 geen enkele non-conformiteit op het vlak van etikettering of de aanwezigheid van
een verboden GGO vastgesteld bij de monsters in de sector van de verwerking. En dit ondanks de strengere controles
in vergelijking tot 2007. De controles van soja GGO en maïs GGO zijn respectievelijk met 8 % en 3 % toegenomen in
vergelijking tot 2007. In 2008 werd de controle van rijst toegevoegd aan het controleplan.

GGO analyses van ingrediënten en levensmiddelen bemonsterd bij fabrikanten
Aantal monsters
Rijst (granen)

Minder dan 0,1 %

Gehalte GGO tussen

Meer dan

GGO

0,1 % en 0,9 %

0,9 % GGO

2

100 %

0%

0%

42

95,2 %

4,8 %

0%

41

100 %

0%

0%

85

87,6 %

2,4 %

0%

Soja en ingrediënten op basis van
soja (granen, zetmeel, graanmeel,
vetten, eiwitten)
Maïs en ingrediënten op basis van
maïs (graan, graanmeel, zetmeel,
gries)
Totaal

In 2008 werd een daling vastgesteld met 75 % in vergelijking tot 2007 (van 8 gevallen naar 2 gevallen) van de aanwezigheid van soja met een toegelaten GGO gehalte (soja RR toegelaten in de EU) tussen 0,1 % en 0,9 %. De fabrikanten
hebben kunnen aantonen dat preventieve maatregelen werden genomen. Daarom gaat het hier dus om een accidentele of een technisch onvermijdbare verontreiniging.
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Distributie van levensmiddelen
De controle van rijst wordt voor het eerst toegevoegd aan het controleplan van 2008; de resultaten tonen geen aanwezigheid van rijst LL Rice 601 of Bt 63.

GGO analyses van levensmiddelen bemonsterd in de sector distributie
Aantal mon-

Minder dan

Gehalte GGO tussen

Meer dan

sters

0,1 % GGO

0,1 % en 0,9 %

0,9 % GGO

22

100 %

0%

0%

Bereidingen op basis van soja*

21

100 %

0%

0%

Voedingsmiddel op basis van maïs**

22

100 %

0%

0%

Totaal

65

100 %

0%

0%

Rijst (granen) (Bt63, LL Rice 601)

*

specifiek voedingsmiddel, saus, soep, kant-en-klaar maaltijd, producten van de banketbakkerijen, koeken, margarine

**	specifiek voedingsmiddel, zetmeel, producten van de banketbakkerijen, groenten, fruit en gekiemde zaden van
het IVde gamma, brood, bereide salade, soep, saus

Net als in 2007 werd geen enkele non-conformiteit inzake etikettering en GGO vastgesteld in 2008. Ondanks het feit
dat in 2007 een soja met GGO gehalte tussen 0,1 % en 0,9 % werd aangetroffen, werd geen bepalingsgrens van meer
dan 0,1% waargenomen. De aanwezigheid van rijst GGO in de distributie werd niet vastgesteld en dit ondanks de
toename van RASFF meldingen voor Bt 63.
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Bestraling

Voor de producten die bestraald mogen worden, moet op de verpakking de vermelding “doorstraald” of “door straling
behandeld” of “met ioniserende straling behandeld” staan. In dit kader worden sinds 2004 twee soorten controles
uitgevoerd:

•

bij producten waarbij doorstraling is toegestaan, wordt nagegaan of in het geval er niets op de verpakking vermeld is, het product ook werkelijk niet bestraald werd; de analyse gaat hierbij gepaard met een controle van het

•

etiket
bij producten waarbij doorstraling niet is toegestaan worden analyses uitgevoerd om na te gaan of er toch geen
behandeling werd uitgevoerd.

De analysemethode is gesteund op thermoluminescentie. In 2008 werden analyses op diepgevroren aromatische kruiden (15), gedroogde groenten (11), gedroogd fruit (11), instant noedels (20), voedingssupplementen (18) en zeevruchten
(15) uitgevoerd. Eén analyse van noedels was positief. Er werd een PV opgesteld.
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Radioactiviteit

De controle op radioactiviteit binnen de voedselketen is een gedeelde bevoegdheid tussen het FAVV en het Federaal
Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC). Beide instanties voeren dan ook controles op radioactieve contaminatie uit. De rechtsgrond voor het toezicht op de nucleaire contaminatie van levensmiddelen ligt in een Europese
regelgeving die na de kernramp van Tsjernobyl werd aangenomen.
Naast de monsterneming in de grensinspectieposten werden 133 monsters genomen van de nationale productie,
zoals runderen, varkens, schapen en geiten, kippen konijnen, vissen). Deze stalen werden genomen in slachthuizen,
leefvijvers en vismijnen. Alle gemeten concentraties waren lager dan de toegestane norm.
Het incident met radioactief jodium in Fleurus in de zomer van 2008 wordt beschreven in het hoofdstuk crisispreventie
en crisisbeheer.
Het volledig rapport over het radiologisch toezicht in België, waar ook de resultaten van de radioactiviteitanalyses
uitgevoerd in opdracht van het FAVV zijn opgenomen is beschikbaar via het website van het FANC (www.fanc.fgov.be).
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Controles op intracommunautaire zendingen

De intracommunautaire zendingen van levende dieren en bepaalde dierlijke bijproducten zoals mest, moeten gemeld
worden via TRACES.

TRACES (TRAde Control and Expert System)
TRACES is een Europees informaticasysteem waarin door de lidstaten en een aantal derde landen
verplaatsingen van dieren en dierlijke producten geregistreerd worden. Het genereert onder andere
gezondheidscertificaten en laat toe de informatie onmiddellijk te raadplegen in geval van problemen.
In oktober 2008 werd een nieuwe versie van TRACES gelanceerd. Een van de belangrijkste aanpassingen
is de koppeling met het RASFF systeem. De gegevens van bijvoorbeeld een controle bij invoer waarbij
een probleem in verband met de volksgezondheid werd vastgesteld, kunnen nu direct gerecupereerd
worden om een RASFF op te stellen. Voorts waren er ook aanpassingen in verband met de controle op
het dierenwelzijn.

Levende dieren en gelijkgestelde producten
In 2008 werden er 31.367 zendingen vanuit België gemeld via TRACES. Dit zijn er 1.627 minder dan in 2007. Er zijn 58.117
binnenkomende zendingen vanuit andere lidstaten gemeld. Dat zijn er 2.461 meer dan het jaar ervoor.
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Aard van de zendingen van levende dieren en gelijkgestelde producten
Aantal uitgaande zendingen

Aantal inkomende zendingen

Certificaat

Hoeveelheid

Certificaat

Hoeveelheid

Runderen

9.302

308.521

7.828

294.842

Varkens

4.238

721.187

8.921

1.378.707

Schapen

74

1.300

683

91.540

Geiten

43

2.969

37

1.887

Pluimvee

3.902

76.786.328

19.934

136.746.718

Vogels

1096

433.118

387

218.870

Vissen

48

77.961

341

1.025.191

Paarden

2.706

6.963

2.249

8.117

Honden en katten

908

9.558

649

16.604

Primaten

10

25

17

35

Andere kleine zoogdieren

271

111.743

140

53.036

Amfibieën en reptielen

30

841

31

914

Ongewervelden

896

142.708

14

128

Sperma

961

736.662

3.818

968.530

Broedeieren

862

52.740.363

1303

73.621.378

Overige

90

691

86

416

25.437

132.080.938

46.438

214.426.913

Totaal

Dierlijke bijproducten
Voor de dierlijke bijproducten, niet bestemd voor menselijke consumptie, en overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 van de verordening van het Europees Parlement en de Raad (EG) nr 1774/2002, levert het FAVV de toelatingen af
voor het inkomend handelsverkeer (verwerkte dierlijke eiwitten en dierlijke mest) en de gezondheidscertificaten voor
het uitgaande handelsverkeer (dierlijke mest).

Aard van de zendingen van dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie

Onverwerkte mest
Verwerkte mest
Vleesmeel
Vismeel
Totaal

aantal uitgaande zendingen

aantal inkomende zendingen

3.297

5.728

0

1.415

2.234

1.442

0

32

5.531

8.617
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In 2008 werden voor het tweede opeenvolgende jaar specifieke microbiologische controles uitgevoerd in het kader
van de dierlijke bijproductenwetgeving, naast bvb. microbiologische controles uitgevoerd op dierlijke bijproducten in
het kader van de diervoederwetgeving.
Er werden 323 loten bemonsterd en geanalyseerd op de aanwezigheid van Salmonella en Enterobacteriaceae: 90,8 %
waren conform. Deze analyses werden uitgevoerd op zendingen dierlijke bijproducten uit andere Europese lidstaten.
De analyseresultaten gaven aanleiding tot 2 waarschuwingen. Ten opzichte van de resultaten in 2007 merken we een
lichte toename van de microbiologische kwaliteit van de intracommunautaire (EU) loten (+ 2,3 %).
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8.

Controles op de invoer

8.1.

Levende dieren

Het aantal controles op de invoer van levende dieren en hieraan gelijkgestelde producten is in 2008 met een vierde
gestegen ten opzichte van 2007. Het aantal geweigerde zendingen is met de helft gedaald.
Het invoerverbod voor vogels dat van kracht was naar aanleiding van uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza,
werd opgeheven op 1/7/2007. De invoervoorwaarden voor vogels zijn echter zo streng dat het aantal zendingen ook in
2008 nog steeds beperkt blijft.
Wat opvalt is dat er vooral veel meer paarden ingevoerd werden, met name een stijging van 75 %. Meer dan 43 % van
deze paarden zijn afkomstig van IJsland. De tweede grootste uitvoerder is de USA (een kleine 15 %).

Controles op de invoer van levende dieren
Aantal zendingen

Aantal geweigerde

Aantal

Aantal geweigerd

zendingen
Vogels

6

0

18

0

Vissen

796

2

5.667.415

14.382

Paarden

1.062

0

1.062

0

Honden en katten

303

6

2.774

300

Andere kleine zoogdieren

211

1

8.112

0

Amfibieën en reptielen

63

0

83.904

0

Broedeieren

0

0

0

0

Ongewervelden

326

2

720.759.258

3.900.000

Sperma

24

0

68

0

2.791

11

726.522.611

3.914.682

Totaal
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Dierlijke producten voor humane consumptie

In 2008 werden er 25.457 zendingen van dierlijke producten bestemd voor menselijke consumptie aangeboden in een
Belgische grensinspectiepost (GIP) tegenover 25.411 zendingen in 2007. Voor het derde jaar op rij is het aantal zendingen stabiel. Het totaal aantal ingevoerde zendingen blijft dus vrij stabiel. Voor honing is het aantal zendingen meer dan
verdubbeld ten opzichte van vorig jaar; meer dan de helft van deze honing is afkomstig uit China.

Aard van de zendingen van dierlijke producten voor humane consumptie

Vers vlees van runderen, schapen, geiten, varkens en eenhoevigen, en

Aantal zendingen

Aantal geweigerd

4.598

47

producten ervan
Visserijproducten

17.284

154

Eieren

0

0

Reuzel en gesmolten vet

0

0

Darmen

187

2

Vlees van pluimvee, en producten ervan

602

12

Konijnenvlees, vlees van wild (vrij / gekweekt) en producten

870

1

Melk en melkproducten

663

7

Eiproducten

102

4

0

0

846

3

Gelatine

39

0

Kikkerbillen en slakken

208

0

Beenderen en producten uit beenderen

58

1

25.457

231

Verwerkte dierlijke eiwitten voor humane consumptie
Honing

Totaal
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De geweigerde zendingen omvatten ook pakketjes met daarin niet toegelaten producten van dierlijke oorsprong die
via koeriersdiensten zijn vervoerd.
Van deze 25.457 zendingen zijn er 2.755 bemonsterd in het kader van beschermende maatregelen, opvolging van
RASFF berichten of het controleplan.

Reden monsterneming

Aantal monsters

Aantal nietconform

Reden niet-conformiteit

Beschermende maatregelen (opgelegd door een beschikking van de Europese Commissie)
Schaaldieren uit Bangladesh (residuen van chlooramfenicol, kristalviolet, malachietgroen, nitrofura-

6

1

2

0

Visserijproducten uit Indonesië: Histamine

30

0

Zware metalen

668

0

251

0

4

0

208

23

Nitrofuranen

nen en tetracycline)
Aquacultuurproducten uit China (kristalviolet,
malachietgroen)

Paardenvlees uit Mexico (residuen van stoffen met
een hormonale werking en groeibevorderende
ß-agonisten)
Garnalen uit Myanmar (chlooramfenicol)
Opvolging RASFF-berichten

Nitrofuranen (22)
Salmonella (1)
Nitrofuranen (9)
Leucomalachietgroen (1)
Tilmicosine (1)

Uitvoering van het nationale controleplan

1.586

16

Metronidazole (2)
Salinomycine (1)
Cadmium (1)
Benzo(a)pyreen (1)

Totaal

2.755

40

In totaal zijn er bij de invoer van dierlijke producten bestemd voor menselijke consumptie via Belgische GIP’s 40 RASFF-berichten opgesteld: 32 hadden betrekking op nitrofuranen in garnalen uit Bangladesh (18), India (11) en Thailand (3).
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Levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

De controles bij invoer van levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong zijn vooral toegespitst op de opsporing van
aflatoxines in schaalvruchten, kruiden en rijst. Ook andere producten werden onderworpen aan verstrengde controles
zoals o.a. guargom uit Indië, rijst uit China en de USA, thee, arachide uit Brazilië.
Het aantal bemonsteringen van loten pistaches uit Iran, vijgen uit Turkije en amandelen uit de USA is dit jaar verdubbeld. Deze toename is enerzijds het gevolg van de toename van het aantal ingevoerde loten en anderzijds van de
strengere Europese wetgeving. Het totaal aantal bemonsterde zendingen is ongeveer met de helft toegenomen.
Wanneer een contaminant de wettelijke norm overschrijdt, wordt het lot geweigerd voor invoer en ofwel vernietigd
ofwel teruggezonden naar het land van oorsprong. Dit was het geval voor een lot pistaches uit Turkije en een lot thee
uit China.

Controles van zendingen van levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong
Aantal gecontro-

Aantal geweiger-

leerde zendingen

de zendingen

180

0

43

0

Vijgen uit Turkije

15

0

Pistaches uit Turquie

6

1

Pistaches (andere oorsprong)

1

0

Arachide uit Brazilië

23

0

Arachide uit China

8

0

Arachide (andere oorsprong)

3

0

Amandelen USA

28

1

Amandelen (andere oorsprong)

1

0

Noten uit Brazilië

1

0

Rijst

2

0

Gecontroleerde producten
Pistaches uit Iran
Noten uit Turkije (de afgeleide producten
inbegrepen)

Aflatoxines

Kruiden

4

0

Ochratoxine A

Kruiden

1

0

PAK

Kruiden

4

0

Pentachlorofenol

Guargom uit Indië

2

0

Kruiden (paprika, curry, curcuma, rode pepers, enz)

7

0

Thee

1

1

Radioactiviteit

Wilde champignons

1

0

3-MCPD

Sojasaus

1

0

332

2

Soedanrood,
annatobixine,
norbixine
Bestrijdingsmiddelen

Totaal
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8.4.	Dierlijke producten niet bestemd voor
menselijke consumptie
In 2008 werden 2.065 zendingen van dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie voor de invoer
aangeboden via:

•
•
•
•
•

Antwerpen: 1.453 zendingen (70 %), vooral van voeders voor gezelschapsdieren en hondenkluiven
Zaventem: 489 zendingen (24 %), vooral bloedproducten
Zeebrugge: 113 zendingen ( 5 %) vooral huiden
Gent: 8 zendingen betreffende gesmolten vetten en visoliën
Luik: 2 zendingen.

In vergelijking tot 2007 is het aantal zendingen afgenomen met 33 %. Dit is deels het gevolg van de vrijstelling van
veterinaire controle van producten zoals bewerkte wol en afgewerkte laboratoriumreagentia die bloed bevatten.

Aard van de zendingen van dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie
Aantal zendingen

Aantal geweigerde
zendingen

Voeder voor gezelschapsdieren en hondenkluiven

924

Wol, haar, veren

118

Jachttrofeeën

43

Huiden en vellen van hoefdieren

126

Eiproducten

205

Bloed en bloedproducten

223

Grondstoffen voor diervoeders

182

Gesmolten vetten en visoliën

19

Verwerkte dierlijke eiwitten

20

Dierlijke grondstoffen voor vervaardiging van

118

8
5

4

technische producten
Melk en melkproducten

26

Andere

61

1

Totaal

2.065

18

Dierlijke bijproducten
In 2008 werden 247 loten bemonsterd en geanalyseerd op de aanwezigheid van Salmonella en Enterobacteriaceae:
96,4 % waren conform.
Ten opzichte van 2007 merken we een lichte daling van het aantal conforme loten afkomstig uit derde landen
(min ± 1 %).
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Diervoeders

In 2008 werden producten niet van dierlijke oorsprong bestemd voor diervoeders en afkomstig van derde landen die
zijn ingevoerd via de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge.
In vergelijking tot 2007 is het aantal zendingen gelijk gebleven, met uitzondering van de haven van Zeebrugge waar
dit aantal verdubbeld is.

Producten van niet-dierlijke oorsprong bestemd voor diervoeders aangeboden in plaatsen van binnenkomst
Aantal aangeboden

Aard van de zendingen

Aantal geweigerde

zendingen

zendingen
grondstoffen (gierst, saffraanzaden,

Antwerpen

koolzaad…), additieven, stikstofverbin-

2.409

dingen en voormengsels (gist, vitamines,

0

aminozuren…), mengvoeders
Gent

grondstoffen (lijnzaden, derivaten van

418

soja, granen voor siervogels...)

0

grondstoffen (arachidekoeken, melasse),
Zeebrugge

95

additieven (lysinesulfaat, lysinemonoch-

0

loride)

8.6.

Planten en producten van plantaardige oorsprong

Residuen van bestrijdingsmiddelen
Fruit, groenten, verse kruiden en granen worden bemonsterd bij invoer voor analyse op de aanwezigheid van residuen
van bestrijdingsmiddelen. Bij 11,5% van de monsters werd de maximale residulimiet overschreden. De acute referentiedosis werd overschreden voor prochloraz in mango uit Costa Rica, oxamyl in aubergine uit de Dominicaanse Republiek, carbofuran bij chilipepers uit Thailand en India en voor methomyl bij paprika uit Egypte.

Analyse op residuen van bestrijdingsmiddelen
Significante over-

Gevaar voor volksge-

schrijding

zondheid

22

10

1

Aantal monsters

Niet-conform

Fruit

252

Groenten

66

14

10

4

Verse kruiden

16

3

2

0

Granen

4

0

0

0

Totaal

338

39

22

5
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Naar aanleiding van veelvuldige overschrijdingen van de MRL voor groenten en fruit uit de Dominicaanse Republiek
werd in september 2008 op vraag de Europese Commissie gestart met een gerichte controle voor pesticideresiduen in
mango’s, bananen, paprika’s, aubergines, fleskalebassen, meloenen en bonen. 50% van de zendingen werd bemonsterd wat aanleiding gaf tot 98 bijkomende monsters. Paprika’s, bonen en meloenen werden niet ingevoerd.

Gerichte controle op groenten en fruit uit de Dominicaanse Republiek
Significante

Gevaar voor

overschrijding

volksgezondheid

0

0

0

7

0

0

0

24

6

3

0

38

3

3

0

98

9

6

0

Aantal monsters

Niet-conform

29

Bananen
Fleskalebassen
Aubergines
Totaal

Mango's

Zware metalen
Zoals voorzien in het controleplan werden respectievelijk 5 en 4 monsternemingen van consumptieaardappelen en
uien uitgevoerd voor analyse op cadmium en lood. Er werden geen overschrijdingen van de normen vastgesteld.

Fytosanitaire controles
In 2008 werden 28.587 zendingen van planten, plantaardige producten en ander materiaal via Belgische GIP’s in de EU
ingevoerd wat een daling is met ongeveer 25 % tegenover 2007. Voor 11.724 zendingen werd de fytosanitaire controle
in België uitgevoerd. Voor 18.211 zendingen werd enkel een documentencontrole uitgevoerd. Voornamelijk zendingen
van snijbloemen en fruit werden voor identiteits- en fysieke controle verlegd naar Nederland vanuit de luchthavens
van Zaventem en Oostende (snijbloemen) respectievelijk de haven van Antwerpen (fruit). Voor 990 zendingen werd
enkel een documentencontrole uitgevoerd in de Antwerpse haven in toepassing van de gereduceerde controlefrequentie voor appels uit Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika, citrusfruit uit Mexico en de Verenigde Staten, peren en Prunus
(pruimen, perziken, nectarines, abrikozen, kersen) uit Zuid-Afrika op basis van de verordening (EG)1756/2004.
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Aard van de zendingen die in België een fytosanitaire controle ondergingen
Aantal zendingen
2007
Snijbloemen
Snijgroen
Planten bestemd voor opplant
Stekken & zaailingen
Zaden & plantenweefselculturen
Bollen, knollen & wortelstokken
Fruit & groenten
Aardappelen

7.113
1.614
739
/
8.685

Hoeveelheden

2008

2008

2.486

5.091 miljoen stelen

15

13.522 kg

538

7,6 miljoen stuks

679

143,4 miljoen stuks

80

23.930 ton

63

251.375 kg

6.459

194.856 ton

167

22.085 ton

Bladgroenten & verse kruiden

/

976

1.898 ton

Graan

14

7

39.392 ton

Hout

1.298

222

30.749 m³

Andere

18

32

/

Totaal

19.481

11.724

Schadelijke organismen
Tijdens de fytosanitaire controles werden 489 monsters genomen.
In 79 monsters van groeimedium van planten bestemd voor opplant werden niet-quarantaine nematoden aangetroffen. Het groeimedium werd, indien nodig, meerdere keren behandeld met een nematicide en opnieuw bemonsterd
om de effectiviteit van de behandeling na te gaan. De planten werden vrijgegeven zodra het aantal nematoden onder
een aanvaardbare drempel gedaald was.
In de overige 31 niet-conforme monsters werden quarantaineorganismen aangetroffen. Sinaasappelen waarin
Guignardia citricarpa of black spot werd aangetroffen, werden naar Wit-Rusland verzonden met de toestemming van
de Wit-Russiche fytosanitaire dienst gezien G. citricarpa daar niet als quarantaineorganisme wordt beschouwd. Een
zending Chinees tomatenzaad werd pas na invoer bemonsterd omdat een Italiaanse operator die tomatenzaad bij
de Belgische invoerder had aangekocht, om een plantenpaspoort vroeg. Ten gevolge daarvan ontdekte men dat de
zending tomatenzaad op het ogenblik van de invoer niet werd aangeboden. De partij werd bemonsterd voor analyse
op pepinomozaïekvirus. Er werd geen plantenpaspoort afgeleverd; de invoerder moest de verdeelde zaden terugroepen en vernietigen. Alle overige zendingen waarin quarantaineorganismen werden aangetroffen, werden eveneens
vernietigd.
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Controles op schadelijke organismen
Organisme

Planten, plantendelen &

Aantal monsters

Niet-conform

Bacteriën

2

0

Insecten

31

14

Nematoden

174

88

Schimmels

2

0

Virussen

1

0

PSTVd

31

0

Pelargonium stekken

Ralstonia solanacearum

121

0

Citrusvruchten

Guignardia citricarpa

16

7

93

0

vermeerderingsmateriaal

PSTVd-waardplanten
(vnl. Petunia stekken)

Primeuraardappelen

Clavibacter michiganensis, Ralstonia
solanacearum

Tarwe

Claviceps purpurea, Tilletia indica

8

0

Tomatenzaden

PSTVd & PepMV

7

1

Houten v

Anoplophora sp., Bursaphelenchus xylop-

erpakkingsmateriaal

hilus, Monochamus sp.

3

0

489

110

Totaal

Aard van het quarantaineorganisme, type monsters en het land van oorsprong
Aard

Plantensoort

Oorsprong

Aantal

Planten bestemd

Hibiscus

Ivoorkust

7

voor opplant

Eruca sativa

Israël

1

Snijbloemen

Bouvardia

Israël

2

Insecten
Bemisia tabaci

Snijbloemen

Gypsophila

Israël

1

Liriomyza sp.

Snijbloemen

Gypsophila

Israël

1

Thrips palmi

Snijbloemen

Dendrobium

Thailand

2

Planten bestemd

Chamaecyparis

Japan

1

voor opplant

Enkiantus

3

Ilex

4

Pinus

1

Nematoden
Xiphinema
americanum

Schimmels
Guignardia citricarpa

sinaasappelen

Citrus sinensis

Brazilië

7

zaden

tomaat

China

1

Virussen
PepMV
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CITES

De handel in bedreigde diersoorten moet beantwoorden aan een strikte handelsreglementering volgens de internationale conventie CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) en vereist
meestal een speciale vergunning. Bedreigde levende dieren en vogels moeten steeds begeleid worden door een
gezondheidscertificaat. De behandeling van de aanvragen voor vergunningen en certificaten in het kader van de
CITES-wetgeving gebeuren door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu (FOD VVVL).
De controle op de illegale invoer in België van beschermde diersoorten of ervan afgeleide producten (ivoor, reptielenvellen, zoogdierhuiden...) is een bevoegdheid van het FAVV en wordt gelijktijdig met andere controles uitgevoerd. Er
worden ook gerichte controles uitgevoerd. Bepaalde controles gebeuren in samenwerking met de douanediensten,
politiediensten en inspecteurs van de FOD VVVL.
In 2008 werd hierbij volgend ‘bedreigd’ materiaal in beslag genomen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 levende schildpadden
2 schedels
6 pantsers
1 lichaam en 1 muziekinstrument van zeeschildpadden
3 maskers van schildpadpantser
5 krokodillenschedels
1 krokodillenhuid
25 producten uit krokodillenleder
214 producten uit slangenleder
23 flessen slangenwijn
1 skelet van dolfijn
1 leeuwenhuid
8 geldbeugels en riemen van katachtigen
1 luipaardschedel
1 walrusschedel
1 primatenschedel
16 voorwerpen uit ivoor
2 slagtanden van olifanten
2 armbanden uit olifantenhaar
12 nijlpaardtanden
150 gram koraal
14 cactussen
17 orchideeën
2 levende planten euphorbia
derivaten van Asterales (Composietenfamilie) verwerkt in 500 Aziatische geneesmiddelen (moxa)
derivaten van orchideeën verwerkt in 24 Aziatische geneesmiddelen (moxa)
derivaten van Saiga-antiloop verwerkt in 300 Aziatische geneesmiddelen (moxa)
derivaten van Panthera pardus en orchideeën verwerkt in 12 Aziatische geneesmiddelen (moxa).

In beslag genomen dieren en goederen worden zoveel mogelijk aan universiteiten, musea en zoölogische parken
geschonken. Sommige goederen moeten uiteindelijk worden vernietigd.
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Uitvoer naar derde landen

In 2008 werden er 220.844 certificaten afgeleverd in de diverse sectoren waarvoor het FAVV bevoegd is.

Uitvoer naar de Russische Federatie
Voor de uitvoer naar de Russische Federatie moet er voldaan worden aan verschillende voorwaarden. Het FAVV heeft
naar aanleiding van de opgelegde eisen door de Russische autoriteiten, de afgelopen jaren en vooral in 2008 volgende
procedures uitgebouwd.
Sinds 2005 wordt er gewerkt met beveiligd papier bij de certificatie naar de Russische Federatie, dit om de echtheid
van certificaten aan te tonen. Vanaf 1 april 2008 moet er een prenotificatie worden uitgevoerd voor zendingen die
vers vlees bevatten en bestemd zijn voor het verre oosten van de Russische Federatie. Vanaf 15 juli 2008 zijn er voor
vers varkensvlees en vers pluimveevlees “gesloten lijsten” van toepassing, naast de bestaande lijst voor vers rundvlees.
Dit houdt in dat inrichtingen moeten opgenomen zijn in deze lijsten om te kunnen exporteren naar de Russische
Federatie. Hiervoor werd er van januari t.e.m. september onderhandeld met de Russische autoriteiten. Momenteel zijn
er lijsten voor veevoeders, melk en melkproducten en vis en visserijproducten in onderhandeling.

Afgeleverde certificaten voor de uitvoer naar de Russische Federatie in 2008
Aantal uitvoercertificaten
Producten bestemd voor het voederen van dieren

1.748

Producten voor humane consumptie

2.773
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In het kader van de fraudebestrijding voor de veiligheid van de voedselketen neemt de Nationale opsporingseenheid
van het FAVV (NOE) deel aan de volgende werkgroepen.

Multidisciplinaire HormonenCel (MHC)
De Federale politie is belast met de coördinatie tussen de verschillende inspectie- en politiediensten via de MHC. Deze
laatste dient een signaal-, advies- en informatiefunctie te verzekeren ten behoeve van de bijstandsmagistraat, politieke
verantwoordelijken, bestaande overlegstructuren en de betrokken administraties. Tevens is zij belast met onderzoeken
op vraag van politiediensten, gerechtelijke overheden en de bijstandsmagistraat. De MHC is bijgevolg een operationele cel.

Interdepartementale Commissie voor de coördinatie van de fraudebestrijding
in de economische sectoren (ICCF)
Deze is belast met:

•
•
•

het efficiënt beheer van informatie-uitwisseling
het uitwerken van voorstellen waarbij gezamenlijke strategieën in de fraudebestrijding worden vastgelegd
het gezamenlijk overleg inzake fraudemechanismen.

Interdepartementale Coördinatiecel voor de controle van de voedselveiligheid
(ICVV)
Deze is belast met:

•
•

het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende diensten die betrokken zijn bij de strategie en de
controles inzake de veiligheid van de voedselketen en de farmaceutische regelgeving
alle nuttige initiatieven om de coördinatie van de opsporingen van de inspectie- en politiediensten te verzekeren.

Multidisciplinaire Fraudebestrijdingscel voor de veiligheid van de
voedselketen (MCVV)
De NOE neemt het voorzitterschap waar van de MCVV die met volgende taken belast is:

•

bijdragen tot het bepalen van de terreinacties tegen personen en organisaties die zich inlaten met fraude in de
voedselketen en dit door het inzamelen, verwerken, uitwisselen en verspreiden van informatie aan de verschil-

•
•

lende betrokken diensten
coördineren van de inspanningen van de betrokken diensten
evaluatie van de uitgevoerde acties.
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In 2008 heeft de NOE, samen met de betrokken PCE’s, deelgenomen aan een vergadering met de substituten
Procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement bij het Parket Generaal van het Hof van Beroep te Gent,
Antwerpen en Brussel.
In het kader van een multidisciplinaire samenwerking werden er 70 dossiers afgehandeld met andere diensten: politie
(lokaal - federaal), parketten, gemeentelijke milieudiensten, diverse diensten van de FOD Financiën (douane, BBI..), FOD
Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, Milieu-inspectie, Mestbank, IBGE-BIM, Geneesmiddelenagentschap (FAGG), FOD Economie, antistroperij eenheid van het Waalse Gewest.
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Behandeling van de dossiers

In 2008 werden 527 administratieve beslagen/vattingen door de NOE geregistreerd. Ze gaven aanleiding tot het
opstarten van:

•
•
•
•
•
•

fraudeonderzoeken (322)
deelname aan een wegcontrole (18)
het uitvoeren van een monsterneming op landbouwbedrijven (35) of in het slachthuizen (een jaaropdracht die
aanleiding heeft gegeven tot het nemen van 905 monsters)
de organisatie van acties (20) die verder worden besproken
informatie doorgestuurd naar andere diensten, zowel intern als extern (109)
klassement met het oog op de behandeling ervan op een later tijdstip (23).

In 61 % van de gevallen heeft de verkregen informatie aanleiding gegeven tot het opstarten van een fraude-dossier. Bij
het opmaken van dit jaarverslag waren 86 % van de in 2008 geopende dossiers afgewerkt.
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Soort inbreuken

In 2008 werden door NOE 245 overtredingen vastgesteld die in 106 PV’s en 32 waarschuwingen werden opgenomen.
De meeste inbreuken werden vastgesteld op:

•
•
•
•
•

De bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten (wet van 24/1/1977): 16 %
De dierengezondheid (wet van 24/3/1987): 13 %
De geneesmiddelen (wet van 25/3/1964): 12 %
Het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (wet
van 24/2/1921): 11 %
Het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, antihormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende
werking (wet van 15/7/1985): 5 %.

De NOE houdt toezicht op de gecoördineerde acties met andere overheden en de PCE’s. In 2008 werden 781 gecoördineerde acties uitgevoerd.
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Internationale samenwerking

De samenwerking met andere diensten binnen en buiten het FAVV is van fundamenteel belang om tot een informatienetwerk te komen. De NOE werkt in dit verband samen met verschillende internationale instanties.
In het kader van de WGEO (working group of enforcement officers), worden er halfjaarlijks bijeenkomsten georganiseerd. De diergeneeskundige groep, “Small Bull Group” genaamd, bestaat uit leden van uit Groot-Brittanië, Noord
Ierland, Ierland, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk Nederland, België en Frankrijk. Informatieuitwisseling heeft in 2008
geleid tot het opstarten of het verder opvolgen van nieuwe dossiers.

Internetverkoop van diergeneesmiddelen
Pakketten met diergeneesmiddelen (o.a. anabolica) afkomstig uit Australië werden in beslag genomen op BRUCARGO.
De diensten van het parket werden onmiddellijk via de multi disciplinaire hormonen cel ingelicht en een gerechtelijk onderzoek werd opgestart. Deze diergeneesmiddelen werden opgeslagen in België om van daaruit verdeeld te
worden naar het Verenigd Koninkrijk. De Engelse collega’s werden op de hoogte gebracht zodat ook zij de nodige
gerechtelijke stappen konden ondernemen.

Vaststellingen in een uitsnijderij
Illegale stoffen werden in spuitplaatsen bemonsterd in een uitsnijderij aangetroffen. De tracering steld vast dat de karkassen afkomstig waren van Belgische runderen die in een Nederlands slachthuis geslacht waren. Door de contacten
in de Small Bull groep werden, via de multi disciplinaire hormonen cel, de Nederlandse inspectiediensten (AID) op de
hoogte gebracht; een simultane actie via monstername op het betreffende landbouwbedrijf in België en in het slachthuis te Nederland werd opgezet wat leidde tot vaststellingen van inbreuken.

Verplaatsing van runderen naar Nederland
De Nederlandse inspectiediensten werden ingelicht over een Belgische vetmester die zijn runderen aankoopt in
België, voor de vetmesting overbrengt naar Nederland en ze daar laat slachten om nadien het vlees terug in te voeren
naar België. De controles uitgevoerd in Nederland op de vetmestingsbedrijven en in het slachthuis leidde tot niet
conforme controleresultaten.
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4	Strijd tegen het illegaal gebruik
van groeibevorderende middelen
4.1

Verdachte monsters in landbouwbedrijven

In 2008 werden er verdachte monsters in 35 landbouwbedrijven genomen.

Verdachte monsters genomen
Bedrijven

Dieren

Materialen

Diervoeders

Runderen

25

533

82

41

Varkens

8

321

49

9

Kalveren

2

55

12

10

Op 2 runderbedrijven diende er een aanvullende monstername uitgevoerd te worden wegens non conforme vaststellingen (dexamethasone) tijdens de initiële monstername. Deze aanvullende monstername gebeurde op kosten van de
eigenaars.

Reden van monsterneming en resultaten
Aantal

Niet conform

Niet conform bij screening landbouwbedrijf

3

1

Niet conform bij screening slachthuis

9

4

Verdachte monstername slachthuis

4

Andere informatie (Hormonencel)

12

Parket

7

4

Totaal

35

9

Alleen in rundveebedrijven werden non conformiteiten vastgesteld. Dit geldt voor:

•
•

materiaal (spuiten, naalden, flacons…)
dierlijke monsters.
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Aangetroffen stoffen
Oestrogenen, gestagenen
en androgenen

Diethylstilboestrol, testosteron (propionaat, fenylpropionaat, decanoaat,
cypionaat), methyltestosterone, progesterone, megestrolacetaat, chloormadinone acetaat, medroxyprogesteron acetaat
Dexamethasone, dexamethasone-isonicotinaat, dexamethasone-fenyl-

Corticosteroiden

propionaat, dexamethasone-acetaat, prednisolone, prednisolone acetaat

Naar aanleiding van verdachte monsternames op de landbouwbedrijven werd bij 3 runderen, gestorven gedurende
de periode van inbeslagname, specifiek naar spuitplaatsen gezocht (13 monsters werden genomen). Bij 1 rund waren 4
monsters niet conform voor aanwezigheid van dexamethasone.

4.2

Verdachte monsters in slachthuizen

Monsters worden genomen:

•
•
•

op dieren afkomstig van bedrijven met statuut R of H
bij aanwezigheid van spuitplaatsen
in andere gevallen waarbij een behandeling kan vermoed worden.

In afwachting van de resultaten worden de karkassen geblokkeerd; in geval van niet conforme resultaten worden ze
vernietigd.

4.2.1

Residuen van diergeneesmiddelen

In 2008 werden 256 monsters geanalyseerd voor de opsporing van niet-steroïdale ontstekingswerende middelen, 271
voor de aanwezigheid van antibiotica en 258 voor de aanwezigheid van tranquilizers. Er werden eveneens 13 monsters
genomen in het vilbeluik.
Op één dier kunnen meerdere monsters worden genomen (bij aanwezigheid van spuitplaatsen waarbij tevens een
vleesmonster wordt genomen). In totaal waren 46 monsters, afkomstig van 37 dieren niet conform tengevolge van de
aanwezigheid van:

•
•
•
•
•

progesterone en antibiotica (1)
dexamethasone en antibiotica (3)
antibiotica (25)
niet-steroïdale ontstekingswerende middelen (12)
antibiotica en niet-steroïdale ontstekingswerende middelen (5).
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4 processen-verbaal en 2 waarschuwingen werden opgesteld tegenover de behandelende dierenartsen, 1 PV en 1
waarschuwing werden opgesteld tegenover veehouders.

4.2.2 Groeibevorderende middelen
In 2008 werden er van 1.203 dieren monsters genomen. Op 1 dier kunnen verschillende monsters genomen worden: in
totaal werden 1.300 monsters (faeces, urine, vet, lever, vlees, spuitplaats, vacht, oog, nier en milt) genomen.

Analyses uitgevoerd op verdachte monsters in de slachthuizen
runderen

kalveren

paarden

Oestrogenen, gestagenen en androgenen

1.076

8

0

Stilbenen

1.032

8

0

Beta-agonisten

624

8

0

Corticosteroiden

703

72

1

3

0

0

262

4

0

3.700

100

1

Stanolozol
Thyreostatica
Totaal

5 runderen werden niet conform bevonden voor aanwezigheid van prednisolone (2), progesterone (2) en progesterone en medroxy progesterone acetaat (1).
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Wegcontroles

Op vraag van de lokale en federale politie neemt de NOE regelmatig deel aan wegcontroles die een duidelijk multidisciplinair karakter hebben en dit samen met andere diensten (RVA, douane...) De plaatselijke PCE neemt meestal deel
aan deze wegcontroles.
In 2008 heeft de NOE deelgenomen aan 18 wegcontroles waarbij 792 voertuigen werden gecontroleerd. Hierbij werden 596 controles uitgevoerd in het kader van de verschillende bevoegdheden.

Hormonen
Dierengezondheid 3 %
8%
Vis,
gevolgelte,
en wild
10 %

Levensmiddelen
31 %

Vleeskeuring
22 %
Dierenwelzijn
26 %

Soort wegcontrole

21 processen-verbaal en 29 waarschuwingen werden opgemaakt.
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Gecoördineerde controle met Nederland
In samenwerking met de Algemene Inspectiedienst (AID) van het Nederlands Ministerie van Landbouw, Natuur en
Visserij , de Federale Wegpolitie, de douane en de opsporingsdienst van de FOD Financiën werden er op 13/6/2008 en
9/10/2008 gecoördineerde grenscontroles georganiseerd:

•
•

27 vrachtwagens werden aan 2 grensovergangen gecontroleerd: 3 PV’s werden opgemaakt en 2 transporten werden teruggestuurd naar Nederland
63 vrachtwagens werden aan 3 grensovergangen gecontroleerd: 2 PV’s en 2 waarschuwingen werden opgemaakt,
3 transporten werden teruggestuurd naar Nederland.

Wild
In samenwerking met de Unité Anti Braconnage (UAB) van het Waalse Gewest werd er in de nacht van 15 op 16/11/2008
een wegcontrole uitgevoerd met specifieke aandacht voor vlees afkomstig van wild. Er werden 3 waarschuwingen
opgemaakt.

Actie KORBEEF
In samenwerking met het Parket van Ieper, de Federale Gerechtelijke Politie van Kortrijk, de lokale politiezones (Grensleie, RIHO, MIRA en Gavers) en de Federale Wegpolitie Verkeerspost Kortrijk werden er op 16/6 en 18/11/2008 controleacties uitgevoerd op het transport van levende dieren in de omgeving van de slachthuizen en op de autowegen in
het arrondissement Kortrijk (dierenwelzijn, dierenvervoer en mogelijk gebruik van verboden hormonale substantie):

•
•
•
•
•

147 voertuigen en 152 personen werden gecontroleerd (dierentransporteurs, vetmeesters, veehouders,
veehandelaars)
18 runderkarkassen werden voorlopig inbeslaggenomen en bemonsterd in het slachthuis van bestemming; de
resultaten waren conform
1 verdachte spuit werd in beslaggenomen en bemonsterd; het resultaat wees op de aanwezigheid aan van dexamethasone en een controle ter plaatse bij de houder werd uitgevoerd
enkele PV’s werden opgesteld omdat een aantal personen de nodige vergunningen, registers of certificaten in
verband met de wetgeving op de dierengezondheid niet konden voorleggen
anderen kregen een waarschuwing voor het niet correct invullen van de wettelijk voorziene documenten tijdens
het veetransport.
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Actie pootgoedaardappelen

De doelstelling van de actie pootgoed 2008, was het sensibiliseren van de marktdeelnemers door controles uit te voeren op de verhandeling van pootgoed in alle mogelijke vormen. De actie werd uitgevoerd tussen 25 maart et 19 april
2008. Controle werd uitgevoerd op 118 bedrijven (invoerders van pootgoed, kwekers van hoevepootgoed, planters) in
alle PCE’s.
Volgende aandachtspunten werden nagegaan:

•
•
•
•
•
•
•
•

Autocontrole en meldingsplicht van hoevepootgoed en ingevoerd pootgoed (registers in – uit en interne
tracering)
Welke zijn de beschikbare te beplanten percelen?
Aanwezigheid van plantenpaspoorten en handelsdocumenten
Controle van het uitgangsmateriaal voor het telen van hoevepootgoed
Werd er aangifte gedaan van het hoevepootgoed?
Werd er pootgoed herverpakt?
Werd er afgekeurd pootgoed aangekocht?
Etikettering.

Er werden 32 vaststellingen gedaan: de belangrijkste inbreuken situeren zich op het vlak van tracering. 15 PV’s en 4
waarschuwingen werden opgemaakt.
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Actie kaviaar

De actie bestond uit 2 delen:

•
•

wegcontroles
actie bij de handelaars.

Een gelijktijdige wegcontrole op 3 grensovergangen met Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met de douane.
De actie bij de handelaars werd, begin december, uitgevoerd in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, diensten van CITES, de Federale gerechtelijke politiedienst leefmilieu en de
douane. Er werden 12 operatoren gecontroleerd; bij 1 operator werd er vervallen kaviaar aangetroffen en was er kaviaar
aanwezig met onduidelijke herkomst.
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Actie voedingssupplementen

In 2007 werd een actie inzake voedingssupplementen voorbereid en opgestart. De expansie van deze sector, de grijze
zone tussen geneesmiddelen en levensmiddelen (farmaceuticals vs nutriceuticals) waarbij zowel het FAVV als het
FAGG bevoegd zijn voor de controle van deze producten , de wanorde in het aanbod via diverse distributiepunten
(fitness zaken, sportwinkels..) en het internet evenals het advies van het Wetenschappelijk comité van het FAVV van
2006, vormden de aanleiding voor deze actie.
In september 2007 werd de actie opgestart in de PCE Brussel. In november werd de actie uitgevoerd door de PCE West
Vlaanderen en Namen. De actie werd in juni 2008 afgesloten. Het merendeel van deze controles vond plaats in detailhandelszaken, waarbij 2 operatoren eveneens actief waren als fabrikant, en 2 andere eveneens activiteiten hadden als
groothandel. Daarnaast werden 3 groothandels gecontroleerd en 3 bedrijven die zich uitsluitend met internetverkoop
bezig houden.

•
•
•
•

167 operatoren werden gecontroleerd
57 (34%) operatoren waren niet geregistreerd bij het FAVV
ongeveer 5.000 producten werden gecontroleerd
1.679 producten waren niet conform (34 %):
Afwezigheid van notificatie

1.487

Fouten of tekortkomingen in etikettering

699

Dosering van vitaminen en mineralen hoger dan toegelaten

193

Aanwezigheid van verboden plant/nutriënt

72

Voorkomen van therapeutische indicaties

36

Aanwezigheid van hormonale substanties (melatonine, DHEA, ecdysterone)

5

Aanwezigheid geneeskundig actieve stoffen, geneesmiddelen (yohimbe/yohimbine)

3

In totaal werden 100 binnenlandse distributeurs geïdentificeerd als leverancier van niet conforme producten. Er werd
een lijst opgesteld van buitenlandse leveranciers van niet conforme supplementen. Het betrof hoofdzakelijk leveranciers uit Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië, USA en Duitsland.
De actie en de stapsgewijze aanpak ervan heeft geleid tot een verhoogde expertise .. Vaak werd vastgesteld dat operatoren onvoldoende op de hoogte waren van de wettelijke aspecten verbonden aan de verkoop van supplementen.
Met deze actie heeft het FAVV ook de sector gesensibiliseerd, geïnformeerd..
Buiten deze actie werden eveneens nieuwe tendensen en problemen binnen de voedingssupplementensector opgevolgd, waaronder verscheidene problemen doorgegeven via het RASFF-systeem en specifieke dossiers behandeld
door de NOE:

•
•
•
•
•

kwaliteitsproblemen (verontreiniging met arseen, gebruik van stralingstechnieken…)
melamine bij supplementen rijk aan proteïnen (gebaseerd op wei-eiwitten die afkomstig zijn van melk)
GGO’s bij producten op basis van soja
verontreiniging met hormonale substanties (dopingproducten)
producten op basis van dierlijke ingrediënten (kippenembryo-extract, ossengal en varkenshypofyse)
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Internetverkoop van voedingssupplementen
Via websites wordt een zeer groot gamma voedingssupplementen aangeboden voor particuliere verkoop. Deze bedrijven (zowel binnen België als buiten de landsgrenzen, voornamelijk Nederland en de
USA) willen hetzelfde gamma kunnen aanbieden als hun buitenlandse concurrenten, zo ook producten
die niet toegelaten zijn voor verkoop in België. Aangezien het om particuliere verkoop gaat, is het veelal
onmogelijk de werkelijke bestemming van deze producten via tracering na te gaan.
In samenwerking met de Douane en het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) werden controles uitgevoerd bij de invoer van postpakketten. Tevens wordt de
Multidisciplinaire Hormonen Cel (MHC) op de hoogte gebracht van sommige vaststellingen (invoer van
anabolica).
In 2008 werden er door het FAVV 21 controles uitgevoerd waarbij 85 dossiers werden opgestart:

•
•
•

39 werden behandeld door FAVV
8 dossiers werden doorgestuurd naar het FAGG
12 dossiers werden afgehandeld naar de MHC
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Actie schapen in het kader van het offerfeest

Zoals de vorige jaren werden in de weken voorafgaand aan het offerfeest van 8/12/2008 samen met alle PCE’s 408
controles uitgevoerd in 116 bedrijven.
Gezien de problematiek van de blauwtong virus type 6 in Nederland (waartegen nog geen vaccin bestaat) en de
hieropvolgende invoerbeperkingen werd er tijdens deze actie ook aandacht besteed aan de intracommunautaire
handel. Er werden geen vaststellingen gedaan tijdens controles uitgevoerd aan verschillende grensovergangen. Via
de opvolging van de TRACES berichten (Europees systeem voor de opvolging van de intracommunautaire handel)
werden controles uitgevoerd in slachthuizen en landbouwbedrijven; 3 vaststellingen werden gedaan bij de intracommunautaire handel van slachtschapen die niet onmiddellijk naar een slachthuis werden afgevoerd.
Er werden 19 PV’s en 11 waarschuwingen opgemaakt. Voor 39 dossiers werd een opvolging voorzien.
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Actie in de distributiesector

In het kader van de actie “mensenhandel” ingericht door het Parket van Dendermonde (arbeidsauditoraat) werden
door de PCE Oost Vlaanderen en de NOE in samenwerking met de lokale politiezones in het voorjaar van 2008 Chinese
restaurants en kebab zaken gecontroleerd in het gerechtelijkarrondissement Dendermonde.
In het totaal werden er in 9 politiezones controles uitgevoerd waarbij 40 zaken gecontroleerd werden. Tijdens deze
acties werden wegens de zeer gebrekkige hygiëne 3 restaurants onmiddellijk gesloten. In het totaal werden 10 PV’s en
5 waarschuwingen opgemaakt.
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Beheer bedreigingen FAVV agenten

In 2008 werden 15 dossiers waarin agenten van het FAVV bij de uitvoering van hun taak werden bedreigd voor verder
gevolg overgemaakt aan de Multidisciplinaire hormonen cel: 80 % van de bedreigingen kwamen voor in de primaire
sector, 20 % in de sector distributie.
Het FAVV heeft een duidelijke procedure opgesteld voor de behandeling van deze bedreigingen, met name: opstellen
van een meldingsformulier en klachtneerlegging bij de politiediensten.
Er wordt bij de parketten aangedrongen op behandeling van deze bedreigingen. In dit verband werd een vonnis
uitgesproken door rechtbank van Bergen (vonnis tegen een persoon) en de rechtbank van Eupen heeft een minnelijke
schikking voorgesteld.
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Vogelgriep

Het H5N1 vogelgriepvirus dat ook bij de mens voor problemen kan zorgen, heeft sinds 2007 veel minder de pers
gehaald dan in 2006. Toch kan er bezwaarlijk van een verbetering van de situatie gesproken worden. Ons land is
gespaard gebleven van vogelgriep bij pluimvee en wilde vogels, maar elders in Europa en in de wereld is het virus nog
steeds vastgesteld. In grote delen van Azië en Afrika kan zelfs gesteld worden dat het H5N1 vogelgriepvirus endemisch
aanwezig is.
Het blijft belangrijk om aandachtig te blijven voor andere vogelgriepvirussen van het H5 en H7 type (laagpathogene
virussen). Deze worden frequent aangetroffen bij wilde watervogels (eenden, zwanen, ganzen en meeuwen). Ze
zorgen weliswaar noch bij wilde vogels, noch bij de mens, voor problemen maar kunnen zich wel tot hoogpathogene
virussen omvormen zodra ze bij gekweekt pluimvee terechtkomen.
In 2008 had het FAVV – net zoals in de voorgaande jaren – diverse monitoringsprogramma’s en preventieve maatregelen lopen om een eventuele insleep van vogelgriep in onze pluimveestapel snel op te sporen en om de dreiging die
wilde vogels voor de pluimveestapel vormen te evalueren.

1. 1.

Monitoring bij wilde vogels

Het FAVV organiseert sedert 2005 een monitoringprogramma bij wilde vogels.

Actieve monitoring
De monsterneming wordt uitgevoerd enerzijds op levende vogels, gevangen tijdens ringactiviteiten door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBINW), en anderzijds op tijdens het jachtseizoen geschoten
waterwild, bemonsterd door het “Réseau de surveillance sanitaire de la faune sauvage” van de Université de Liège. In
2008 werden 3.514 wilde vogels op de aanwezigheid van vogelgriep onderzocht.

Passieve monitoring
De monitoring heeft tot doel de mogelijke aanwezigheid van vogelgriepvirussen aan te tonen bij verdachte sterfte
van wilde vogels. In 2008 werden 22 dossiers geopend met in totaal een 90-tal dieren. Meldingen van verdachte sterfte
bij wilde vogels worden opgevolgd door de natuurdiensten van de 3 Gewesten, nl. door het Agentschap natuur en
bos (Vlaams gewest), de Division de la nature et des forêts (Waals gewest) en het Brussels instituut voor milieubeheer
(Brussels hoofdstedelijk gewest). Deze 3 diensten staan in voor het ophalen van de kadavers en het wegbrengen ervan
naar het referentielaboratorium CODA te Ukkel waar de analyses gebeuren.
De vogels werden het ganse jaar door meegenomen op 154 verschillende sites, verspreid over het land. Bijna de helft
van de vogels werd bemonsterd in gevoelige natuurgebieden. Deze gevoelige natuurgebieden zijn gebieden met de
hoogste concentratie aan trekvogels. Zij worden daarom als het meest risicovol beschouwd voor het introduceren en
het overdragen van vogelgriepvirussen.
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plaats van monsterneming
gevoelige natuurgebieden

Sites actieve monitoring in 2008

Meer dan de helft van de onderzochte vogels behoort tot soorten die door de EU als zogenaamde “brugspecies” worden beschouwd. Men gaat ervan uit dat deze brugspecies (vnl. eenden, ganzen en zwanen) de vogelsoorten zijn die
het voor de mens gevaarlijke H5N1 vogelgriepvirus kunnen meebrengen tijdens hun migratie.
Bij deze brugspecies werden veelal gelijktijdig keel- en cloacamonsters en eventueel serummonsters genomen. In
totaal werden meer dan 5.800 monsters van de 3.604 bemonsterde vogels door het referentielaboratorium CODA
geanalyseerd.
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De resultaten van de analyses waren vergelijkbaar met de voorgaande jaren: bij 6 groepen eenden en ganzen, 2
groepen waadvogels en rallen en 7 groepen meeuwen, werden laagpathogene griepvirussen van de types H1, H3, H4,
H5, H6, H7, H13 en H16 aangetroffen. Deze cijfers tonen nogmaals aan dat laagpathogene virussen van allerhande types
veelvuldig circuleren bij de watervogels die in België worden aangetroffen.

1. 2. Monitoring bij pluimvee
Het programma voor de actieve monitoring van de pluimveestapel betrof 520 professionele pluimveebedrijven met
kippen, kalkoenen, eenden, ganzen, fazanten, patrijzen, parelhoenders, duiven en loopvogels bestemd voor de vleesproductie, de leg of de vermeerdering. Op elk bedrijf werden naargelang de vogelsoort 10 of 50 dieren bemonsterd.
Tussen april en december werden monsters van ruim 6.000 dieren door het referentielaboratorium CODA geanalyseerd.
De vorige jaren werden bij de analyses weliswaar telkens dieren met antistoffen tegen H5- of H7-virussen aangetroffen,
maar daarbij kon nooit het virus worden geïsoleerd. In december 2008 werd een laagpathogeen H5N2 virus aangetroffen op een ganzenbedrijf en op een sierpluimveebedrijf. In beide gevallen werden de dieren in open lucht gehouden.
Klinische tekens werden niet opgemerkt. Hoewel de manier waarop het virus op de pluimveebedrijven werd binnengebracht niet kon worden vastgesteld, is het waarschijnlijk dat de bron van de besmetting wilde vogels betreft. Het
FAVV heeft, in overeenstemming met de Europese en nationale regelgeving, de beide bedrijven preventief geruimd.
De eigenaars werden vergoed door het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de
dierlijke producten.
9 andere pluimveebedrijven werden op één of meerdere dieren met antistoffen tegen H5, hetzij H7 gevonden.
Ondanks een uitgebreide bemonstering kon daarbij geen virus worden aangetoond. Aangezien op geen van deze
bedrijven klinische tekens werden opgemerkt, kan er met stelligheid worden aangenomen dat het telkens een laagpathogeen vogelgriepvirus betrof, dat kortstondig bij de dieren aanwezig is geweest.
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2.	Incidenten i.vm. de verontreiniging
van voedingsproducten
Enkele definities
Blokkeren : 		de producten blijven ter plaatse; geen gebruik noch transport naar de
klanten.
Uit de handel nemen : 	de betrokken producten worden bij alle operatoren uit de productieen distributiekolom uit de handel genomen (zonder rappel).
Terugroeping (recall) : 	de consument wordt gevraagd de betrokken voedingsmiddelen niet te
consumeren of gebruiken en terug naar de winkel te brengen.

Traceerbaarheid van verontreinigde voedingsmiddelen
Een nuttige oefening
Half januari 2008 heeft de dienst crisispreventie en crisisbeheer, in samenwerking met de betrokken sectorfederaties, een oefening « in real time » opgezet waarbij een contaminatie werd gesimuleerd van geslachte varkens
waarvan het vlees in de handel was gebracht. Het was de eerste keer dat een dergelijke oefening in België en op
Europees niveau is georganiseerd. Tijdens deze oefening moesten ± 4.100 eventueel gecontamineerde varkens
afkomstig van 44 bedrijven worden opgespoord. De dieren waren geslacht in 14 slachthuizen en drie dagen voor
de start van de oefening in de handel gebracht.
Realistische doelstellingen
De hamvraag was «Hoe ver staat de vleessector bij de uitwerking van de traceerbaarheid?». Een tweede doelstelling was de operatoren te sensibiliseren voor een feilloze interne traceerbaarheid voor de veiligheid van de
consument.
Het bijhouden van registers voor aangevoerde en afgevoerde producten is in de vleessector verplicht sinds 1996,
met uitzondering van de detailhandel. Vanaf 2005 werd deze verplichting uitgebreid tot alle schakels van de
voedselketen. De verplichting voorziet eveneens dat elke operator interne traceerbaarheid moet garanderen (met
name het verband tussen de aangevoerde en afgevoerde producten).
Alle actoren uit de varkensvleeskolom hebben actief aan de oefening deelgenomen. In het begin waren 14 slachthuizen betrokken. Het aantal betrokken operatoren (uitsnijders, verwerkers van vlees en vleesproducten, groothandelaars) is van uur tot uur toegenomen tot uiteindelijk de volledige distributiesector betrokken was. Bij afloop van
de oefening, 8 dagen na de slachting van de varkens, waren bijna 3.000 Belgische operatoren de betrokken bij de
fictief gecontamineerde producten waaronder 1.350 supermarkten..
Bemoedigende resultaten
De betrokkenheid van de operatoren en hun vrijwillige deelname zijn een bewijs dat de sector beschikt over de
nodige kennis van traceerbaarheid en het belang hiervan voldoende inschat. De opsporing van het vlees van bij
de slachting tot in de verkooppunten heeft aangetoond dat de ingevoerde systemen efficiënt zijn. Het enige minpuntje was de reactietijd van de operatoren ! Een kleine tijdswinst in de verschillende schakels betekent een grote
winst voor de bescherming van de consument wanneer een echt probleem in de voedselketen wordt vastgesteld.
De oefening heeft haar nut dus bewezen en is, rekening houdend met de vastgestelde zwakke punten, voor herhaling vatbaar.

237

A C T I V I T E I T E N V E R S L A G

2 0 0 8

2. 1.	Contaminatie van zonnebloemolie
door minerale oliën
Eind april werd de Europese Unie geconfronteerd met de invoer van een grote hoeveelheid (ongeveer 40.000 ton),
zonnebloemolie afkomstig uit Oekraïne. Deze olie was verontreinigd door minerale oliën en was via een groot aantal
operatoren van de voedselketen binnengebracht in de Europese markt. Ook in België is een deel van de verontreinigde olie aangetroffen.

Ongewenste stoffen die geen risico voor de volksgezondheid inhouden
Op nationaal en Europees vlak werden maatregelen getroffen voor zowel de olie als voor de verwerkte producten
die deze olie bevatten : blokkeren, uit de handel nemen en terugroepen van de gecontamineerde olie evenals het
blokkeren en uit de handel nemen van de verwerkte producten die meer dat 10% gecontamineerde olie bevatten
(saus, mayonaise…). Deze maatregelen hebben uiteindelijk weinig gevolgen gehad voor de Belgische markt. Slechts 4
producten werden bij de consumenten teruggeroepen en het aantal betrokken operatoren is zeer beperkt gebleven.
Als gevolg van dit incident hebben de Europese overheden beslist om bijkomende controlemaatregelen op te leggen
op de invoer van oliën afkomstig uit Oekraïne. Sindsdien moet elk lot vergezeld worden van een certificaat en de
analyseresultaten.

2. 2. Potentiële contaminatie van rundervet door GRM
Op 26 juni heeft Zweden de Europese Commissie op de hoogte gebracht van een export van gecontamineerde producten naar verschillende Europese landen. Deze producten waren gecontamineerd door gespecificeerd risicomateriaal (GRM), met name stoffen die eventueel prionen van de dollekoeienziekte (BSE) bevatten.
Het betrof vetten, beendermeel en calciumfosfaten waarvan een deel afkomstig was van de wervelkolom van runderen van meer dan 30 maanden.
Enkel de geraffineerde vetten zijn in de voedselketen terecht gekomen. Het beendermeel en de calciumfosfaten werden gebruikt als bodemverbeteraars. Verschillende Europese landen waren bij dit probleem betrokken en iets meer
dan 150 ton geraffineerd vet werd aangetroffen op de Belgische markt.
Enkele dagen later lieten de Zweedse overheden weten dat de aanwezigheid van GRM in geraffineerde vetten geen
risico inhield voor de gezondheid van mens of dier ongeacht het feit dat dit niet wettelijk was. De betrokken karkassen van runderen van meer dan 30 maanden waren immers allemaal van Zweedse herkomst. Zweden heeft een zeer
laag risicostatuut voor BSE (statuut vastgesteld door de OIE, Werelddiergezondheidsorganisatie) en alle karkassen van
runderen van meer dan 30 maanden werden na de slachting getest (met negatieve resultaten).

238

C R I S I S P R E V E N T I E

E N

C R I S I S B E H E E R

Belgische maatregelen
In België werden de betrokken producten geblokkeerd omdat de aanwezigheid van dergelijke producten in de voedselketen een non-conformiteit betreft. Elke operator die gecontamineerde loten heeft ontvangen, heeft de nodige
tracering uitgevoerd en zijn klanten verwittigd deze producten terug te roepen. De betrokken operatoren dienden
dit ook te melden aan het FAVV dat vervolgens de ontvangen informatie heeft gecontroleerd, de producten heeft
opgespoord en de controles uitgevoerd. In totaal werd 200 ton vet vernietigd.
Eind juli kon het incident afgesloten worden nadat alle producten in de voedselketen werden getraceerd. Ongeveer
900 operatoren werden getroffen. Het betrof vooral groothandelaars, verwerkers, frituurhouders en andere snacks die
frituurvet gebruiken.

2. 3. Melamine in Chinese melk
Een Chinese crisis
In september 2008 werd via het Europees Rapid Alert System RASFF een melding ontvangen over de aanwezigheid
van met melamine verontreinigde levensmiddelen van Chinese oorsprong. Dit bericht werd eveneens via de pers
verspreid. Dit soort incident is niet nieuw in de voedselketen. Reeds in 2007 werden de gezondheidsautoriteiten in de
USA geconfronteerd met een verontreiniging met melamine van voeders voor gezelschapsdieren ; ook toen waren de
verontreinigde grondstoffen afkomstig uit China.
Melamine wordt frauduleus aan bepaalde producten toegevoegd om het stikstofgehalte te verhogen en bijgevolg
een schijnbaar hoger proteïnegehalte voor te wenden. Eénmaal opgenomen, blijkt melamine de vorming van nierstenen en zelfs van nierfalen te veroorzaken.
In China zijn 4 zuigelingen overleden en ongeveer 294.000 kinderen ziek geworden als gevolg van de opname van
frauduleus bewerkte melkproducten ; 154 zullen de gevolgen hiervan levenslang meedragen. In de rest van de wereld
werd geen enkel ziektegeval of overlijden gemeld als gevolg van consumptie van met melamine verontreinigde
levensmiddelen.

Europese maatregelen
De invoer van melk en melkproducten afkomstig uit China is verboden in de Europese Unie. In haar advies van
24/9/2008 stelt het EFSA dat er wel degelijk een risico is voor kinderen die grote hoeveelheden koekjes en snoep op
basis van uit China ingevoerde melk consumeren. Als gevolg van dit advies heeft de Commissie voorzorgsmaatregelen getroffen. Via een beschikking wordt de invoer van melk of voedingsmiddelen voor zuigelingen op basis van melk
verboden en worden bijzondere voorwaarden voor de invoer naar het communautair grondgebied van producten die
melk of melkproducten uit China opgelegd. Enkel producten waarvan het aanwezig gehalte aan melamine niet hoger
is dan 2,5 mg/kg, mogen verhandeld worden. Deze grenswaarde laat toe producten die frauduleus bewerkte melk bevatten te onderscheiden van producten die onvermijdbaar verontreinigd zijn via andere bronnen van melamine zoals
contactmateriaal. De beschikking werd aangepast als gevolg van de verontreiniging van andere producten uit China,
o.a. producten op basis van soja en ammoniumbicarbonaat.
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Maatregelen van het FAVV
Het FAVV heeft alle nodige maatregelen getroffen in het kader van de voedselveiligheid. De laboratoria van het FAVV
hebben snel efficiënte analysemethoden ontwikkeld. Het FAVV heeft ook onmiddellijk de volgende voorzorgsmaatregelen ingevoerd : bemonstering van 50 producten die volgens de meldingen van het RASFF systeem als verontreinigd
worden beschouwd, gerichte controles in Chinese winkels en restaurants en bij de invoer. In 7 inrichtingen werden
niet-conforme snoepjes en chocolage aangetroffen. Er werd een terugroeping georganiseerd.
Nadat in 2007 de aanwezigheid van melamine in voeders voor honden en katten is vastgesteld, heeft het FAVV een
systematische analyse ingevoerd van producten op basis van rijst van Chinese oorsprong. Gezien de omvang van de
fraude werden de maatregelen in 2008 aanzienlijk versterkt en slaan deze momenteel op alle voedingsmiddelen waarvan de kwaliteit afhankelijk is van het gehalte aan proteïnen alsook de additieven en voormengsels afkomstig
uit China.
Tegelijkertijd werden de operatoren via hun federaties op de hoogte gehouden van het verdere verloop
van de situatie.

2. 4. Incident met dioxines en PCB’s in Iers varkensvlees
Bij een routinebemonstering begin december stelden de Ierse overheden te hoge gehaltes aan PCB’s in varkensvlees
vast. Tezelfdertijd had de autocontrole van een Belgische operator een verhoging van het gehalte aan dioxines in Iers
varkensvet aangetoond. Ook de Franse overheden deelden een resultaat mee gebaseerd op de autocontrole van een
Franse operator. Dit resultaat bedroeg 433 pg TEQ dioxine/g vet in filets van Iers varkensvlees, terwijl de norm 2 pg/g
vet bedraagt.
Het onderzoek van de Ierse overheden heeft aangetoond dat het fabricatieproces van diervoeders op basis van gerecycleerde bakkerijproducten (broodkruim) aan de basis lag van deze verontreiniging. De producent van diervoeders
had verontreinigde producten geleverd aan 10 varkensbedrijven. Deze bedrijven werden geblokkeerd en de varkens
van de betrokken beslagen werden geslacht.
Omdat de sector – in Ierland- er niet in slaagde het reeds verhandelde vlees te traceren, hebben de Ierse overheden
beslist om elk vlees en hiervan afgeleide producten van varkens, geslacht na 01/01/2008, terug te roepen en het verhandelen van varkensvlees tijdelijk op te schorten.

Europese maatregelen
De Europese Commissie heeft haar Lidstaten aangeraden om Iers varkensvlees en producten waarvan het inmengingspercentage hoger is dan 20% uit de handel te halen. België heeft op basis van een risicoanalyse beslist een nog
strenger beleid toe te passen en een inmenginspercentage van 1% te hanteren om aldus een nog betere bescherming
van de Belgische consument te garanderen en te voorkomen dat niet-conforme producten op de markt worden
gebracht.
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Belgische maatregelen
Uit het onderzoek van het FAVV is gebleken dat geen enkel levend varken rechtstreeks uit Ierland is binnengebracht.
Slechts 2 Belgische operatoren hebben dergelijk vlees ontvangen. Bij een derde operator werd verontreinigd vet
aangetroffen. De opsporing, terugroeping en rappel van de betrokken producten werden snel gerealiseerd. Rekening
houdend met de handel in verwerkte producten op Europees niveau werden uiteindelijk honderden Belgische operatoren van de sector transformatie en distributie getroffen. Ook de klassieke onderdelen van de groothandel werden
getroffen door één of meerdere van de 22 levensmiddelen die van bij de consument zijn teruggeroepen.

2008, een bewogen jaar
In vergelijking tot de laatste jaren werd 2008 gekenmerkt door verschillende incidenten waarbij verontreinigde of potentieel verontreinigde levensmiddelen in verschillende sectoren dienden opgespoord
te worden. Deze incidenten werden niet door Belgische producenten veroorzaakt en bij elk incident
hebben zowel de producenten als het FAVV goed gereageerd.
Deze incidenten waarvan de gevolgen voor de volksgezondheid gelukkig genoeg verwaarloosbaar
zijn gebleven, hebben aangetoond dat het FAVV bekwaam is de traceerbaarheid binnen de betrokken
sectoren te organiseren en te omkaderen, evenals de incidenten efficiënt te beheren. Deze incidenten
tonen nogmaals het belang aan voor de operatoren om over een efficiënt traceerbaarheidssysteem te
beschikken.
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Nucleair incident bij het IRE te Fleurus

Ons land is in de zomer van 2008 kortstondig opgeschrikt door een nucleair incident met radioactief jodium (I-131)
in het Nationaal instituut voor radio-elementen IRE te Fleurus. Dit incident is – achteraf bekeken – gelukkig van een
beperkte omvang geweest. I-131 is een element met een (korte) halfwaardetijd van 8 dagen. Het is gevaarlijk voor de
mens omdat het na inname of inademen wordt opgenomen in de schildklier.
Op 22/8 vond er in het IRE een incident plaats waarbij radioactief jodium werd geloosd via de schouwen van het
instituut. Deze lozing werd pas op 25/8 opgemerkt. Aangezien de installatie op dat ogenblik nog steeds radioactief
materiaal loosde, werd ze daags nadien stilgelegd door het Federaal agentschap voor nucleaire controle (FANC). De
hoeveelheid geloosde radioactief jodium werd als alarmerend beschouwd en het incident werd op basis van de gangbare meetschalen als ernstig beoordeeld.
Zoals voorgeschreven in dergelijke gevallen, werd het federale noodplan voor nucleaire incidenten op gang gebracht.
Daarbij werden op het Crisis- en coördinatiecentrum van de Regering (CGCCR) de 3 in het noodplan voorziene cellen
gealarmeerd, waaronder het FAVV. In de daaropvolgende 2 weken werd het incident vanuit het CGCCR beheerd : de
verschillende betrokken overheden werden dagelijks bijeengeroepen om de situatie te beoordelen en de gepaste
maatregelen af te spreken.
Op basis van meteorologische gegevens en analyses van grasmonsters in de onmiddellijke omgeving van het IRE,
kon het risicogebied snel worden beperkt tot een smal gebied ten noordoosten van de site. De percelen groenten
in dit gebied werden onmiddellijk door het FAVV bemonsterd. Zij bleken alle conform en konden dus onmiddellijk
vrij verklaard worden. Op basis van deze analyses en andere meetresultaten uit de omgeving van het IRE werden de
maatregelen uiteindelijk snel beperkt tot een advies aan de bevolking om geen eigengekweekte groenten en fruit te
consumeren. Het nucleair noodplan en alle maatregelen werden uiteindelijk op 12/9 opgeheven.

Maatregelen genomen door het FAVV
In de loop van het incident heeft het FAVV 132 monsters genomen op melkveebedrijven en op percelen van professionele groentetelers en in particuliere tuinen rond de site te Fleurus: 10 melkmonsters, 116 monsters van bladgroenten
(sla, kool, peterselie, bonen, spruiten, spinazie, bieten, selder, andijvie, tomaten en ui) en 6 monsters van fruit (peren).
Deze monsters werden geanalyseerd door het Studiecentrum voor kernenergie en het Wetenschappelijk instituut voor
volksgezondheid. Alle resultaten waren conform aan de normen van 500 Bq/kg voor melk en 2.000 Bq/kg voor groenten en fruit. Alle monsters voldeden bovendien aan de veel strengere norm voor babyvoeding van 100 Bq/kg.
Het was de eerste maal dat het FAVV in de realiteit werd geconfronteerd met een nucleair probleem. Tot dan bestond
de ervaring uitsluitend uit de diverse oefeningen die het CGCCR jaarlijks organiseert omtrent potentiële dreigingen
rondom nucleaire installaties. Dit incident bood de mogelijkheid om de paraatheid van het FAVV ingeval van nucleaire incidenten, de samenwerking met de andere overheidsdiensten en de monsterneming op melkveebedrijven, bij
professionele groentekwekers en in particuliere tuinen in een reële situatie te testen. Het FAVV heeft blijk gegeven
van een uiterst grote reactiviteit. Nauwelijks 24 uur na het alarm kon besloten worden dat er geen gevaar was voor de
voedselketen. Daardoor kon onmiddellijk geantwoord worden op op de vragen van buitenlandse klanten en kwam de
export niet in het gedrang.
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Blauwtongziekte

Het meest opmerkzame feit van 2008 in de strijd tegen de blauwtongziekte was de vaccinatiecampagne die in de
maand mei van start is gegaan. Slechts 50 nieuwe gevallen van het serotype 8 werden in België vastgesteld, waarvan
meer dan de helft (27 gevallen) bij ingevoerde dieren. In 2007 waren dit nog bijna 7.000 gevallen.
Ook de talrijke klinische problemen en het hoog sterftecijfer bij schapen en geiten van 2007 hebben zich in 2008 niet
voorgedaan. Het grootste klinische probleem was de transplacentaire overdracht van het virus bij runderen, met name
de overdracht van het virus, tijdens de dracht, van een koe op haar fœtus. Afhankelijk van fase van de dracht waarbij
het virus wordt overgedragen, heeft dit geleid tot de dood van de fœtus of de geboorte van weinig levensvatbare en
vaak misvormde kalveren. Er wordt geschat dat ongeveer 5 % van de kalveren geboren in de eerste maanden van 2008
op deze manier gedurende de dracht zijn besmet.
Het laag aantal nieuwe gevallen en het weinig voorkomen van klinische problemen kunnen verklaard worden door
de progressieve invoering van de vaccinatie en de natuurlijke immunisering van de dieren (het virus is sinds 2006 in
België aanwezig).

Gevallen van blauwtongziekte (BTV8) in 2008
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Vaccinatiecampagne
Het gevreesde tekort aan vaccins door een te grote vraag naar vaccins van de lidstaten en de beperkte beschikbaarheid van vaccins tijdens het eerste semester van 2008 heeft zich niet voorgedaan. Dankzij de aanbesteding van het
FAVV had België steeds voldoende vaccins ter beschikking om de schapen en geiten voor de zomer te vaccineren (de
actiefste periode van de culidoïden, de ziektevectoren).
In 2008 werden 6 miljoen vaccindosissen, afkomstig van 2 producenten, progressief ter beschikking gesteld van de
Belgische dierenartsen. Zo kon de wettelijke verplichting om elk beslag schapen en runderen te vaccineren voor het
einde van het jaar worden gerealiseerd. Schapen en hertachtigen kunnen op vrijwillige basis worden gevaccineerd.

Aantal vaccindosissen in 2008
runderen

schapen

geiten

hertachtigen

totaal

(2 injecties)
Antwerpen

457.790

27.720

1.542

126

487.178

Vlaams Brabant

205.493

33.665

339

0

239.497

Waals Brabant

105.342

6.500

167

1

112.010

West Vlaanderen

778.359

51.814

3.015

1

833.189

Oost Vlaanderen

637.665

54.893

631

10

693.199

Henegouwen

629.954

24.449

582

0

654.985

Luik

522.770

23.557

510

37

546.874

Limburg

243.570

23.059

559

0

267.188

Luxemburg

692.458

17.562

464

0

710.484

Namen

486.518

20.470

1.078

0

508.066

Totaal

4.759.919

283.689

8.887

175

5.052.670

Quasi alle schapen- en rundveebeslagen werden gevaccineerd.
De vaccins bleken heel betrouwbaar en heel weinig bijwerkingen werden vastgesteld : amper 57 gevallen op meer
dan 5 miljoen vaccinaties. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten zal deze gevallen evalueren.
Om deze campagne financieel te steunen, hebben het FAVV en het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten aan elke veehouder waarvan de dieren zijn gevaccineerd een vergoeding
betaald volgens de modaliteiten voorzien in de wetgeving :

•
•
•

20 € per beslag (FAVV)
4 € per rund
1,5 € per schaap, geit of hertachtige vanaf het 6de rund of het14de schaap, geit of hertachtige dat werd gevaccineerd.
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Ongeveer 10 miljoen € werd aan de veehouders gestort. De kosten voor de aankoop en de verdeling van het vaccin werden eveneens door het FAVV en het Fonds gedragen. In totaal heeft de vaccinatiecampagne een financiële
inspanning van ongeveer 14 miljoen € gevraagd. De Europese Commissie voorziet een cofinanciering voor deze
campagne van 4,5 miljoen €.

Andere serotypes
Specifieke aandacht werd geschonken aan de introductie van andere serotypes dan serotype 8. In 2008 werd in Frankrijk serotype 1 vastgesteld. In Nederland en Duistland respectievelijk serotype 6 en 2. Deze serotypes werden in België
nog niet aangetroffen.
Om de eventuele aanwezigheid van deze virussen zo vlug mogelijk vast te stellen, werd elk dier afkomstig van de
risicogebieden in Frankrijk, Duitsland of Nederland aan tracering onderworpen. Dit toezicht heeft in november en
december 2008 geleid tot de identificatie van 3 runderbedrijven en een mestkalfbedrijf waar respectievelijk 1 of 2
besmette dieren (serotype 1) en 2 besmette kalveren (serotype 6) werden binnengebracht. De besmette dieren werden geslacht of teruggestuurd naar hun plaats van herkomst. Analysen van de betrokken beslagen en, in één geval,
van alle beslagen binnen een straal van één kilometer hebben aangetoond dat geen verspreiding van het virus heeft
plaatsgevonden. Dit had dus geen verdere gevolgen. De kans op het binnenbrengen van nieuwe virussen uit onze
buurlanden is echter reëel gebleken.
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Het FAVV en haar laboratoriumnetwerk

Het FAVV werkt met een netwerk van interne en externe laboratoria, alsook met referentielaboratoria die technische en
wetenschappelijke ondersteuning bieden op verschillende domeinen. Het hoofdbestuur onderhoudt de relaties met
de externe laboratoria en de referentielaboratoria.

Het laboratoriumnetwerk van het FAVV

5 laboratoria van het FAVV:
Gent – Gembloux – Luik - Melle – Tervuren

56 erkende laboratoria
lijst beschikbaar op www.favv.be

11 referentielaboratoria

1. 1.

Laboratoria van het FAVV

Het FAVV heeft 5 eigen laboratoria, verspreid over heel België. Deze laboratoria zijn door BELAC geaccrediteerd volgens
de ISO-norm 17025. Hun belangrijkste taak bestaat erin analyses uit te voeren voor het FAVV. Het aantal analyses uitgevoerd in deze laboratoria evenals de diversiteit van de analyses blijven voortdurend toenemen. De laboratoria van het
FAVV zijn ook steeds in staat om, naast de routineanalyses, hun analysecapaciteit op te voeren wanneer een crisis zich
voordoet.
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Werkings- en specialisatiegebied van de laboratoria van het FAVV

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Melle
Microbiologie, chemische analyse, GGO
Levensmiddelen, diervoeders
Dispatching, thermometrie

Gembloux
Microbiologie, chemische samenstelling, PCB’s, fysisch-chemische eigenschappen,
organochloorpesticiden, tracers, fraude, aard van vetten
Levensmiddelen, diervoeders
Bacterievuur op planten
Dispatching

Gent
Residuen van diergeneesmiddelen en verboden stoffen, hormonen, chemische samenstelling,
mineralen en zware metalen, cystenaaltjes
Producten van dierlijke oorsprong, diervoeders, levensmiddelen, meststoffen en bodemverbeteraars

Luik
Substantiële kwaliteit van voeders en meststoffen, diermeel, mycotoxinen, bestrijdingsmiddelen,
bewaarmiddelen, opsporen van bestraald voedsel, minerale oliën, nitraten, fosfaten, sulfieten
Diervoeders, producten van dierlijke oorsprong, levensmiddelen, meststoffen en bodemverbeteraars,
formuleringen van fytofarmaceutische producten, melamine
Toxinen in weekdieren
Avermectine in de lever van zoogdieren
Oligo-elementen in meststoffen

Tervuren
PCB’s, dioxines, residuen van diergeneesmiddelen, mycotoxinen, vitaminen, additieven,
organochloorpesticiden, diermeel, PAK’s
Diervoeders, dierlijke producten, levensmiddelen
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Erkende laboratoria

Het FAVV heeft in 2008 samengewerkt met 56 erkende laboratoria, gespecialiseerd in verschillende analysedomeinen,
zoals bv. microbiologie, residuen en contaminanten, pesticiden, additieven en fytopathologie. De lijst van de erkende
laboratoria en de analyses waarvoor zij erkend werden, is beschikbaar op de website van het FAVV.
De erkenningen van de laboratoria worden gepubliceerd in het kader van het koninklijk besluit van 15 april 2005.
In 2008 werden 4 nieuwe laboratoria erkend. Deze erkenningen laten bij gebrek aan erkende laboratoria voor deze
analyses, de toekenning ervan voor onbepaalde duur toe in geval van een voedingscrisis of RASFF melding, zoals de
analyses voor de opsporing van pentachlorofenol in guargom en producten op basis van guargom, de analyses om te
bepalen of vlees door straling is behandeld, de analyses voor de opsporing van minerale oliën in plantaardige olie of
melamine in levensmiddelen.
Het FAVV neemt elk jaar deel aan de BELAC audits in de erkende laboratoria als afgevaardigde van de bevoegde overheid. In 2008 heeft het FAVV aan minstens 15 audits in verschillende laboratoria deelgenomen.

1. 3.

Nationale referentielaboratoria

De belangrijkste taken van de nationale referentielaboratoria (NRL) zijn het FAVV technisch en wetenschappelijk te ondersteunen. Zij moeten op de hoogte blijven van de evoluties binnen hun activiteitendomein en moeten aan de hand
van vergaderingen en door praktische als theoretische opleidingen deze sleutelinformatie doorgeven aan het FAVV
en de externe laboratoria. In diezelfde optiek moeten de NRL eveneens regelmatig interlaboratoriumtests organiseren
(ringtests). De lijst met de NRL en hun specialisatiedomein bevindt zich in bijlage.
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Na 2 jaar ononderbroken ontwikkeling van de informatica-applicatie, is Foodlims in januari 2008 van start gegaan.
Deze applicatie is op maat ontwikkeld en bevat een databank waarmee het mogelijk is de monsters in elke fase van de
behandeling efficiënt te beheren:

•
•
•
•
•

bemonstering
verdeling via de ophaalpunten (dispatching)
ontvangst door de laboratoria
laboratoriumanalyse
registratie en mededeling van de resultaten.

Er werden koppelingen aangemaakt met het registratiesysteem van de controleopdrachten in Foodnet, en de externe
laboratoria (Extlab). Een ”barcode” systeem verzekert de traceerbaarheid van de monsters en vergemakkelijkt de invoering van de gegevens. De aard van de monsters, de uit te voeren analyses en de laboratoria van bestemming worden
automatisch aangegeven; momenteel werkt Foodlims met 500 à 600 methoden, 2.400 parameters (soorten analyses)
en 1.000 matrices (soorten monsters).

Dashboard
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Om steeds een overzicht te hebben, werd een boordtabel (dashboard) opgesteld. De gegevens over het verloop van
de monsters worden op het scherm in de vorm van een grafiek in kleur weergegeven, zoals o.a. het dagelijks ontvangen aantal monsters in het dispatchingcentra, alsook de dagelijkse prestaties van de laboratoria, volgens verschillende
prestatiecriteria (het aantal verwerkte monsters, de analysetermijnen, de termijnen tussen de bemonstering en de
ontvangst van de monsters, enz..). Met dit systeem is het bovendien mogelijk om laboratoria met elkaar te vergelijken.
De snelle beschikbaarheid van de gegevens is een belangrijk pluspunt van dit systeem. Hierdoor kan onmiddellijk
worden gereageerd in geval van crisis.

2. 2. Nieuwsbrief Labinfo
In oktober 2008 verscheen het eerste exemplaar van « Labinfo », een technisch-wetenschappelijke nieuwsbrief die
halfjaarlijks door het FAVV gepubliceerd wordt en bestemd is voor de erkende laboratoria. Het FAVV hecht immers veel
belang aan transparantie binnen het werk en uitwisseling van informatie. De besproken onderwerpen zijn o.a. nieuwe
ontwikkelingen van methoden, verslagen van workshops van communautaire referentielaboratoria, normatieve en
legislatieve ontwikkelingen en de agenda voor de opleidingen en conferenties. Deze elektronische nieuwsbrief is het
middel bij uitstek om belangrijke microbiologische en analytische kennis snel tot bij de gebruikers te brengen.

252

A C T I V I T E I T E N

3.

VA N

D E

L A B O R AT O R I A

Laboratoria van het FAVV

140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2004

2005

2006

2007

2008

Gent
Gembloux
Melle
Tervuren
Luik

38.027
18.875
18.015
17.894
12.806

38.494
20.224
15.114
15.580
11.387

39.268
15.629
20.414
16.360
8.797

45.744
19.997
22.257
18.065
8.374

62.112
18.113
20.175
20.863
8.194

Totaal

105.617

100.799

100.468

114.437

129.457

Evolutie van het aantal analyses in de laboratoria van het FAVV

De invoering van Foodlims in januari 2008 heeft de methode voor de berekening van het aantal analyses gewijzigd
(uitgedrukt in aantal parameters). Dit zorgde voor een te hoge inschatting van dit aantal. Voorzichtigheid is dus geboden bij de vergelijking tussen 2008 en de voorgaande jaren.
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Aantal analyses en monsters in de laboratoria van het FAVV in 2008
Laboratorium

Aard van de analyse

Nombre d’échantillons

Residuen en contaminanten
Gent

15 487

Anorganische scheikunde

2 378

Globodera nematode

2 898
Subtotaal

Tervuren

Nombre d’analyses

Contaminanten en additieven, vitaminen,
microscopie en mycotoxinen

20 763

62 112

11 506

20 863

Melle

Microbiologie en chemie

10 720

20 175

Gembloux

Microbiologie, chemie en fytopathologie

10 792

18 113

5 124

8 194

58 905

129 457

Luik

Speciale analyses, natte chemie, meststoffen, fytopharmacie en residuen

Algemeen totaal

3.1.

Laboratorium van Gembloux

Tot 2007 werd een deel van de analyses voor het BIRB (Belgisch Interventie- en Restitutiebureau) in Gembloux uitgevoerd. In 2008 was dit niet langer het geval. Niettemin werden 17,7 % bijkomende analyses uitgevoerd. Microbiologie
vormt het grootste deel van de uitgevoerde analyses (90 %), waarvan ongeveer de helft voor de opsporing van
Salmonella.
Een departement fytopathologie werd opgericht met de ontwikkeling en validatie van de opsporingsmethode voor
Erwinia amylovora, het micro-organisme dat bacterievuur veroorzaakt.
Op het vlak van microbiologie werd de PCR methode voor de opsporing van Salmonella ontwikkeld, en 2 andere
opsporingsmethodes werden geaccrediteerd (Enterobacter sakazakii en Salmonella).
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3. 2. Laboratorium van Luik
Sinds 2004 wordt algemeen een afname vastgesteld van het aantal monsters en analyses. Dit is te wijten aan de herverdeling van de analyses volgens de aard van de matrix (afname voor diervoeders, melkproducten en meststoffen).
Deze afname werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de forse stijging in het aantal monsters van levensmiddelen ( met 5 vermenigvuldigd). De gevolgen van de invoering van Foodlims zijn het grootst voor de pesticidenresiduen.
Het laboratorium heeft analyses van contaminanten, allergenen, pesticidenresiduen, kleur- en zoetstoffen ontwikkeld:
in 2008 werden 10 methoden ontwikkeld, gevalideerd en geaccrediteerd.
De afdeling natte chemie omvat tegenwoordig de levensmiddelen en meststoffen en ontwikkelde::

•
•
•
•
•

de analyse van avermectine in de lever van zoogdieren
de analyse van zware metalen door ICP-OES in diervoeders en meststoffen
de analyse van het gehalte aan fosfaten in limonade door HPLC
een opsporingsmethode van minerale oliën in voedingsvetten, als gevolg van verontreinigde producten uit
Oekraïne
een doseringsmethode voor melamine, na een probleem met levensmiddelen afkomstig uit China

Deze twee laatste methoden werden ontwikkeld als gevolg van 2 incidenten (zie het hoofdstuk over crisispreventie en
crisisbeheer). Dit wijst op een uitstekend reactievermogen van het laboratorium.
De analyse van toxinen in tweekleppige weekdieren werd stopgezet omwille van de voorschriften inzake de methoden en apparatuur.

3. 3.

Laboratorium van Tervuren

In 2008 is het aantal verwerkte monsters en analyses gestegen om verschillende redenen:

•
•
•
•

7 methoden werden ontwikkeld in het kader van de analyse van additieven en geneesmiddelen
de analyse van aflatoxinen werd uitgebreid tot voeding voor zuigelingen
de opsporing van moederkoren via microscopische analyse werd gerealiseerd
2 nieuwe toxinen – T2 et HT2 – werden toegevoegd aan de groep opgespoorde mycotoxinen.
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3. 4. Laboratorium van Melle
Het aantal ontvangen monsters, grotendeels voor microbiologie, is gestabiliseerd in 2008.
Twee nieuwe afdelingen werden opgericht:

•
•

de ontwikkeling en validatie van methoden voor de opsporing van GGO’s in soja, maïs en koolzaad
thermometrie voor de kalibratie van de thermometers gebruikt door de controleurs (operationeel sinds oktober
2008): in 2008 werden 236 thermometers gekalibreerd. De accreditatie van deze activiteit is gepland voor 2009.

Op het vlak van microbiologie werd de accreditatie uitgebreid tot de telling van Campylobacter en de identificatie van
Clostridium perfringens en Salmonella (door PCR).
In 2008 is ook gestart met de ontwikkeling van een milieubeheersysteem (EMAS) en een beheersysteem voor gezondheid en veiligheid (OHSAS).

3. 5.

Laboratorium van Gent

Sinds meerdere jaren wordt een stabilisatie van het aantal monsters waargenomen en tussen 2007 en 2008 een afname met 13 %. Dit is vooral het gevolg van de combinatie van verschillende analyses per monster (bv. de bodemverbeteraars). In tegenstelling tot het aantal monsters, blijft het aantal analyses in het laboratorium van Gent al meerdere
jaren toenemen. Dit is vooral het geval voor de analyse van anabolica, waarbij telkens vier verschillende parameters
worden geanalyseerd.
Het project « natuurlijke hormonen », in samenwerking met het laboratorium LABERCA van Nantes is gestart in 2008.
De uitrusting binnen het laboratorium werd eveneens verbeterd, met name door investeringen in HPLC, UPLC en LCMS apparatuur. De analyse van de spuitplaatsen en spierweefsel is in februari gestart.
In de afdeling anorganische scheikunde werden 4 methoden voor de opsporing van elementen (cadmium, arsenicum,
lood, kwik) in melk ontwikkeld en gevalideerd, en de accreditatie werd uitgebreid naar de opsporing van respectievelijk arsenicum, koper en lood in granen en hiervan afgeleide producten, groenten en minerale diervoeders.
De accreditatie werd uitgebreid tot de opsporing van anabolica in vetten en vlees, de kwantitatieve bepaling van
zearalenone (een mycotoxine) in diervoeders.
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17 adressen voor het FAVV
Hoofdbestuur
AC-Kruidtuin - Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55 - 1000 Brussel
1

T 02/211 8211 – F 02/211 82 00 – www.favv.be
Meldpunt voor de consument: 0800 13 550
meldpunt@favv.be

Provinciale controle-eenheden
PCE Antwerpen
2

Italiëlei 124 bus 92, 2000 Antwerpen
T 03/202 27 11 – F 03/202 28 11
Info.ANT@favv.be
PCE Brussel

3

AC-Kruidtuin - Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55 - 1000 Brussel
T 02/211 92 00 – F 02/211 91 80 – Info.BRU@favv.be
PCE Henegouwen

4

Avenue Thomas Edison 3, 7000 Mons
T 065/40 62 11 – F 065/40 62 10
Info.HAI@afsca.be
PCE Limburg

5

Kempische Steenweg 297 bus 4, 3500 Hasselt
T 011/26 39 84 – F 011/26 39 85
Info.LIM@favv.be
PCE Luik

6

Bd Frère–Orban 25, 4000 Liège
T 04/224 59 00 – F 04/224 59 01
Info.LIE@afsca.be
PCE Luxemburg

7

Rue du Vicinal 1 – 2ème étage, 6800 Libramont
T 061/21 00 60 – F 061/21 00 79
Info.LUX@afsca.be
PCE Namen

8

Chaussée de Hannut 40, 5004 Bouge
T 081/20 62 00 – F 081/20 62 02
Info.NAM@afsca.be
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PCE Oost-Vlaanderen
9

Zuiderpoort, blok B, 10ème étage
Gaston Crommenlaan 6/1000, 9000 Gent
T 09/210 13 00 – F 09/210 13 20 – Info.OVL@favv.be
PCE Vlaams Brabant

10

Greenhill campus, Interleuvenlaan 15 – Blok E,
3001 Leuven
T 016/39 01 11 – F 016/39 01 05 – Info.VBR@favv.be
PCE Waals Brabant

11

Espace Coeur de Ville 1, 2ème étage, 1340 Ottignies
T 010/42 13 40 – F 010/42 13 80
Info.BRW@afsca.be
PCE West-Vlaanderen

12

Koning Albert I laan 122, 8200 Brugge
T 050/30 37 10 – F 050/30 37 12
Info.WVL@favv.be

FAVV-Laboratoria
Gembloux
13

Chaussée de Namur 22, 5030 Gembloux
T 081/61 19 27
F 081/61 45 77
Gentbrugge

14

Braemkasteelstraat 59, 9050 Gentbrugge
T 09/210 21 00
F 09/210 21 01
Luik

15

Rue Louis Boumal 5, 4000 Liège
T 04/252 01 58
F 04/252 22 96
Melle

16

Brusselsesteenweg 370a, 9090 Melle
T 09 272 31 00
F 09/272 31 01
Tervuren

17

Leuvensesteenweg 17, 3080 Tervuren
T 02/769 23 12
F 02/769 23 30
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Effectieve leden van het Raadgevend Comité

Voorzitter
Gil Houins, gedelegeerd bestuurder van het FAVV

Vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties

•
•
•
•
•
•
•
•

mevrouw Sigrid Lauryssen - Belgische Verbruikersunie - Test Aankoop
de heer Robert Remy - Belgische Verbruikersunie - Test Aankoop
mevrouw Linn Dumez - Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
mevrouw Caroline Jonckheere - Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB)
mevrouw Sonja Broucke - Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)
mevrouw Ingrid Vanhaevre - Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO)
de heer Renaat Vandevelde - Algemeen Christelijk Werkersverbond (ACW)
de heer Michel Vandenbosch - Global Action in the Interest of Animals (GAIA)

Vertegenwoordigers van de organisaties van de sector van de landbouwproductie

•
•
•
•
•

de heer Eric Mijten – Boerenbond (BB)
de heer Camiel Adriaens - Algemeen Boerensyndikaat (ABS)
de heer René Ladouce - Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)
mevrouw Marie-Laurence Semaille - Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)
de heer Patrick Ruppol - Bioforum Wallonie

Vertegenwoordiger van de sector van de fabricage van dierenvoeding

•

de heer Yvan Dejaegher - Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten (BEMEFA)

Vertegenwoordigers van organisaties werkzaam in sectoren van de
voedingsindustrie betrokken bij de fabricage van producten die onder de
controlebevoegdheid van het FAVV vallen

•
•
•
•

de heer Johan Hallaert - FEVIA
de heer Renaat Debergh – Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ-CBL)
de heer Romain Cools – Belgapom
de heer Thierry Smagghe - FEBEV

Vertegenwoordiger van een organisatie van de chemische nijverheid

•

de heer Peter Jaeken - Phytophar - Essenscia
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Vertegenwoordigers van organisaties van de sector van de onder de
controlebevoegdheid van het FAVV vallende handel

•
•
•
•
•

de heer Joeri Deswarte - Belgische Federatie van de Distributieondernemingen (FEDIS)
de heer Luc Ardies - Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)
mevrouw Clarisse Ramakers - Fédération Nationale des Unions de classes moyennes (UCM)
de heer Willy Verbust - Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België
mevrouw Ann De Craene - Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen (VBT)

Vertegenwoordigers van organisaties van de horecasector

•
•

de heer Jan De Haes - FED. Ho.Re.Ca. Vlaanderen
de heer Pierre Poriau - FED. Ho.Re.Ca. Wallonie

Vertegenwoordiger van de transportsector

•

mevrouw Carine Focquaert - Beroepsorganisatie van de Vlaamse Goederentransport Ondernemers en Logistieke
Dienstverleners (SAV)

Vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu

•
•

mevrouw Katia Machiels
de heer Charles Crémer

Vertegenwoordigers van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

•
•

de heer Luc Ogiers
mevrouw Brigitte Vandecavey

Vertegenwoordigers van elk van de gewesten en gemeenschappen

•
•
•
•
•
•

Vlaamse Regering:				mevrouw Kathleen Schelfhout
mevrouw Katrien Nijs
Communauté française de Belgique:		

de heer Jérôme de Roubaix

Région wallonne:				

de heer Jean Marot

Brusselse Hoofdstedelijke Regering:			

mevrouw Véronique Brouckaert

Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft:

de heer Alexander Miesen
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3	Plaatsvervangende leden
van het Raadgevend Comité
Vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties

•
•
•
•
•
•
•
•

mevrouw Gwendolyn Maertens - Belgische Verbruikersunie - Test-Aankoop
mevrouw Isabelle Scarniet - Belgische Verbruikersunie - Test-Aankoop
de heer Jan Turf - Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
de heer Vincent Van Der Haegen, Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB)
de heer Rob Renaerts - Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO)
de heer Marc Vandercammen - Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO)
de heer Daniel Van Daele - Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)
mevrouw Ann De Greef - Global Action in the Interest of Animals (GAIA)

Vertegenwoordigers van de organisaties van de sector van de landbouwproductie

•
•
•
•
•

de heer Georges Van Keerberghen – Boerenbond (BB)
de heer Aloys Van Goethem - Algemeen Boerensyndikaat (ABS)
de heer Alain De Bruyn - Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)
de heer Alain Masure - Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)
mevrouw Leen Laenens – bioforum Vlaanderen

Vertegenwoordiger van de sector van de fabricage van dierenvoeding

•

de heer Erik Hoeven - Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten (BEMEFA)

Vertegenwoordigers van organisaties werkzaam in de sectoren van de
voedingsindustrie betrokken bij de fabricage van producten die onder de
controlebevoegdheid van het FAVV vallen

•
•
•
•

mevrouw Maud Sermeus - Federatie Voedingsindustrie (FEVIA)
de heer Lambert De Wijngaert – Belgische Brouwers
de heer Frans Leroux - Fenavian
de heer Dirk Peeters - Syndikale Unie BBCI (brood-, banket-, chocolade- en ijsbereiders)

Vertegenwoordiger van de sector van de chemische nijverheid

•

de heer Philippe Van den Bossche – Pharma.be
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Vertegenwoordigers van organisaties van de van de onder de
controlebevoegdheid van het FAVV vallende handel

•
•
•
•
•

de heer Alain Verhaeghe – Belgische Federatie van de Distributieondernemingen (FEDIS)
de heer Luc Vogels – Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO
de heer Arnaud Deplae - Nationale Federatie der Unies van de Middenstand (UCM)
de heer Jean-Luc Pottier - Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België
de heer Philippe Appeltans - Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen (VBT)

Vertegenwoordigers van organisaties van de horecasector

•
•

de heer. Luc De Bauw - Ho.Re.Ca. Vlaanderen
de heer Marc Van Muylders - Ho.Re.Ca. Brussel

Vertegenwoordiger van de transportsector

•

de heer Roland Serwas - Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners

Vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu

•
•

de heer Dirk De Groof
mevrouw Isabelle Laquière

Vertegenwoordigers van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

•
•

mevrouw Valérie Bastin
mevrouw Dina Segers

Vertegenwoordigers van elk van de gewesten en gemeenschappen

•
•
•
•
•

Vlaamse Regering:				de heer Peter Loncke
de heer Wim Van Moeseke
Communauté française de Belgique:		

mevrouw Sophie Lokietek

Région wallonne:				

mevrouw Marie-Françoise Closset

Brusselse Hoofdstedelijke Regering:			

de heer Roger Bosmans

Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft:

mevrouw Murielle Mendez.

265

A C T I V I T E I T E N V E R S L A G

4

2 0 0 8

Samenstelling auditcomité

Voorzitter en vertegenwoordiger van het FAVV

•

De heer Herman Diricks – FAVV - Directeur-generaal Controlebeleid

Vertegenwoordiger van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

•

De heer Jean Renault - Verantwoordelijke voedselveiligheid en landbouw in de Beleidscel van de Minister

Vertegenwoordigers van het Raadgevend Comité van het FAVV

•
•

De heer Yvan Dejaegher – Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten (BEMEFA )
De heer Robert Remy – Belgische Verbruikersunie –Test Aankoop

Externe expert inzake audit en kwaliteit

•

De heer Peter Maes - Directeur Quality Coaching

266

A C T I V I T E I T E N V E R S L A G

2 0 0 8

5	Samenstelling van het
Wetenschappelijk Comité
Voorzitter

•

Prof. Em. Dr. Ir. André Huyghebaert, Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Gent

Ondervoorzitter

•

Dr. Ir. Luc Pussemier, Centre d’Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques, Direction Opérationnelle
Sécurité Chimique de la Chaîne Alimentaire, Tervuren

Leden

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Ir. Vincent Baeten, Centre Wallon de Recherches Agronomiques, Département Qualité des Productions Agricoles, Gembloux
Prof. Dr. Ir. Dirk Berkvens, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Departement Diergeneeskunde, Antwerpen
Prof. Dr. Claude Bragard, Université Catholique de Louvain, Faculté des Sciences agronomiques, Louvain-La-Neuve
Prof. Dr. Jean-Paul Buts, Université Catholique de Louvain-la-Neuve, Faculté de Médecine, Bruxelles (vanaf
28/05/2008)
Prof. Em. Dr. Paul Daenens, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, Leuven
Prof. Dr. Georges Daube, Université de Liège, Faculté de Médecine vétérinaire, Liège
Prof. Dr. Ir. Johan Debevere, Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Gent
Dr. Lic. Philippe Delahaut, Centre d’Economie Rurale de Marloie, Laboratoire d’Hormonologie, Marloie
Prof. Dr. Ir. Koen Dewettinck, Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Gent (vanaf 28/05/2008)
Dr. Katelijne Dierick, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Afdeling Bacteriologie, Brussel
Prof. Dr. Rik Ducatelle, Universiteit Gent, Faculteit Diergeneeskunde, Merelbeke
Dr. Lieve Herman, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, Afdeling Technologie en Voeding, Melle
Dr. Hein Imberechts, Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie, Operationele Directie Bacteriële Ziekten, Ukkel
Prof. Dr. Jeroen Lammertyn, Katholieke Universiteit van Leuven, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Leuven (à
vanaf 28/05/2008)
Prof. Em. Dr. Guy Maghuin-Rogister, Université de Liège, Faculté de Médecine vétérinaire, Liège (vanaf 28/05/2008)
Prof. Dr. Claude Saegerman, Université de Liège, Faculté de Médecine vétérinaire, Liège (vanaf 28/05/2008)
Prof. Dr. Ir. Bruno Schiffers, Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux, Gembloux
Prof. Dr. Etienne Thiry, Université de Liège, Faculté de Médecine vétérinaire, Liège
Prof. Em. Dr. Jan Van Hoof, Universiteit Gent, Faculteit Diergeneeskunde, Merelbeke
Prof. Dr. Carlos Van Peteghem, Universiteit Gent, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, Gent
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6	Adviezen van het Wetenschappelijk Comité
in 2008
Advies nr.
01-2008
02-2008

Onderwerp
Melding van gegevens door de houder van vleeskalveren en de houder van paarden aan het slachthuis in het kader van de voedselketeninformatie (dossier Sci Com 2007/36)
Evaluatie van het sectoraal bemonsteringsplan uit de autocontrolegids voor de maalderijen (dossier
Sci Com 2007/40 – G-020)
Evaluatie van het risico voor de consument van het slachten van varkens met het oog op menselijke

03-2008

consumptie in het kader van een klinische proef van het anti-GnRH vaccin Improvac (dossier Sci
Com 2007/41)

04-2008
05-2008
06-2008

Gebruik van water, dat niet volledig voldoet aan de normen voor drinkwaterkwaliteit, voor de productie van gelatine (dossier Sci Com 2006/40)
Evaluatie van het risico van een verhoging van de leeftijdsgrens voor tests in het kader van de actieve epidemiologische bewaking van BSE bij runderen (dossier Sci Com 2007/44)
Wetenschappelijke evaluatie van een bijlage bij de autocontrolegids voor de zuivelindustrie (ACS
Zuivel): 'aanpak rauwmelkse producten' (dossier Sci Com 2006/39bis – G-002)
Wetenschappelijke evaluatie van bijlagen bij de autocontrolegids voor de zuivelindustrie (ACS Zui-

07-2008

vel): 'HACCP-plan zure boter op basis van rauwe melk' en 'HACCP-plan rauwmelkse kazen' (dossier
Sci Com 2007/42 – G-002)

08-2008
09-2008

Chemische contaminanten en residuen van geneesmiddelen in kweekvis (dossier Sci Com 2004/25:
eigen initiatief )
Residuen van kiemgroeiremmende stoffen in spuitletsels en in vleesmonsters (dossier Sci Com
2007/26)
Ontwerp van koninklijk besluit ter vervanging van het koninklijk besluit van 8 november 1998 betref-

10-2008

fende de officiële controle op producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren (dossier Sci
Com 2007/43)

11-2008
12-2008
13-2008
14-2008
15-2008
16-2008

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne (dossier Sci Com 2008/04)
Consumptiebloed: microbiologische procesnormen en temperatuursvoorschriften (dossier Sci Com
2007/46)
Evaluatie van de autocontrole gids voor de sector van de fabricatie, het voorverpakken, invoeren en
distributie van teeltsubstraten en bodemverbeterende middelen (dossier Sci Com 2008/03 – G-036)
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2007 betreffende
de bestrijding van de besmettelijke ziekten van bijen (dossier Sci Com 2008/09)
Wetenschappelijke evaluatie van de gids voor goede hygiënische praktijken en autocontrole in de
frituur (dossier Sci Com 2008/07 – G-031)
Geval van een overschrijding van het dioxinegehalte in de lever van een melkkoe (dossier Sci Com
2008/14)*
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Ontwerp koninklijk besluit betreffende microbiologische criteria voor levensmiddelen (dossier Sci
Com 2008/05)
Invloed van de nieuwe toxische-equivalentiefactoren, evolutie van dioxinen en dioxineachtige PCB

18-2008

concentraties in levensmiddelen en blootstelling aan dioxinen en dioxineachtige PCB’s (dossier Sci
Com 2007/35)

19-2008
20-2008
21-2008
22-2008
23-2008
24-2008
25-2008
26-2008

Methodologie voor het meten van versleping in diervoeders (dossier Sci Com 2007/24bis)
Evaluatie van de autocontrolegids : aardappelen-groenten-fruit verwerkende industrie en handel –
Luik "Invoer" (dossier Sci Com 2008/12 – G-014)
Evaluatie van de relevantie van de inspectie van maag en darmen bij de post mortem pluimvee
keuring (dossier Sci Com 2008/15)
Rangschikking van zoönosen overgedragen via levensmiddelen (dossier Sci Com 2005/54: eigen
initiatief )
Evaluatie van het risico voor de volksgezondheid en de dierengezondheid van het Belgische voorstel
voor een herziening van het jaarlijkse bewakingsprogramma op BSE (dossier Sci Com 2008/19)
Formaldehyde in gekweekte champignons (dossier Sci Com 2008/16)
Acrylamide: blootstelling van de Belgische bevolking, bijdrage van verschillende levensmiddelen en
methodologie voor het vastleggen van actielimieten (dossier Sci Com 2007/37)
Carcinogene en/of genotoxische risico's in levensmiddelen: inleiding (dossier Sci Com 2007/09:
eigen initiatief )
Beoordeling van een bemonsteringsplan voor het opsporen van mogelijke verontreiniging van

27-2008

kopvlees van runderen met centraal zenuwstelsel weefsel en beoordeling van mogelijke correctieve
maatregelen (dossier Sci Com 2008/13)

28-2008

Vergelijking van de resultaten van analyses op dioxinen (PCDD/F) en dioxineachtige PCB's die werden verkregen met de methoden CALUX en GC-HRMS (dossier Sci Com 2007/30: eigen initiatief )

29-2008

Evaluatie van de gids Autocontrole en Traceerbaarheid Vissector (dossier Sci Com 2008/21)

30-2008

Nationaal Salmonella bestrijdingsprogramma bij braadkippen voor 2009 (dossier Sci Com 2008/18)

31-2008

Ongekoeld vervoer van varkenskarkassen (dossier Sci Com 2008/23)

32-2008
33-2008

Evaluatie van de autocontrolegids van de productiebedrijven van water, frisdranken, vruchtensappen en nectar (dossier Sci Com 2008/20 – G-029)
Vraag betreffende het onderdeel HACCP van de autocontrolegids voor de ophaling en het transport
van rauwe melk (dossier Sci Com 2008/17 – G-009)

* Sneladvies
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7	Wetenschappelijke publicaties en voordrachten van het Wetenschappelijk Comité
Wetenschappelijke publicaties

•

Claeys, W., Wilmart, O., Pussemier, L. Exposure assessment of the Belgian population to pesticide residues in 2005.
Brochure Sci Com Workshop 2007, Brussels, Belgium, “Scientific exploitation of databases within the framework of

•

food safety risk assessment”, p 61-68. Edited in 2008.
Herman, L., Pussemier, L. Valorisation of monitoring programme databases by risk assessment studies: opportunities and constraints. Brochure Sci Com Workshop 2007, Brussels, Belgium, “Scientific exploitation of databases

•

within the framework of food safety risk assessment”, p 9-11. Edited in 2008.
Van Boxstael, S., Baert, K., Uyttendaele, M., Berkvens, D., Daube, G., De Zutter, L., Dierick, K., Geeraerd, A., Messens,
W., Pochet, B., Vereecken, K., Herman, L. Listeria monocytogenes on smoked salmon: a case study to evaluate the
suitability of available Belgian data for exposure assessment. Brochure Sci Com Workshop 2007, Brussels, Belgium,

•

“Scientific exploitation of databases within the framework of food safety risk assessment”, p 49-59. Edited in 2008.
Vromman, V., Pussemier, L. Estimation of the dietary exposure to Cadmium. Brochure Sci Com Workshop 2007,
Brussels, Belgium, “Scientific exploitation of databases within the framework of food safety risk assessment”, p 79-

•

88. Edited in 2008.
Vromman, V., Saegerman, C., Pussemier, L., Huyghebaert, A., De Temmerman, L., Pizzolon, J.-C., Waegeneers, N.
Cadmium in the food chain near non-ferrous metal production sites. Food Additives & Contaminants 2008, 25:3,

•
•

293 – 301.
Claeys, W., De Voghel, S., Schmit, J.-F., Vromman, V., Pussemier, L. Exposure assessment of the Belgian population to
pesticide residues through fruit and vegetable consumption. Food Additives & Contaminants 2008, 25:7, 851-863.
Van Huffel, X., Cardoen, S., Vanholme, L., Imberechts, H., Dierick, K., Debevere, J., Daube, G., Herman, L., Deprez, P.,
Haesebroeck, F. (Verdenking van) botulisme bij melkvee: voedselveiligheidsaspecten en maatregelen. Vlaams

•

Diergeneeskundig Tijdschrift 2008, 78, 81-89.
Saegerman, C., Porter, S., Humblet, M.-F. Risk assessment on the re-emergence of bovine brucellosis/tuberculosis.
Brochure Sci Com Workshop 2008, Brussels, Belgium, “Emerging animal diseases: from science to policy, p 63-71.
Edited in 2008.

Voordrachten

•
•
•
•
•

Cardoen, S. Prioritisation of food-borne zoonoses: methodology and application on the Belgian situation. 13th
Conf. Food Microbiology, Ghent, 11-12 september 2008.
Van Huffel X. The Belgian Federal Agency for the Safety of the Food Chain. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 13 oktober 2008.
Van Huffel X., Carry-over of chemicals from feed to animal food products. Overview of current Belgian research.
Workshop Voedsel- en Warenautoriteit, Den Haag, 19 november 2008.
Wilmart, O. L’AFSCA et l’analyse des risques en matière de sécurité alimentaire. UCL, Faculté des Sciences agronomiques, 16 décembre 2008.
Huyghebaert, A. The Scientific Committee of the Belgian Food Safety Agency. Belgian Nutrition Society, Brussel, 18
december 2008.
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8	Microbiologische analyses
bij transformatie en distributie
Microbiologische analyses bij de hoevezuivelaars (aantal analyses en % conform)
Zachte of

Verse rau-

Rauwmelk-

halfharde

wemelkse

se boter

rauwmelk-

kaas

Roomijs

se kaas

Rauw-

Rauwmelk-

Nagerech-

melkse

se room

ten op

geiten- of

basis van

schapen-

melk

kaas
Salmonella

74 (100 %)

Campylobacter

11 (100 %)

46 (100 %)

28 (100 %)

18 (100 %)

18 (100 %)

45 (100 %)

18 (100 %)

20 (100 %)

19 (100 %)

17 (100 %)

50 (100 %)

37 (100 %)

Listeria monocytogenes

19 (100 %)

11 (100 %)

142 (100 %)

E. coli O157

19 (100 %)

10 (100 %)

112 (100 %)

Staphylococcus coagulase +

74 (97,3 %)

11 (100 %)

25 (100 %)

Enterobacteriaceae
E. coli

20 (100 %)

18 (100 %)

17 (88,2 %)

29 (89,7 %)
23 (95,7 %)

10 (100 %)

17 (100 %)

Totaal aëroob kiemgetal

21 (90,5 %)

12 (91,7 %)

				

Microbiologische analyses van zuivelproducten in de verwerking (aantal analyses en % conform)
Gepasteuriseer-

Melkpoeder

de consumptie-

Rauwmelkse

Kaas op basis

kaas

van warmtebe-

melk

Yoghurt

handelde melk

Salmonella

19 (100 %)

48 (100 %)

105 (100 %)

Listeria monocytogenes

26 (100 %)

47 (95,7 %)

214 (99,0 %)

69 (100 %)

39 (100 %)

46 (97,8 %)

78 (100 %)

12 (100 %)

29 (100 %)

84 (100 %)

E. coli O157

28 (100 %)

Staphylococcus coagulase +
Bacillus cereus

10 (100 %)

Enterobacteriaceae

10 (100 %)

19 (100 %)

E. coli
Totaal aëroob kiemgetal

10 (66,0 %)
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20 (100 %)

272

schimmels

Gisten en

kiemgetal

Totaal aëroob

E. coli

aceae

Enterobacteri-

perfringens

Clostridium

Bacillus cereus

coagulase +

Staphylococcus

cytogenes

Listeria mono-

Salmonella

51 (94,1 %)

%)

20 (100 %)

57 (93,0 %)

ham

ten

110 (99,0

Gekookte

12 (100 %)

20 (100 %)

58 (98,3 %)

vleespaté

Gebakken

rimi, vlees,

ren

44 (100 %)

59 (100 %)

31 (100 %)

43 (95,4 %)

32 (100 %)

179 (100 %)

%)

%)

137 (100 %)
364 (95,1

49 (100 %)

krab, sukip)

(garnaal,

weekdie-

Salades

schaal- of

Gekookte

100 (93,0

zalm

Gerookte

31 (100 %)

colade

met cho-

en snoep

Chocolade

13 (100 %)

28 (100 %)

22 (100 %)

12 (91,7 %)

en fruit

groenten

sneden

Voorge-

26 (100 %)

36 (100 %)

Specerijen

Microbiologische analyses van kant-en-klare levensmiddelen in de verwerking (aantal analyses en % conform)

Eiproduc-

12 (92,0 %)

30 (100 %)

50 (100 %)

72 (100 %)

maaltijden

en-klaar

men kant-

Op te war-

80 (100 %)

80 (100 %)

%)

120 (95,0

59 (100 %)

maaltijden

en-klaar

kant-

Koude
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Totaal aëroob kiemgetal

E. coli

Enterobacteriaceae

Bacillus cereus

lase +

10 (100 %)
42 (90,5 %)

25 (100 %)

110 (99,1 %)

138 (100 %)

E. coli O157

Staphylococcus coagu-

139 (100 %)

58 (100 %)

Campylobacter

42 (97,6 %)

44 (97,4 %)

119 (100 %)

147 (100 %)

150 (99,3 %)

120 (99,2 %)

cain bereid

cain natuur

111 (99,1 %)

Filet améri-

Filet améri-

Listeria monocytogenes

58 (100 %)

Salmonella

dieren

pige week-

tweeklep-

Levende

58 (98,3 %)

78 (100 %)

Specerijen

12 (100 %)

71 (100 %)

79 (100 %)

kruiden

matische

Verse aro-

10 (100 %)

63 (98,4 %)

92 (100 %)

20 (100 %)

en fruit

groenten

en-klare

pakte kant-

en voorver-

gesneden

Verse, voor-

18 (94,4 %)

18 (100 %)

101 (100 %)

98 (100 %)

102 (100 %)

van eieren

op basis

reidingen

Zoete be-

19 (68,4 %)

11 (100 %)

76 (94,7 %)

144 (100 %)

76 (100 %)

kersroom

banketbak-

ken met

Koffiekoe-

Microbiologische analyses van kant-en-klare levensmiddelen in de detailhandel (aantal analyses en % conform)

19 (89,5 %)

36 (72,2 %)

37 (100 %)

98 (100 %)

89 (100 %)

softijs

10 (100 %)

16 (93,8 %)

27 (96,3 %)

81 (100 %)

62 (100 %)

roomijs
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Microbiologische analyses in de horeca en de grootkeukens (aantal analyses en % conform)
Sudderge-

Koude scho-

rechten

tels

Pita

Hartige

IJsblokjes

bereidingen
op basis van
eieren

Salmonella

106 (99,1 %)

81 (100 %)

Campylobacter

102 (100 %)

89 (100 %)

Listeria monocytogenes
Staphylococcus coagulase +

89 (100 %)

65 (100 %)
104 (100 %)

Bacillus cereus

108 (99,1 %)

102 (100 %)

98 (100 %)
101 (100 %)

79 (98,7 %)

Clostridium perfringens

43 (100 %)

Enterobacteriaceae

53 (98,1 %)

E. coli

21 (100 %)

44 (100 %)
18 (100 %)

21 (100 %)

Totaal aëroob kiemgetal

18 (100 %)

22 (100 %)

18 (94,4 %)

Microbiologische analyses in ziekenhuizen en kinderdagverblijven (aantal analyses en % conform)
Bereide zuigflessen in ziekenhuizen

Babymaaltijden
in kinderdagverblijven

Salmonella

115 (100 %)

87 (100 %)

Listeria monocytogenes

115 (100 %)

143 (99,3 %)

Enterobacter sakazakii

95 (100 %)

Staphylococcus coagulase +

115 (100 %)

115 (100 %)

Bacillus cereus

114 (100 %)

114 (96,5 %)

Clostridium perfringens
Enterobacteriaceae

43 (100 %)
56 (98,2 %)

E. coli
Totaal aëroob kiemgetal

25 (100 %)
41(100 %)
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Nationale referentielaboratoria van het FAVV
Werkgebied

Referentielaboratorium

Besmettelijke dierziekten en overdraagbare spongiforme
encefalopathieën (TSE), controle op de doeltreffendheid

CODA

van vaccins tegen rabiës, genotypering van schapen,
mycotoxines en zware metalen
Trichinen
Dioxinen en PCB’s in voeding voor mensen en dieren

Instituut Tropische Geneeskunde
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) &
Centre d’Analyses des Résidus en Traces (CART)

Visziekten

CODA & CER-Marloie

Residuen en verontreinigingen (dieren en planten),
mariene biotoxinen, voedseltoxi-infecties, antibioticaresistentie, dioxinen – PCB’s, coagulase positieve stafylo-

WIV

kokken, rabiës, in diervoeding gebruikte toevoegingsmiddelen
Microbiologie van levensmiddelen van dierlijke oorsprong (behalve zuivelproducten) en tweekleppige

Université de Liège, Laboratoire de Microbiologie des

weekdieren, met inbegrip van virologie van tweeklep-

Denrées Alimentaires

pige weekdieren
GGO’s
Zuivelproducten : microbiologie en kwaliteitsparameters

WIV – ILVO - CRA
ILVO - Eenheid Technologie & Voeding
& CRA-W Département Qualité des Productions agricoles

Dioxinen en dioxineachtige PCB’s (Calux- methode) in
voeding voor mensen en dieren, dierlijk eiwit in voeding

Laboratorium van het FAVV in Tervuren

voor dieren
Dioxinen en dioxineachtige PCB’s (andere methoden) in
voeding voor mensen en dieren
Plantenziekten : bacteriën, schimmels, aaltjes, insecten
en virussen

Laboratorium van het FAVV in Tervuren & SIPH & CART
ILVO – Departement voor gewasbescherming
& CRA – Département Lutte Biologique et Ressources
Phytogénétiques
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Afkortingen

AQSIQ

Administration for quality supervision, inspection and quarantine (Volksrepubliek China)

ARSIA

Association régionale de santé et d’identification animales asbl

Beltrace

Geïnformatiseerd traceersysteem voor de vleessector

BIRB

Belgisch Interventie- en Resititutiebureau

BOOD

Operatorendatabank

BSE

Boviene spongiforme encefalopathie

CART

Centre d’analyses des résidus en traces

CITES

Convention of the international trade of endangered species of wild fauna and flora

CODA

Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie

CRA

Centre de recherches agronomiques

CVTI

Collectieve voedsel toxi-infectie

DG

Directie generaal (bestuur)

DGZ

Dierengezonheidszorg Vlaanderen vzw

DMO

Dierenarts met opdracht

EFSA

European Food Safety Agency (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid)

EU

Europese unie

FAGG

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

FANC

Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controles

FAO

Food and agriculture organization of the United Nations (organisatie van de Verenigde Naties voor de
voeding en de landbouw)

FAVV

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

FOD

Federale overheidsdienst

FOD
Volksge-

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

zondheid
FVO

Food and veterinary office (Voedsel en Veterinair Bureau van de Europese Unie)

GGO

Genetisch gemodificeerd organisme

GIP

Grensinspectiepost

HACCP

Hazard analysis and critical control points (gevarenanalyse en kritische punten met het oog op de
beheersing)

ICT

Information and communication technologies

ILVO

Instituut voor landbouw en visserijonderzoek

KB

Koninklijk besluit

LIMS

Laboratory information management system

MRL

Maximum Residu Level (maximale residu limiet)

NICE

Nationale Implementatie- en Coördinatie-Eenheid

NOE

Nationale opsporingseenheid

NRL

Nationaal referentielaboratorium
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OCI

Geaccrediteerde certificerings- of inspectie-instelling

OIE

Werelddierengezondheidsorganisatie (World Organisation for Animal Health

OSE

Overdraagbare spongiforme encefalopathien

PAK

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

PCB

Polichloorbifenylen

ppb

Parts per billion (delen per miljard)

PSTVd

Potato Spindle Tuber Viroïde (aardappel spoel knol viroïde)

PV

Proces-verbaal

RASFF

Rapid Alert System for Food and Feed

SEM

Semicarbazide

Sanitel

Geïnformatiseerd identificatie- en registratiesysteem voor nutsdieren

TRACES

Trade Control and expert system

VKI

Voedselketeninformatie

VTE

Voltijds equivalent

WIV

Wetenschappelijk instituut volksgezondheid

UNE

Unité nationale d’enquête

UNIC

Unité national d’implémentation et de contrôle

WHO

World Health Organization (Wereldgezondheidsorganisatie)
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Onze opdracht is te waken
over de veiligheid van de voedselketen
en de kwaliteit van ons voedsel,
ter bescherming van de gezondheid
van mens, dier en plant.
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Federaal Agentschap
voor de Veiligheid
van de Voedselketen
AC-Kruidtuin - Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55
1000 Brussel
Tel.: 02 211 82 11
info@favv.be

www.favv.be
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Fe der aal Agent sch ap voor de Veiligh ei d van de Voe dselketen

