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Voorwoord
De tijd gaat snel ! Meer dan 10 jaar geleden werd het Agentschap na een
belangrijke voedselcrisis opgericht bij wet van 4 februari 2000 als een baken in de
voedselsector. In de loop van de jaren heeft het Agentschap de verwachtingen
van de politieke overheden ingelost: een betere bescherming van de consumenten verzekeren, het vertrouwen herstellen van onze buitenlandse klanten
en de bewaking van de dierengezondheid en de bescherming van de planten
versterken.
Dit resultaat is geen toeval ! Dit is zowel het resultaat van de bekwaamheid
van onze goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers als de uitstekende
samenwerking van de beroepsfederaties van de voedselketen. Deze laatsten hebben zeer goed begrepen dat een nauwe samenwerking met het Agentschap, een
betrouwbare autocontrole door hun leden en een hoge mate van transparantie
voor iedereen voordelen biedt.
De resultaten van tevredenheidenquêtes, uitgevoerd door derden bij bedrijfsleiders en consumenten, bevestigen dat we op de goede weg zijn. De consumenten kennen het FAVV en zowat 87 % van de bedrijven ervaren het Agentschap
als “professioneel”; liefst 93 % van hen achten het Agentschap nuttig voor de
maatschappij. Zeker niet slecht voor een controleagentschap…
Niettemin hebben we getracht het beeld van de voedselveiligheid in België te
objectiveren; we vertrouwden het Wetenschappelijk Comité van het Agentschap
de opdracht toe een barometer van de voedselveiligheid uit te werken.
Deze ontwikkeling was slechts mogelijk dank zij de doorgedreven informatisering
die wij de laatste jaren hebben doorgevoerd.
De barometer bevestigt zondermeer de indruk die leeft bij de consumenten
en de operatoren van de voedselketen : in 2010 nam de voedselveiligheid ten
opzichte van het jaar ervoor toe met 3,73 %.
Deze tendens wordt bevestigt door de analyseresultaten: 99,3 % op 64.444
monsters waren conform en dus kunnen we stellen dat de Belgische voedselketen bij de meest veiligen hoort.
We laten ons hierdoor echter niet afleiden: zoals 2 opeenvolgende crisissen in een
van onze buurlanden heeft aangetoond blijft waakzaamheid geboden.
In deze periode van politieke onzekerheid sterken deze gebeurtenissen ons in de
overtuiging dat een uniek en federaal agentschap dat over voldoende middelen beschikt het beste middel is om dergelijke incidenten in de voedselketen te
voorkomen of aan te pakken
Ik wens u veel leesplezier met dit jaarverslag 2010.
Gil Houins
C.E.O.
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1. Wie zijn wij?
Het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) is een federale uitvoerende instelling die
bevoegd is op het hele Belgische grondgebied. Door de wet van 4 februari 2000 is het FAVV belast met het uitwerken,
toepassen en controleren van maatregelen die betrekking hebben op de analyse en de beheersing van de risico’s die
de gezondheid van de consumenten maar ook de gezondheid van dieren of planten kunnen schaden.

2. Onze opdracht: van riek tot vork
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.
De belangrijkste taken van het FAVV zijn:
1°

de controle, het onderzoek en de keuring van de voedselproducten en hun grondstoffen in alle stadia van de
voedselketen

2°

de controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en
uitvoer van de voedselproducten en hun grondstoffen evenals de plaatsen waar deze activiteiten plaatsvinden

3°

de registratie van alle operatoren en inrichtingen die activiteiten uitvoeren, onder de controlebevoegdheid
van het FAVV, evenals het verlenen, schorsen en intrekken van erkenningen en toelatingen voor het uitoefenen
van bepaalde activiteiten in de voedselketen

4°

de integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop

5°

de inzameling, de ordening, het beheer, de archivering en de verspreiding van alle informatie in verband met
zijn opdracht

6°

de uitbouw en de doorvoering van een beleid inzake preventie, sensibilisatie en informatie, in overleg met de
Gewesten en de Gemeenschappen

7°

het toezicht op de naleving van de wetgeving in alle schakels van de voedselketen, van de toelevering aan de
landbouw (meststoffen, diervoeders, gewasbeschermingsmiddelen) tot de horeca en de detailhandel.

3. Onze structuur
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.
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Wie zijn wij?

Controlebereid
Het Bestuur Controlebeleid voert de evaluatie uit van 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-,
bemonstering- 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, de risico-evaluatie in samenwerking met het Wetenschappelijk Comité
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
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 die door het FAVV worden aangeduid.

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 ombudsman maakt deel uit van deze laatste
dienst. De voorlichtingscel maakt deel uit van de dienst communicatie.
De contactgegevens van de verschillende eenheden van het FAVV vindt u in bijlage.

Onze structuur
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Véronique Berthot,

Geert De Poorter,

Gil Houins,

Jean-Marie Dochy,

Herman Diricks,

Directeur generaal

Directeur generaal

Gedelegeerd Bestuurder

Directeur generaal

Directeur generaal

Algemene Diensten

Laboratoria

(CEO)

Controle

Controlebeleid

4. Personeel
4.1.

Effectieven

In 2010 heeft het FAVV bijzondere aandacht besteed aan de aanwerving van controleurs van niveau B; 4 statutaire
selecties werden georganiseerd om te voorzien in de aanwerving voor vacante plaatsen maar ook om contractuele
medewerkers te gelegenheid te bieden statutair medewerker te worden. Deze selecties werden georganiseerd in
samenwerking met SELOR, het selectiebureau van de federale overheid. Daarnaast werden ook andere initiatieven
genomen.
Alle acties hebben geleid tot de aanwerving van 31 nieuwe statutaire medewerkers - waardoor het percentage aan
statutaire personeelsleden 75% bedraagt - en tot het statutariseren van 41 contractuele medewerkers. In afwachting
van de samenstelling van nieuwe statutaire selectiereserves of om te voorzien in tijdelijke betrekkingen (vervangingen
bvb), heeft het FAVV 42 nieuwe contractuele medewerkers aangeworven.
Het FAVV zet eveneens haar deuren open voor de talenten van morgen. In 2010 ontvingen wij namelijk 42 stagiaires
en creëerden op die manier een win-winsituatie voor zowel de student als de dienst waar ze stage liepen.
De “selectie” speelt een belangrijke rol in het project « diversiteit en gelijkheid tussen man en vrouw ». Daarom hebben
de medewerkers van het FAVV die de selecties organiseren, opleidingen gevolgd over de wettelijke en menselijke
aspecten die hierbij komen kijken.
In het kader van het gelijke kansenbeleid tussen mannen en vrouwen werd de dienst selectie & aanwerving uitgerust
met een rapporteringstool waarmee het mogelijk is de man - vrouw verhouding in elk stadium van het selectieproces
te evalueren.
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Effectieven van het FAVV in aantal medewerkers
2009

2010

Diensten van de Gedelegeerd bestuurder

43

42

DG Controle

793

799

DG Laboratoria

173

169

DG Controlebeleid

85

85

DG Algemene diensten
Totaal

234

230

1.328

1.325

1.200

1.000

800

600

400

200

Algemene diensten
Controlebeleid

2005 (1.191 VTE)
189

2006 (1.171 VTE)
189

2007 (1.148 VTE)
191

2008 (1.172 VTE)
206

2009 (1.192 VTE)
205

2010 (1.186 VTE)
202

72

71

73

71

71

70

Laboratoria

156

156

146

159

154

148

Controle (buitendiensten)

659

645

635

636

655

662

Controle (centrale diensten)

82

77

67

61

68

65

Gedelegeerd bestuurder

33

33

36

39

39

39

Evolutie van de effectieven in VTE (voltijds equivalenten)

Personeel
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Contractuelen VTE
Statutairen VTE

Gedelegeerd
bestuurder
10

Laboratoria

Controle

Algemene diensten

Controlebeleid

34

29

114

172

98

20

555

104

50

Verdeling contractuelen – statutairen (VTE)

Dierenartsen met opdracht
Dierenartsen met opdracht (DMO) zijn zelfstandige dierenartsen die onder toezicht van ambtenaren opdrachten
uitvoeren voor het FAVV met betrekking tot inspectie, controle en certificering. Zo voeren zij bij voorbeeld de ante- en
post-mortemkeuring en inspecties inzake dierenwelzijn uit in de slachthuizen. Hiertoe sluiten deze dierenartsen met
het FAVV een conventie af: een kaderovereenkomst beschrijft de algemene voorwaarden en een uitvoeringsovereenkomst legt de specifieke voorwaarden vast (aard, duurtijd en plaats van de opdracht, wijze van vergoeding) op basis
van een lastenboek.
Wanneer DMO’s opdrachten uitvoeren voor het FAVV worden zij beschouwd als officiële dierenartsen. Het aantal
DMO’s per PCE is afhankelijk van het werkvolume. In 2010 deed het FAVV beroep op 657 DMO’s (equivalent aan 410
VTE). Op het einde van elk jaar worden hun prestaties geëvalueerd door de PCE-hoofden.
Een DMO kan prestaties uitvoeren voor andere opdrachtgevers op voorwaarde dat dit geen belangenconflict veroorzaakt en indien dit niet in tegenspraak is met de regelgeving of met de deontologische regels.
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4.2

Opleiding

Om aan de verwachtingen van de samenleving (efficiënt, effectief, competent, relaties met de operatoren…) te kunnen beantwoorden, wordt van de FAVV-medewerkers verwacht dat zij permanent hun competenties blijven ontwikkelen. Daartoe werden opleidingsprogramma’s en meerjarige opleidingstrajecten opgemaakt en georganiseerd.
In 2010 volgden de medewerkers van het FAVV 6.888 opleidingsdagen. De gemiddelde jaarlijkse deelname bedraagt
5,8 dagen / persoon (FTE) voor het geheel van het personeel van het FAVV.
De klemtoon werd gelegd op opleiding op maat, gegeven door het FAVV zelf of extern op vraag van het FAVV ontwikkeld, inzonderheid over werkinstrumenten of werkmethodes bij controles : de inspectie, het “Starter” programma voor
nieuwe controleurs (communicatie met de gecontroleerde, Europese wetgeving op het vlak van voedselveiligheid…).
Andere groepsopleidingen werden georganiseerd over verantwoord management, de ISO 9.001, ISO 17.025 en ISO
17.020 kwaliteitssystemen.
Individuele opleidingen werden georganiseerd door universiteiten, wetenschappelijke instellingen en de Europese
Commissie. Kwamen daarbij aan bod: wetenschappelijke en technische onderwerpen (analyse- en controlemiddelen
voor dieren- en plantaardige gezondheid, risicoanalyses, dierenwelzijn, microbiologie, residuen en contaminanten,
audit, hygiëne…), bedrijfsbeheer en ICT.

De belangrijkste opleidingen, georganiseerd door het FAVV
Aantal gevolgde dagen
Controlemethoden en -middelen van de voedselketen

940

Databanken en Office software

464

Chemische en microbiologische methoden van de laboratoria van de voedsel-

359

keten
Controledatabanken

348

ISO 9.001, ISO 17.025, ISO 17.020, milieubeheersysteem

347

Management

331

Nederlands en Frans op de werkvloer

182

Starter programma voor nieuwe controleurs

167

Brandbestrijding

88

Voorbereiding op het examen voor toegang tot niveau C

86

Hormonen en bemonstering in het slachthuis

78

Symposium “Measuring food safety and comparing self checking systems”

75

Statistische en epidemiologische ondersteuning bij de programmatie van

62

controles
Diervoeding

57

Quarantaine-organismen

52

Statuut van het rijkspersoneel

42

De epidemiologische bewaking van dierziekten, een grote uitdaging voor de

38

diergezondheid in Europa
Internationaal symposium over nanotechnologie

36

Dierenwelzijn van braadkippen

31

OSE en neuropathologie bij runderen
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5. Onze begroting
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Balans
begroting
(miljoen€)€)
Balans
begroting
(milljoen

20

15

10

5

0

-5

-10

2003

2004

2005

2006

2007

Crisisreserve
Balans

-0,1 €M €

5.1.

-8,7 €M €

-5,9 €M €

-5,2 €M €

-0,1 €M €

2008

2009

5,0 €M €

5,0 €M €

14,0 €M €

18,4 €M €

2010
18,2 €M €

Inkomsten

Naast de dotatie van de overheid bestaan de inkomsten van het FAVV voornamelijk uit heffingen en retributies ten
laste van de operatoren uit de voedselketen.

Begroting van het FAVV : inkomsten
Realisaties 2009

Begroting 2010

Realisaties 2010

Dotatie

113.415.000 € (62 %)

108.471.000 €

108.471.000 € (60,5 %)

Heffingen

21.146.000 € (11,6 %)

21.167.000 €

26.514.000 € (14,8 %)

Retributies

38.036.000 € (20,8 %)

38.825.000 €

36.740.000 € (20,5 %)

2.825.000 € (1,5 %)

2.306.000 €

2.637.000 € (1,5 %)

7.630.000 € (4,2 %)

4.271.000 €

4.938.000 € (2,8 %)

183.052.000 € (100 %)

175.040.000 €

179.300.000 € (100 %)

Tussenkomsten Europese
Unie
Overige
Totaal inkomsten
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Tussenkomsten Europese Unie
1,5%

Overige
2,8%

Retributies
20,5%

Dotatie
60,5%
Heffingen
14,8%

Inkomsten van het FAVV volgens de financieringsbron

Heffingen
Het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de heffingen bepaalt dat alle operatoren die een activiteit uitoefenen waarvoor het FAVV bevoegd is, een heffing moeten betalen. Een uitzondering werd voorzien voor
bepaalde caritatieve organisaties en actoren met een uiterst bescheiden activiteit. De heffingen zijn bedoeld om een
gedeelte van het controleprogramma en van de bestrijding van BSE (huidige controles en lasten uit het verleden) te
financieren.
Een bonus van 50% wordt toegekend aan de operatoren die over een gecertificeerd autocontrolesysteem beschikken
voor la hun activiteiten die door het FAVV gecontroleerd worden. Aan de andere operatoren wordt evenwel een malus
opgelegd. Om de operatoren aan te moedigen om hun autocontrolesysteem te laten certificeren wordt deze malus
progressief verhoogt: 20% in 2009, 60% in 2010 en 100% vanaf 2011.
Het verschil tussen de geraamde en gerealiseerde ontvangsten is het gevolg van de vertraging bij de operatoren voor
de certificering van de autocontrolesystemen.
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Transport
0,2%

Toelevering landbouw
1,2%

Horeca
26,3%

Primaire productie
20,9%

Verwerking
22,3%

Detailhandel
19,9%

Groothandel
9,2%

Verdeling van de heffingen over de sectoren in 2010

Elektronische aangifte
Op basis van een tevredenheidenquête die georganiseerd werd in samenwerking met de dienst belast met de administratieve vereenvoudiging bij de diensten van de Eerste Minister, werden een aantal verbeteringen aan webtoepassing voor de elektronische aangifte doorgevoerd. Het aantal aangiften steeg van 70 % in 2009 naar 75 % in 2010.

Retributies
Het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de retributies legt het bedrag vast dat gefactureerd wordt
voor: prestaties geleverd door het FAVV: medewerkers en door onafhankelijke dierenartsen met opdracht (keuring
vlees en vis, hercontroles bij inbreuken, certificaten, …), ofwel op verzoek van de operatoren, ofwel op grond van de
regelgeving.
Het totaal gefactureerde bedrag bedroeg 36,7 miljoen € in 2010 (38 miljoen in 2009).

Beheer van de betwistingen
Het agentschap zet zijn inspanningen verder om de openstaande vorderingen te recupereren . Het aandeel onbetaalde facturen bedroeg in 2010 (situatie 16/2/2011):
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•

heffingen: 4,29% (8,4% einde 2009 en 9% einde 2008)

•

retributies: 1,06% (1,8% einde 2009 en 3% einde 2008).

Onze begroting

In 2010 werd als gevolg van de verdubbelingen voor onbetaalde facturen, verstuurd in uitvoering van de wet van
9 december 2004, een cel voor klachtenbehandeling ingesteld. Deze cel is belast met de behandeling van afbetalingsplannen. In 2010 bedroeg het aantal afbetalingsplannen 68 voor de heffingen (61.338 €) en 22 voor retributies
(934.084 €).

Beheer van de vragen en aanvragen voor informatie van de operatoren
Zoals in 2009 ontving het callcenter voor de financiering meer dan 50.000 oproepen, hoofdzakelijk in verband met de
heffingen. De doelstelling om 80% van de oproepen binnen de 40 seconden te beantwoorden, werd bereikt.
Om de communicatie tussen de dienst financiering en de medewerkers van het callcenter te verbeteren verhuisde
het callcenter, tot dan gehuisvest in de gebouwen van SMALS, in juni naar het FSC.

5.2.

Uitgaven

Analytische boekhouding
Vanaf 1 januari 2010 heeft het FAVV een analytische boekhoudsysteem in gebruik genomen. Hieraan ging een
uitgebreide studie vooraf waarbij vooral de toepassingsmogelijkheden onder loep werden genomen. Dank zij deze
analytische boekhouding is het op relatief eenvoudige wijze mogelijk geworden analytische rapporten (financiële
informatie) te produceren in verband met de kostprijs van FAVV-activiteiten; voorbeelden: de kost van de risicobeoordeling, van de crisiscommunicatie, de Blauwtongproblematiek, … Dank zij deze informatie moet het op termijn
mogelijk worden de kostenefficiëntie beter op te volgen en zo nodig bij te sturen.

De personeelskosten vormen de belangrijkste uitgavenpost binnen de begroting van het FAVV. In overeenstemming
met het personeelsplan en het businessplan 2009-2011 heeft het FAVV haar aanwervingsplan kunnen verderzetten.

Onze begroting
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Budget van het FAVV: uitgaven (met uitzondering van de samenstelling van een crisisreserve van € 5.000.000 in 2008 en in
2009)
Realisaties 2009

Budget 2010

Realisaties 2010

Lonen en wedden

78.688.000 €

77.203.000 €

76.872.000 €

Andere personeelskosten

6.677.000 €

8.229.000 €

6.774.000 €

Personeelsgebonden werkingskosten

8.273.000 €

10.797.000 €

8.208.000 €

ICT

5.996.000 €

6.868.000 €

5.425.000 €

Prestaties externe dierenartsen

26.102.000 €

29.101.000 €

29.101.000 €

Externe labo’s

19.288.000 €

19.623.000 €

18.384.000 €

Terugbetaling BSE-kosten aan de Schatkist

1.000.000 €

4.285.000 €

4.285.000 €

Laboreagentia

1.640.000 €

1.633.000 €

1.633.000 €

Huurlasten

1.981.000 €

1.579.000 €

1.579.000 €

Andere werkingskosten

6.488.000 €

12.189.000 €

7.126.000 €

3.544.000 €

3.416.000 €

1.725.000 €

159.677.000 €

174.923.000 €

161.112.000 €

Personeel

Werking

(2009)

Investeringen
Toestellen, meubilair, ICT
Totaal uitgaven

Investeringen,
Investeringen
(materiaal, meubelen,
ICT)
1,1%
1,1%

Andere werkingskosten
17,5%

Externe labo's
11,4%

Personeelskosten
51,9%

Prestaties dierenartsen DMO
18,1%

Verdeling van de uitgaven in 2010

Op het vlak van de werkingsmiddelen blijven de belangrijkste uitgavenposten: de kosten van de zelfstandige
dierenartsen in opdracht van het FAVV en belast met keurings- en controletaken, de monsteranalyses in externe laboratoria en de BSE-analyses.
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6. Duurzaamheid in het FAVV – EMAS
In december 2010 ontving het FAVV officieel zijn EMAS registratie voor het hoofdbestuur in Brussel, het laboratorium in
Melle en de PCE Waals Brabant in Ottignies .
Ook de laboratoria van Gentbrugge en Gembloux hebben recent een positief advies gekregen van een extern certificerend organisme en zullen binnenkort hun EMAS registratie ontvangen.

Bedoeling is tegen eind 2011 het grootste deel van onze sites een EMAS-registratie te laten bekomen. Een dergelijke
registratie houdt ondermeer in dat het FAVV een aanzienlijke inspanning levert om de milieu-impact zoveel als mogelijk te beperken. Daartoe wordt een beleid gevoerd dat ondermeer steunt op:
•

door een sensibilisering van alle medewerkers een grotere bewustwording van de eventuele milieu-impact
nastreven

•

opzetten van concrete acties om de milieu-impact te reduceren ondermeer via de procedures en werkinstructies

•

kritische evaluatie van de beslissingen en wetgevende initiatieven ten einde ook de externe milieubelasting,
inzonderheid bij de operatoren zoveel als mogelijk te beperken.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde het FAVV ook in 2010 een “dag van de duurzame ontwikkeling” (19/10/2010).
Deze stond in het teken van de inspanningen die tal van medewerkers zich getroosten om duurzaamheid trachten te
integreren in de privésfeer. Bij die gelegenheid werd onder het motto “duurzame talenten” een reizende tentoonstelling opgezet die de verschillende PCE’s en laboratoria aandeed en waarbij de medewerkers konden kennis maken met
de manier waarop collega’s in hun vrije tijd duurzaamheid in de praktijk brengen. De tentoonstelling bood een brede
waaier aan artistieke, natuurwetenschappelijke en socio-culturele activiteiten.

Duurzaamheid in het FAVV – EMAS
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7. 10 jaar FAVV
In 2010 vierde het FAVV zijn tienjarig bestaan, tijd om de balans op te maken dus. Heeft het Voedselagentschap kunnen beantwoorden aan de verwachtingen die de Belgische samenleving na de dioxinecrisis stelde ? Deze vraag beantwoorden we uiteraard niet zelf maar we laten hiervoor graag het woord aan de consumenten en de producenten.
Meer nog dan de vraag “hoe beoordeelt u zelf onze werking?” stellen we ons de vraag “hoe kunnen we onze werking
verder blijven verbeteren?”.
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7.1.

Enquête bij de consumenten en operatoren

De consumenten aan het woord !
Op vraag van het FAVV heeft de FOD Personeel & Organisatie een enquête bij de Belgische consumenten georganiseerd, in samenwerking met een gespecialiseerd bureau. Meer dan 4.500 consumenten, geïnteresseerd in voedselveiligheid, hebben aan onze enquête deelgenomen.
De enquête bestond uit 2 grote delen :
•

de open enquête : een grote groep van bijzonder geïnteresseerde personen (3.004) hebben gereageerd op
aankondigingen in de pers, via verbruikersorganisaties, abonnees van de nieuwsbrief van het FAVV…

•

het panel : een groep personen, zorgvuldig geselecteerd door iVOX, een gespecialiseerd privébureau, op basis
van geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en woonplaats (gewest). Op die manier kon een groep van 1.321 mensen
worden ondervraagd waarvan de antwoorden representatief zijn voor de Belgische bevolking.

23%

31%
iVox panel
open - online

46%

open - papier

Deelname aan de enquête over de perceptie van de consumenten

De profielen van beide groepen wijken beduidend af van elkaar. Zo ligt de leeftijd van de respondenten van de open
enquête hoger dan bij het panel, hebben relatief meer mannen en Franstaligen deelgenomen en ligt het opleidingsniveau hoger. Bij het panel gaf 7,6 % aan beroepsmatig actief te zijn in de voedselketen terwijl bij de deelnemers aan de
open enquête dit aantal opliep tot 30 %. Het hoeft dan ook geen verbazing dat ook de resultaten van de antwoorden
beduidend afwijken.
Bij de analyse van de resultaten concentreerden de onderzoekers zich uiteraard vooral op de resultaten van de
panelbevraging. Niettemin bieden de resultaten van de open enquête interessante mogelijkheden voor vergelijking.
Uitsluitend de resultaten van de open bevraging komen hier aan bod.
De enquête peilde in hoofdzaak naar de aspecten van veilige voeding en voedselveiligheid die de consument belangrijk vindt en naar de perceptie bij de consument inzake de activiteiten van het FAVV. Volgende rubrieken werden aan
alle respondenten voorgelegd:

10 jaar FAVV
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•

betekenis en belang van veilige voeding

•

organismen die zich bezig houden met veilige voeding

•

kennis van het Voedselagentschap

•

nut van de activiteiten van het Voedselagentschap voor veilige voeding

•

waardering van het Voedselagentschap

•

hygiëne/reinheid in handelszaken

•

vermeldingen op de etiketten van voorverpakte voedingsmiddelen

•

meldpunt voor de consumenten

•

affiches voor “toelating” van het Voedselagentschap, die uithangen in handelszaken en horeca - FAVV-smiley

•

evolutie van de voedselveiligheid.

De Belgische consumenten blijken in elk geval het FAVV goed te kennen: slechts 11 % kent Voedselagentschap helemaal niet. Bovendien beschouwen de consumenten het FAVV als de referentie bij uitstek voor veilige voeding (82,9
%). Het is dus zeker niet overdreven te stellen dat het FAVV na nauwelijks 10 jaar een “gevestigde waarde” is geworden.
Uit de algemene waarderingscijfers komt ook naar voren dat het FAVV globaal goed werk levert. De consumenten
gaven op een schaal van 1 tot 10 gemiddeld een score van 7,6. Of met andere woorden: in ruime meerderheid zijn de
consumenten ermee akkoord dat er voldoende controles zijn en dat deze ook voldoende streng zijn. De consumenten
hebben ook de indruk dat het FAVV incidenten goed aanpakt.

Verder leren we uit de enquête dat consumenten bijzonder veel belang hechten aan (in afnemende volgorde): versheid van de producten, de hygiëne in de handelszaken, de afwezigheid van gevaren, dat de normen gerespecteerd
worden en tot slot de voedingswaarde. Met de hygiëne in handelszaken blijkt het overigens nogal mee te vallen,
getuige onderstaande tabel, behoudens een kanttekening voor de ambulante handel.
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Verder is 83 % van de consumenten van mening dat de voedselveiligheid de jongste 10 jaar goed tot zeer goed is
geëvolueerd, met toch een kanttekening voor de ambulante handel.
Op het vlak van de zichtbaarheid van het FAVV schort er echter nog het een en ander. Zo kennen slechts 8 % van
de consumenten ons meldpunt voor vragen en klachten van consumenten! 77 % zouden evenwel niet aarzelen dit
meldpunt te contacteren indien nodig. Ook de fameuze smiley in de Horecasector blijkt niet goed gekend: slechts
45,1 % weet dat dit kenteken betekent dat het bedrijf over een gecertificeerd autocontrolesysteem beschikt. De affiches voor toelatingen in Horeca en kleinhandel blijken echter veel beter gekend: 63 % geeft zeer juist aan dat deze
affiches aanduiden dat het bedrijf in kwestie een toelating van het FAVV ontvangen heeftvoor het uitoefenen van de
vermelde activiteit.
De volledige resultaten van deze enquête kunnen nagelezen worden op de website die daartoe speciaal werd gecreëerd: http://www.sondagepeiling.be.

Vinger aan de pols !
Eind 2009 organiseerde de Federale Overheidsdienst P&O samen met een privébureau voor het FAVV een grootschalige bevraging bij de operatoren van de voedselketen. We wilden immers graag te weten komen hoe zij zelf tegen het
FAVV aankijken, hoe zij de controles ervaren, hoe zij de dienstverlening van het FAVV beoordelen, …
Een enquête werd toegestuurd aan meer dan 28.000 operatoren die in de 12 maanden voorafgaand aan deze enquête door ons werden gecontroleerd. Niet minder dan 6.281 operatoren stuurden hun antwoorden en suggesties voor
verbetering (67,5 % Nederlandstaligen en 32,5 % Franstaligen) of m.a.w. een participatiegraad van maar liefst 21,74 %.
Deze antwoorden die bovendien gelijkmatig verspreid zijn over de verschillende provincies en gewesten, over de
verschillende sectoren die wij controleren en over de grotere en kleinere bedrijven, geven een goed beeld van wat de
operatoren over het FAVV denken.

10 jaar FAVV
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Algemeen beweert 81,4 % van de ondervraagde operatoren het FAVV goed tot zeer goed te kennen. Daarbij kent men
de controleactiviteiten (81,7 %) het best en de bestrijding van ziekten in de plantaardige productie het minst (25,5
%). Globaal kan geconcludeerd worden dat de overgrote meerderheid van de operatoren relatief tevreden is over het
FAVV. Op een schaal van 1 tot 10 geven de operatoren gemiddeld een score van 6,8. Dit kan een opmerkelijk resultaat
genoemd worden aangezien de verhouding tussen gecontroleerden en controlediensten niet altijd vlekkeloos is.
Globaal lijkt de horecasector iets meer tevreden (7,3) en de landbouwsector iets minder tevreden (6,2).

De operatoren noemen het FAVV een professionele organisatie (86,9 %) die nuttig is voor de maatschappij (93,1 %).
Niet minder dan 73,1 % van de operatoren is trouwens ook van mening dat het FAVV bijdraagt tot de verbetering van
hun activiteiten.
Over de controles dan: 82,3 % van de operatoren toont zich tevreden met de frequentie van de controles of m.a.w.
vindt niet dat er teveel controles zijn. Maar ook: 42,1 % kan zich niet herinneren dat de controleur zijn legitimatiekaart
heeft getoond en slechts 41,6 % weet dat onze controleurs een gedragscode (“charter voor de controleur”) moeten
naleven. Op alle onderscheiden elementen van de controle antwoorden gemiddeld tussen de 80 en 90% van de operatoren dat de controle verliep zoals het hoorde. Ook de informatie verstrekt na de controle werd positief beoordeeld
(80 tot 90 %). Opmerkelijke vaststelling: 69,1 % van de operatoren die een waarschuwing of een PV hadden gekregen
vonden de maatregel niet overdreven !
Ook onze informatiekanalen (omzendbrieven, website, persberichten, …) werden gunstig tot zeer gunstig onthaald.
Maar ook … 38,8 % bezoekt nooit onze website! Er is trouwens nog werk aan de winkel: 92,4 % van de operatoren
heeft nog nooit gehoord van de ombudsdienst, die speciaal voor hen werd opgericht, maar ook: 73,4 % van hen zou
er wel gebruik van maken nu ze van het bestaan afweten. En nog zo eentje: in de horecasector blijkt slechts 24,3 %
af te weten van het bestaan van de voorlichtingscel en slechts 41,9 % kent de FAVV-smiley voor een gecertificeerd
autocontrolesysteem.
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Wat nu ? Al deze resultaten worden nu in detail geanalyseerd en zullen uiteindelijk leiden tot diverse acties die onze
relaties met de operatoren en onze manier van werken verder moeten verbeteren. We zullen deze analyse samen met
de verbeteracties grondig overleggen met de sectoren in het raadgevend comité. Zowel het gedetailleerde verslag als
de verbeteracties zullen op onze website gepubliceerd worden.
Het gedetailleerde verslag is beschikbaar op de website http://www.sondagepeiling.be. Uit de enquête bij de operatoren bleek dat verbeteringen nodig waren bij de provinciale controle-eenheden. Deze verbeteringen zijn in een
actieplan gegoten dat in 2010 werd gerealiseerd. Het betrof onder andere de activering van de provinciale overlegstructuren met de beroepssectoren wees de controleurs nog eens op het belang :
•

om steeds zijn legitimatiekaart voor te leggen bij de aanvang van een controle

•

om te communiceren over de beschikbaarheid van een sectorale autocontrolegids

•

van de regels m.b.t. de opstelling van de prestatiebons

•

om de operator tijdens de debriefing ter afsluiting van een controle te informeren over de termijn voor de
behandeling van de dossiers van de operatoren, de maatregelen die op de controle zullen volgen (waarschuwing,
PV, betalende hercontroles…).

Het communicatieplan 2011 houdt rekening met de wensen van consumenten en operatoren. Nog andere acties
zullen worden opgenomen in het businessplan 2012-2014.
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7.2.

De barometer voor de veiligheid van de voedselketen

Om een algemeen beeld te krijgen van de veiligheid van de voedselketen, ontwikkelde het Wetenschappelijk Comité
van het FAVV een barometer voor de veiligheid van de voedselketen (SciCom Advies 28-2010). Het is een praktisch
meetinstrument waarmee op eenvoudige wijze de veiligheid van de voedselketen jaarlijks kan opgevolgd worden en
om hierover op een duidelijke manier te kunnen communiceren. Deze barometer die voor het eerst werd voorgesteld
in 2010, is een primeur voor Europa.

Meten van de veiligheid van de voedselketen: Pressure-State-Response Model
Het meten en opvolgen van de veiligheid van de voedselketen is gebaseerd op het “Pressure-State-Response” (PSR)
model ontwikkeld door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) voor de leefmilieusector:

Pressure: de druk die uitgeoefend wordt op de voedselketen en die eventueel aanleiding kan geven tot
nieuwe gevaren en/of risico’s (bv. socio-economische en

‘Pressure’ (Druk)

technologische factoren, omgevingsfactoren, milieu en

‘State’ (Toestand)

State: de actuele toestand van de veiligheid van de

Barometer Voedselveiligheid

Dierengezondheid

Plantengezondheid

‘Response’ (Antwoord)

internationale eisen),

voedselketen die weergegeven wordt door de barometer,
Response: de reactie of de preventieve en corrigerende
acties die ondernomen kunnen worden om de veiligheid
van de voedselketen nog beter te garanderen (bv. nieuwe
regels en wetgeving, kwaliteitslabels, technische/technologische aanpassingen, enz.).

De “Pressure” en de “Response” omkaderen met andere woorden de barometer en geven de context weer waarbinnen de barometer geïnterpreteerd moet worden. Een concreet voorbeeld is de evolutie van de dioxineblootstelling.
Dioxines komen vnl. door menselijke activiteit (afvalverbranding, metallurgie, organochloorchemie, wegverkeer) in de
voedselketen terecht, maar ook sommige natuurfenomenen (vulkaanuitbarstingen, bosbranden, onweer), incidenten
of fraude kunnen de oorzaak van dioxinecontaminatie zijn (i.e.”pressure”). Zie kader.
Het is de bedoeling dat de barometer de toestand van de veiligheid van de hele voedselketen nl. van riek tot vork,
weergeeft. Naast voedselveiligheid dienen bijgevolg ook dieren- en plantengezondheid beschouwd te worden. Omdat deze 3 domeinen echter een verschillende benadering vereisen en niet noodzakelijk altijd in directe relatie staan
tot elkaar, werd ervoor gekozen om voor elk een aparte barometer te ontwerpen. Voorlopig is enkel de voedselveiligheidsbarometer beschikbaar en zijn de barometers voor dieren- en plantengezondheid nog in volle ontwikkeling.
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Meten van de voedselveiligheid: de voedselveiligheidsbarometer
De voedselveiligheidsbarometer meet op jaarbasis de toestand van de voedselveiligheid in België. Het resultaat van
de barometer is uitgedrukt als een vergelijking van de toestand met een voorgaand jaar omdat de voedselveiligheid
moeilijk in absolute cijfers uit te drukken is. De graad van voedselveiligheid hangt nl. ondermeer af van normen of
actielimieten die het beleid hanteert en die kunnen evolueren.
De voedselveiligheidsbarometer bestaat uit een korf van 30 zorgvuldig gekozen, meetbare indicatoren die alle schakels van de voedselketen omvatten, nl. van toeleveranciers tot consument, en dit zowel voor de Belgische productie
als voor de import. Zowel controles van producten (op aanwezigheid van chemische en biologische gevaren) als
controles van processen (inspecties en audits) zijn opgenomen in de korf. Ook de preventieve aanpak (autocontrole,
meldingsplicht, traceerbaarheid) en voedseltoxi-infecties zitten vervat in de barometer.
Het merendeel van deze indicatoren worden gemeten in het controleprogramma van het FAVV, waardoor een eenvoudige jaarlijkse opvolging mogelijk is. Omdat de impact van deze 30 indicatoren op de voedselveiligheid verschillend is, werd bij de berekening van de barometer rekening gehouden met hun relatief belang.
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LEVENSMIDDELEN

Tussen 2007 en 2008 nam de voedselveiligheid in het
algemeen beperkt toe, nl. met 0,11%. Ofschoon er in
2008 een beduidende verhoging was van het aantal

2007 | 2008
REFERENTIEJAAR 2007

+ 0,11%

gevalideerde autocontrolesystemen in de primaire
productiesector, werden er minder goede resultaten
bekomen voor de inspectie van de autocontrole, en
van infrastructuur, inrichting en hygiëne in de distributie, horeca en gemeenschapskeukens. Deze schijnbaar minder goede resultaten waren toe te schrijven
aan een nieuwe, strengere evaluatiemethode.

LEVENSMIDDELEN

Ten opzichte van 2008 steeg de voedselveiligheid
in 2009 met 11,26%, wat vooral te danken was aan
een sterke toename van het aantal gevalideerde

2008 | 2009
REFERENTIEJAAR 2008

+ 11,26%

autocontrolesystemen in de transformatiesector.
Net zoals in 2008 was er een toename van het aantal
gevalideerde autocontrolesystemen in de primaire
productiesector. Autocontrole en de validatie ervan
is een relatief nieuw systeem dat steeds meer ingang
vindt in de voedselketen. Daarentegen werden net
zoals in 2008 minder goede resultaten bekomen voor
de inspectie van de autocontrole.

Ook in 2010 steeg de voedselveiligheid: + 3,73%
ten opzichte van 2009. De stijging is net als in 2009
LEVENSMIDDELEN

voornamelijk het resultaat van een toename van het
aantal gevalideerde autocontrolesystemen. De re-

2009 | 2010
REFERENTIEJAAR 2009

+ 3,73%

sultaten voor de inspecties in deze barometer waren
echter minder goed dan in 2009. M.b.t. de controles
van producten werden gelijkaardige en in sommige
gevallen betere resultaten bekomen dan in 2009
(bv. analyse van E. coli en Salmonella in slachthuizen
en uitsnijderijen). In 2010 was er een opvallende
toename van het aantal personen getroffen door
een collectieve voedseltoxi-infectie, hoofdzakelijk als
gevolg van norovirus infecties. Het aantal gerapporteerde humane gevallen van listeriose en salmonellose nam daarentegen af.
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In het algemeen geven de achterliggende resultaten aan dat de voedselveiligheid in ons land zich op een hoog
niveau bevindt. Een groot aantal indicatoren scoorde immers zeer hoog (meer dan 95 % conformiteit).
De barometer is een eenvoudig communicatiemiddel voor het weergeven van de toestand van een bijzonder complexe situatie: de voedselveiligheid. De interpretatie van de voedselveiligheidsbarometer dient dan ook met de nodige
omzichtigheid te gebeuren. De waarde van de barometer is immers het resultaat van schommelingen van de afzonderlijke indicatoren. Het belang van de barometer dient dan ook vooral op langere termijn gezien te worden wanneer
het duidelijk zal worden welke algemene trend de voedselveiligheid in ons land volgt.

7.3.

Opvolging van het businessplan 2009-2011

Het businessplan 2009 – 2011 van het Voedselagentschap legt de strategische doelstellingen voor de eerstvolgende
jaren vast. Het plan werd goedgekeurd door mevrouw Sabine Laruelle, de voogdijminister van het Agentschap. Het
plan beoogt in de eerste plaats een steeds veiliger voedselketen maar streeft ook naar een Agentschap dat door de
operatoren wordt aanvaard en door de samenleving wordt erkend.
Om van een louter controlerend agentschap te kunnen evolueren naar een overheidsdienst ten dienste van de
burgers en de samenleving, werden een aantal initiatieven uitgewerkt om een menselijker aanpak van de controles en
een daadwerkelijke administratieve vereenvoudiging mogelijk te maken. Daarnaast wordt ook meer de nadruk gelegd
op het verstrekken van informatie aan en het sensibiliseren van doelgroepen die soms moeilijk bereikbaar zijn en bij
wie een groot aantal tekortkomingen wordt vastgesteld.
Het aanmoedigen van autocontrole in de bedrijven blijft uiterst belangrijk. Naast bewustmaking en informatieverstrekking werd voorzien in diverse stimuli zoals de toekenning van een visueel herkenningsteken (de FAVV-smiley) die
thans nog beperkt is tot de horecasector maar zal worden uitgebreid in 2011 tot de sector van de detailhandel. Dit
alles wordt ook ondersteund door een aantal betekenisvolle financiële stimuli (bonus/malusregeling voor de jaarlijkse
heffing).
Het businessplan kan worden gedownload op de website van het FAVV (www.favv.be) en is ook beschikbaar in een
papieren versie. Het bevat 12 strategische doelstellingen:
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 in het FAVV

12.

een betekenisvolle rol op internationaal vlak.

Deze strategische doelstellingen werden vertaald in meer dan 200 operationele doelstellingen die kunnen opgevolgd
worden op onze website www.favv.be
10 jaar FAVV
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Hieronder enkele voorbeelden van operationele doelstellingen gerealiseerd in 2009 en 2010 :
Strategische doelstelling

Operationele doelstelling
De organisatie van een traceringoefening in de voedselketen met de
sectoren

Een steeds veiliger voedselketen

De organisatie van een grensoverschrijdende crisisoefening (BENELUX)
De bepaling van risicoprofielen van operatoren met het oog op het bepalen
van individuele inspectiefrequenties

Een Agentschap aanvaard door
de operatoren en erkend door de
samenleving

De organisatie van specifieke opleidingen voor hotelscholen en verantwoordelijken van grootkeukens
De voortdurende verbetering van de uitwisseling van gegevens met andere

Naar een administratieve vereen-

overheden (KBO, Rijksregister)

voudiging

De oprichting van een werkgroep voor de administratieve vereenvoudiging
(zie volgend hoofdstuk)
De modernisering van het sanitair beleid en het herdefiniëren van de opdrachten van DGZ en ARSIA betreffende bescherming van de dierengezond-

Een optimale publiek/private

heid in nauwe samenwerking met de sectoren, het Wetenschappelijk Comité

samenwerking

van het FAVV en het CODA
Verbetering van de samenwerking met DMO dierenartsen en de andere
erkende dierenartsen via regelmatig overleg, een nieuwsbrief, …

Een constructieve en doeltreffende
samenwerking met andere overheidsdiensten
Een geïntegreerd informatie- en
gegevensbeheer (ICT)

Actualisering van het protocol met de Gewesten in verband met de
randvoorwaarden
De voortdurende verbetering van de verschillende databanken voor de
controle (Foodnet, Foodlims, de gegevensbank betreffende microbiologische
en chemische criteria, …)
De organisatie van een enquête bij de consumenten en de operatoren

Kwaliteitsgaranties voor de gele-

De uitbreiding van ISO 9001 certificering voor verschillende diensten van het

verde diensten

FAVV (communicatie, crisispreventie et -beheer, beheer van de administratieve boetes, klachtenbeheer in verband met retributies, …)
Het bekomen van een EMAS-registratie voor het Hoofdbestuur in Brussel, het

Duurzame ontwikkeling

laboratorium in Melle en de PCE van Waals-Brabant
Het opnemen van de milieu-impactanalyse in de procedures
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8. Administratieve vereenvoudiging
Eén van de streefdoelen van de regering en de overheidsdiensten is het vermijden van nutteloze administratieve
verplichtingen en de vaak hieraan verbonden extra kosten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de administratieve
vereenvoudiging een essentiële plaats ingenomen heeft in het huidige businessplan 2009 – 2011 van het FAVV.
Om deze doelstelling in de praktijk om te zetten heeft Minister Sabine Laruelle eind 2009 een rondvraag georganiseerd om de verschillende sectoren in de voedselketen de gelegenheid te geven hun voorstellen tot administratieve
vereenvoudiging aan te brengen. Deze voorstellen, aangevuld met extra voorstellen uit de overheidsdiensten zelf,
hadden niet enkel betrekking op de aanpassing van de regelgeving op zowel federaal als EU-niveau maar ook op organisatorische aspecten of toegepaste procedures. Sommige vielen evenwel buiten de bevoegdheid van het FAVV, de
FOD VVVL of zelfs buiten deze van de federale overheid. Alle voorstellen werden na grondige analyse opgelijst in een
overzichtsdocument dat in gezamenlijk overleg werd besproken. Sindsdien wordt de voortgang van de voorstellen op
de voet kan opgevolgd.
Een aantal mooie realisaties in 2010 zijn:
•

Het opheffen van het MB houdende instelling van een aangifte- en registratieplicht bij het binnenbrengen van
aardappelen en van een traceringsysteem bij de verhandeling van pootaardappelen

•

Het toestaan dat de aanwezigheid van bacterievuur in het register wordt genoteerd i.p.v. het apart te moeten
melden aan de PCE d.m.v. een meldingsformulier

•

Het schrappen van het overbodig geworden MB 20/11/1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor
plantaardige producten schadelijke organismen via de publicatie van het KB van 24/11/2010

•

Het aanbieden via de website (http://www.favv-afsca.fgov.be/plantaardigeproductie/pesticiden/) van een digitaal
hulpmiddel voor de berekening van het risico voor consumenten bij overschrijding van de maximale residulimiet
door een: de Predicted Short Terme Intake (PSTI)

•

In het kader van het vernieuwd sanitaire beleid, het aanzienlijk verminderen van de tests voor runderleucose en
runderbrucellose

•

In het kader van de dierziektebestrijding in samenwerking met DGZ en ARSIA, het gebruik van een zelfde
bloedstaal voor de opsporing van meerdere ziekten

•

De vermelding van de grondstoffen wordt nu in dalende volgorde toegelaten bij etikettering van ingrediënten in
samengestelde diervoeders

Uit bovenstaande lijst blijkt duidelijk de diversiteit van de vereenvoudigingvoorstellen, gaande van zaken die makkelijk
opgelost kunnen worden maar blijkbaar toch voor de operatoren een wezenlijke bron van overlast zijn, tot het toepassen van bepaalde reglementering.
Een mooi voorbeeld van een vereenvoudiging die in de loop van april 2010 ook de pers haalde, is het afschaffen van
de maandelijkse enquête bij de 64 slachthuizen van ons land. De slachthuizen moesten tevoren een groot aantal
inlichtingen doorgeven (vb. het aantal geslachte runderen en het gewicht). Alle nodige statistieken worden sindsdien
verzameld via de databank Sanitel van het Voedselagentschap.
Ook de dagdagelijkse werking van de eigen diensten ontsnapte niet aan vereenvoudiging. Zo werd er ondermeer
komaf gemaakt met overbodige documenten en wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van informaticaoplossingen
voor ondermeer efficiëntere gegevensuitwisseling en -opslag. Bovendien biedt de website van het FAVV een waaier
aan informatie en tal van documenten kunnen ondertussen al elektronisch worden opgevraagd, zoals bijvoorbeeld
exportcertificaten voor uitvoer naar derde landen.

Administratieve vereenvoudiging
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Het FAVV heeft in het kader van het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de EU een aantal internationale evenementen georganiseerd met de steun van haar Wetenschappelijk Comité waaronder twee congressen die op veel bijval
van het talrijk opgekomen publiek konden rekenen: een symposium over autocontrole in de bedrijven met als primeur
op internationaal vlak, de voorstelling van de “voedselveiligheidsbarometer”, en een symposium over nanotechnologie
in de voedselketen.
Daarnaast was België ook gastheer voor een vergadering van de hoofden van de Europese voedselagentschappen en
de halfjaarlijkse ontmoeting van de hoofden van de veterinaire diensten.

Herziening van het Europees plantengezondheidsregime
Sinds de aanname van het huidig plantengezondheidsbeleid tientallen jaren geleden is het aantal lidstaten van de
EU meer dan verdubbeld en is de internationale handel en globalisering sterk toegenomen. Om in te spelen op deze
ontwikkelingen zal de Commissie in 2012 een nieuwe strategie voor het plantengezondheidsregime voorstellen.
Als voorbereiding daarop organiseerden het Belgisch voorzitterschap en de Europese Commissie op 28 september
2010 de Conferentie “Towards a new plant health law”.
In de marge van deze Conferentie brachten Europees Commissaris voor Gezondheid John Dalli en federaal landbouwminister Sabine Laruelle een bezoek aan een boomkwekerij in Holsbeek (Vlaams-Brabant). Het FAVV lichtte er de
toepassing in de praktijk toe van het plantengezondheidsbeleid in België en toonde hoe een inspectie verloopt om de
aanwezigheid van Aziatische boktorren in jonge esdoornbomen op te sporen. Beide personaliteiten onderstreepten
het belang van deze opdracht die als doel heeft de land- en tuinbouw en onze natuurlijke omgeving te beschermen
tegen de insleep van voor planten schadelijke organismen.
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Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

Residucontroles
Op 24 juni 2010 bracht John Dalli, Europees Commissaris voor gezondheid en consumentenbescherming, een werkbezoek aan de Mechelse Veilingen en de grensinspectiepost van de haven van Antwerpen.
Tijdens dit bezoek wou de Eurocommissaris nagaan hoe het is gesteld met de residucontroles van bestrijdingsmiddelen in België, en dit zowel op ingevoerde groenten en fruit als op teelt van eigen bodem, bestemd voor de binnenlandse markt of voor de export. Hij benadrukte het belang van gestandaardiseerde controles en metingen, en een
goede samenwerking tussen federale en Europese autoriteiten om consumenten te voorzien van gezonde en veilige
voeding.

Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
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1. Symposium autocontrole
Van bij het begin heeft het FAVV altijd de klemtoon gelegd op de rol en implementatie van autocontrole in de voedselketen. Het lag dan ook voor de hand dat het Agentschap omtrent dit thema een evenement organiseerde in het
kader van het Europees Voorzitterschap én het tienjarig bestaan van het FAVV.
Talrijke deelnemers, afkomstig van de Europese Commissie, van een twintigtal Europese landen en de VS, maar ook
een groot aantal bedrijfsverantwoordelijken, ongeveer 260 in totaal, waren op 17 november 2010 op de afspraak om
hun kennis over autocontrole bij te schaven tijdens het internationaal symposium “Measuring food safety and comparing self checking systems”.
Nadat de gedelegeerd bestuurder van het FAVV de interesse had aangewakkerd, wees dr. Eric Poudelet, directeur van
DG SANCO op de fundamenten van de Europese wetgeving op het vlak van voedselveiligheid: de “General Food Law”,
het HACCP-systeem alsook andere gebruikte normen. Hij sloot zijn opmerkelijke uiteenzetting af met een oproep tot
de actoren van de voedselketen door hen te wijzen op hun verantwoordelijkheden wanneer ze voedingsmiddelen
in de handel brengen, en tot de lidstaten door hen aan te sporen de operatoren interne controlesystemen te laten
uitvoeren.
Vervolgens deden drie landen het verhaal over hun ervaring op het terrein:
•

voor België was dit Herman Diricks, directeur-generaal Controlebeleid van het FAVV die vertelde over de
organisatie van de autocontrole in de voedselketen in ons land

•

Mr. Beuger, programmadirecteur bij de Voedsel- en Warenautoriteit sprak over wat Nederland op het vlak van
risicoanalyse heeft ingevoerd, het zogenaamde RiskPlaza Systeem waarbij de privésector heel nauw betrokken is

•

De uiteenzetting door dr. Jean-Luc Angot van het Direction Générale de l’Alimentation over de ervaring van
Frankrijk op het vlak van preventie en optimalisering van het epidemiologische toezicht.

Daarna was het tijd voor de langverwachte verrassing: professor Mieke Uyttendaele van de Universiteit van Gent
mocht in wereldwijde première de barometer van de voedselveiligheid onthullen. Dankzij dit instrument, uitgewerkt
door het Wetenschappelijk Comité van het Agentschap, is het mogelijk om het niveau van voedselveiligheid objectief
te meten en de resultaten van jaar tot jaar of tussen verschillende landen te vergelijken.
Dit symposium was helemaal gewijd aan de noodzaak om een autocontrolesysteem in te voeren in de ondernemingen van de voedselketen. Daarom werd deze dag afgesloten met een uiteenzetting van professor Liesbeth Jacxsens
van de Universiteit van Gent over de voordelen van een dergelijk systeem aan de hand van een vergelijking tussen
bedrijven die over een gecertificeerd systeem beschikken en bedrijven zonder een dergelijk systeem.
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Symposium autocontrole

2. Een groot symposium voor het oneindig kleine
In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie organiseerde het FAVV op 24 november 2010
in samenwerking met zijn Wetenschappelijk Comité, de Europese Commissie en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) een internationaal symposium: “Nanotechnologie in de voedselketen: mogelijkheden en risico’s”.
380 deelnemers uit 35 landen woonden het symposium bij, wat aangeeft hoe belangrijk en gewichtig dit onderwerp
is. Het Wetenschappelijk Comité van het FAVV wou met dit symposium de aandacht vestigen op de nieuwe technologische ontwikkelingen die potentieel in de voedselketen kunnen worden toegepast en daarmee bijdragen aan de
verspreiding van de huidige kennis over de verschillende aspecten van de nanotechnologieën in de voedselketen.
Nanotechnologie is een technologie die het mogelijk moet maken te werken met deeltjes in de grootteorde van
nanometers (een miljardste deel van een meter). Nanotechnologie is een veelbelovende en zich snel ontwikkelende
technologie. Mogelijke toepassingen gaan van het reinigen van sommige olieproducten, toevoeging ervan aan stoffen waaruit sokken worden gemaakt met als doel bacteriën (en dus ook geur) te bestrijden, tot het ontzilten van water
om er drinkwater van te maken. De technologie maakt het dus mogelijk om vernieuwende producten op de markt te
brengen maar houdt mogelijk ook risico’s in voor de gezondheid en het milieu.
In het programma van het symposium kwamen de verschillende aspecten van het debat aan bod dat wordt gevoerd
over nanotechnologieën in de voedselketen, zoals het belang van een juiste omschrijving, een juiste terminologie, de
indeling ervan, de mogelijke toepassingen in de voedselketen, de toxicologische aspecten, de risicobeoordeling, de
communicatie met het publiek en de regelgeving. Het symposium werd afgesloten met een rondvraag waarbij vragen
van het publiek door de sprekers werden besproken. Een postersessie gaf een overzicht van de activiteiten van de
(vooral Belgische) onderzoeksteams in verband met dit onderwerp.
Het symposium toonde aan dat de nanotechnologie een zeer actueel onderwerp is dat de belangstelling wegdraagt
van wetenschappers, vertegenwoordigers van de industrie, juristen, risicobeoordelaars, risicomanagers, enz. De
sprekers wezen erop dat momenteel geen enkel levensmiddel dat nanodeeltjes bevat, in Europa is toegestaan in de
voedselketen. Een nieuw “nanoproduct” zou pas op de markt mogen komen na een gunstige beoordeling door de
EFSA en rekening houdend met andere criteria zoals de naleving van de milieuvoorschriften.
Bijgevolg moeten dus snel analysetools en methoden voor toxicologische evaluatie worden gevalideerd zodat producten die nanodeeltjes bevatten op eenvormige wijze kunnen worden onderzocht. Ten slotte werd nog gewezen
op de nood aan duidelijke en ondubbelzinnige communicatie naar de consumenten over dit bij voorbaat gevoelige
onderwerp.
Als besluit werd gesteld dat absoluut moet worden gestreefd naar een aangepast wettelijk kader, een duidelijke
communicatie tussen alle partijen en een evenwicht tussen wetenschappelijke innovatie en volksgezondheid om de
nanotechnologieën in de voedselketen te kunnen introduceren.
De documenten van het symposium zijn beschikbaar op de website van het FAVV. (http://www.afsca.be/nanotechnology/).

Een groot symposium voor het oneindig kleine
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3. Vergadering van de hoofden van de Europese
voedselagentschappen
Op 14 oktober organiseerde het FAVV een vergadering van de hoofden van de Europese voedselagentschappen, de
“Heads of Agencies” te gast in Brussel. Naast vertegenwoordigers van 21 EU-lidstaten nam ook Zwitserland als waarnemer deel aan deze vergadering
Verschillende onderwerpen kwamen aan bod: onze andere initiatieven in het kader van het Belgisch voorzitterschap
(symposium autocontrole en nanotechnologie), benchmarking tussen de Europese voedselagentschappen, voedselveiligheidsaspecten in een context van besparingen, risicomanagement in internationale handel, de toekomstige
politiek van de FVO en risicogebaseerde officiële controles.
Het FAVV zal meewerken aan de verdere uitwerking van de benchmarking, een vergelijking van de manier van werken
van de verschillende lidstaten. Dergelijke vergaderingen zijn zeer belangrijk voor de ontwikkeling van een netwerk
voor samenwerking tussen voedselagentschappen en voor de bepaling van hun gemeenschappelijk beleid.et pour la
détermination de leur politique commune.

Halfjaarlijkse ontmoeting van de CVO’s
In het kader van het Europees voorzitterschap was België ook gastheer voor de halfjaarlijkse ontmoeting van de
CVO’s, de Chief Veterinary Officers of in het Nederlands: de hoofden van de veterinaire diensten. Deze vergadering
gaat telkens door in het land dat voorzitter van de EU is. De vergadering vond plaats in Antwerpen van 28 september onder het voorzitterschap van Dr Pierre Naassens tot en met 1 oktober 2010 en was bijna volledig gewijd
aan een symposium over antibioticaresistentie bij bacteriën bij voedselproducerende dieren. Bij die gelegenheid
werden een aantal aanbevelingen geformuleerd voor de Europese instanties. Eén van de belangrijkste conclusies is
dat er op EU-vlak een geharmoniseerd systeem moet komen om het antibioticagebruikte evalueren.

47

Vergadering van de hoofden van de Europese voedselagentschappen

Vergadering van de hoofden van de Europese voedselagentschappen

48

3

49

H ORIZON TALE AC T IVIT EIT EN

Vergadering van de hoofden van de Europese voedselagentschappen

50

1. Meldpunt voor de consumenten
0800 13 550
Het meldpunt vormt sedert 2002 de toegangspoort naar het FAVV voor de consumenten voor al hun vragen en klachten. Elke vraag, elke klacht, zelfs anoniem, wordt geregistreerd, behandeld en opgevolgd.
Dankzij de steeds toenemende bekendheid van het meldpunt, richten steeds meer consumenten zich tot het meldpunt. De toenemende naambekendheid van het FAVV, onder andere door de aanwezigheid op beurzen en de grotere
bewustwording van de consument, liggen aan de basis liggen van de voortdurende stijging van het aantal vragen en
klachten aan het meldpunt (5 % van de vragen en 19 % van de klachten 19 % tegenover 2009).

11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
klachten

2002
338

2003
750

2004
1.159

2005
1.520

2006
1.482

2007
2.170

2008
2.265

2009
3.389

2010
4.039

vragen

1.447

5.235

4.584

5.408

6.683

6.145

6.233

6.080

6.408

Evolutie van het aantal vragen en klachten bij het meldpunt sinds de oprichting
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1.1.

Klachten

Klachten worden steeds doorgestuurd naar de controle-eenheid van de betrokken provincie. Afhankelijk van de ernst
van de vaststellingen worden de passende maatregelen genomen (PV, verwittiging tot zelfs de sluiting van de inrichting indien er direct gevaar voor de volksgezondheid wordt vastgesteld).
Het meldpunt is bereikbaar via telefoon (gratis nummer 0800 13 550), e-mail, brief, fax… Sedert oktober 2010 is online
een standaard klachtenformulier beschikbaar op de website van het FAVV.

2008

2009

2010

942

1.488

2.028

1.154

1.691

1.791

Brief

143

157

186

Fax

18

43

32

Bezoek aan het FAVV

8

10

2

2.265

3.389

4.039

E-mail
Telefoon

Totaal

Een derde van de klachten gaan over de hygiëne van lokalen of personen en vormen net als de voorgaande jaren de
voornaamste reden van klachten. Andere veel voorkomende redenen zijn :
•

het niet naleven van het rookverbod in de horeca (omwille van de wijziging van de reglementering vanaf 		
1/1/2010)

•

de fabricage- en bewaarmethodes (de temperatuur in de koeltogen bij voorbeeld)

•

een mogelijke voedselvergiftiging

•

contaminanten (bij voorbeeld een vreemd voorwerp in een voedingsmiddel)

•

het dierenwelzijn.

Gemiddeld wordt binnen de 20 dagen een antwoord aan de consumenten bezorgd.
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873
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300

114
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2009

132

1.261

346

577

276

359

2010

220

1.264

767

589

460

378

213

Top-6 van de redenen voor klachten

Enkele voorbeelden van klachten

- Klacht over het niet naleven van het rookverbod:
“Onlangs heb ik een ruime brasserie in … bezocht. Ondanks een rookverbodssticker op de inkomdeur werd er in de
gemeenschappelijke toch gerookt werd. Dit irriteerde me. Ik ben longpatient. Wilt U dit nakijken aub ? ”

- Klacht betreffende fabricage- en bewaarmethodes en hygiëne van lokalen en personen:
“Gisteren was ik rond de middag in …. In de Dorpsstraat is er een beenhouwerijtje. Toen ik de deur opentrok, kwam
er een walm van bedorven vlees naar buiten. De geur van charcuterie die een paar dagen over tijd is... Worsten die
al eens gebakken waren en los boven op ander grauw vlees lagen. Nu weet ik dat vers vlees niet mooi rood kleurt,
maar zo groengrijs als dit vlees...? Toen kwam de beenhouwer zelf binnen: een onverzorgde, vuile man. Ik vroeg me
af hoe het kon dat zo iemand nog zaken doet. Ik vind echt dat iemand daar even poolshoogte moet gaan nemen.”

- Klacht betreffende een voedselvergiftiging:
“Op zaterdag … hebben wij een middagmaal gegeten in restaurant … Ik heb er een beetje van gegeten maar ben
s´avonds zo ziek geworden dat ik de huisdokter diende te roepen. Deze kwam tot de conclusie dat ik een voedselvergiftiging had opgelopen (Salmonella) ik ben nog steeds niet beter.”
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1.2.

Vragen

Van de 6.408 vragen die het meldpunt van het FAVV wordt gemiddeld een antwoord bezorgd binnen de 5 dagen.
De vragen betroffen in hoofdzaak :
•

hygiëne van lokalen en personen (1.701)

•

productiemethodes en bewaring (265)

•

contaminanten (165).

2. Ombudsdienst
In 2010 ontving de ombudsdienst 222 vragen en klachten. Dat is minder dan in 2008 en 2007 (236 en 277 vragen en
klachten respectievelijk) maar lichtjes meer dan in 2009 (213). De verdeling per categorie is vergelijkbaar met de vorige
jaren.

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

2008

2009

2010

164 (59,2 %)

149 (63,1 %)

140 (65,7 %)

178 (80,2 %)

72 (26,0 %)

58 (24,6 %)

36 (16,9 %)

30 (13,5 %)

8 (2,9 %)

1 (0,4 %)

8 (3,8 %)

0 (0 %)

Andere

33 (11,9 %)

28 (11,9 %)

29 (13,6 %)

14 (6,3 %)

Totaal

277

236

213

222

Klachten over de werking van het FAVV
Vragen om informatie over onderwerpen
die verband houden met het FAVV
Klachten waarvoor het FAVV niet bevoegd is

Ombudsdienst
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2.1.

Klachten over de werking van het FAVV

Onderwerp van de klachten in verband met de werking van het FAVV
2007

2008

2009

2010

Interpretatie reglementering – betwisting controlemaatregelen

23,8 %

28,2 %

25,0 %

27,5 %

Financiering

56,7 %

38,9 %

32,2 %

24,1 %

1,4 %

2,9 %

14,6 %

Toepassing bonus- malussysteem
Werkmethode van een operator

4,3 %

6,1 %

9,3 %

8,4 %

Gedrag van controleur of inspecteur tijdens controle

3,7 %

4,7 %

3,6 %

5,1 %

0,6 %

2,1 %

4,5 %

0,6 %

4,7 %

1,4 %

3,9 %

3,7 %

4,1 %

9,3 %

5,1 %

2,0 %

1,4 %

1,1 %

5,0 %

0,6 %

In- en uitvoercertificaten
Wachttijd voor uitslagen van resultaten van laboanalyses
Voorstel administratieve boete
Tijdstip van ontvangst, geen antwoord ontvangen

2,8 %

Documenten in verkeerde taal ontvangen
Betwisting van laboresultaten of -facturen

1,2 %

Andere

1,2 %

4,0 %

4,2 %

Totaal

159

144

140

178

Zoals in de voorgaande jaren hield de helft (50 %) van de klachten verband met de uitgevoerde controles Die klachten
betroffen onder meer verband :
•
•

betwisting van controlemaatregelen (toepassing van de regelgeving)
moeilijke communicatie met de controlediensten (problemen met het 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.

2.2.

Vragen om informatie

In 2010 kwamen 30 schriftelijke vragen om informatie terecht bij de ombudsdienst. Deze vragen om info hebben
vooral betrekking op de interpretatie van de toepassing van de Belgische en Europese reglementering (73 %).
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2.3.

Andere

In 2010 viel 14 meldingen niet onder één van de drie vorige categorieën. Het ging om meldingen ter informatie, vragen om gegevens te verbeteren, een verzoek om toezending van FAVV-documenten, problemen met een informaticatoepassing…

2.4.

Gegrondheid klachten

Op elke klacht volgt een geschreven antwoord waarin de vaststellingen van de ombudsdienst worden uiteengezet.
Wanneer de klacht gegrond is, worden onmiddellijk corrigerende maatregelen genomen, zoals bvb. de (gedeeltelijke)
terugbetaling van een factuur, tussenkomst indien producten geblokkeerd zijn, vraag tot aanpassing van een interne
werkprocedure… In veel gevallen gaat het eigenlijk niet om een echte klacht, maar dat bijvoorbeeld de wetgeving
niet juist begrepen wordt.
Wanneer de klacht als ongegrond wordt beschouwd, wordt een genuanceerd antwoord gegeven.
Het antwoord beperkt zich in verschillende gevallen tot het verduidelijken van de wetgeving, zonder dat de ombudsdienst zich hoeft uit te spreken over het feit of de klacht al dan niet gegrond is.

Raming van de gegrondheid van de klachten van het jaar 2010.

Klachten 2010
Gegrond

68 (38,2 %)

Gedeeltelijk gegrond

49 (27,6 %)

Ongegrond

25 (24,0 %)

Poging tot bemiddeling
Onmogelijkheid om zich uit te spreken over de al dan niet gegrondheid
Totaal

7 (3,9 %)
29 (16,3 %)
178

Ombudsdienst
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3. Communicatie
Het FAVV streeft er naar een transparant en tegelijk reactief beleid te voeren zowel naar de ondernemingen als naar de
consumenten.
Hiertoe voert het Agentschap vanaf zijn oprichting een heldere, expliciete en snelle communicatie. Alle facetten van
de bevoegdheden –dierziekten, plantenziekten, terugroepingen van producten, informatie voor de consumenten, …komen hierbij aan bod, elk op de meest geëigende wijze.
Zo werd in 2010 een publiciteitscampagne gevoerd voor deelname aan de consumentenenquête in Metro (290.000
exemplaren), op de website van het magazine voor de federale ambtenaren Fedra, de website van Test-Aankoop, onze
eigen website, …

Elke dag veilig voedsel ?

Sedert 10 jaar onze zorg !

10 jaar geleden werd beslist alle controlediensten in de voedselketen samen te voegen
tot één enkele en slagkrachtige organisatie. Sindsdien staat het Voedselagentschap
elke dag samen met producenten en handelszaken op de bres voor de veiligheid van uw voeding.
Graag willen we nu het woord aan hen geven waar het ten slotte om gaat, aan de verbruikers.
Aan U dus! In de komende weken organiseren wij daarom een grootschalige consumentenenquête.
Deelnemen kan heel eenvoudig : via onze website of een enquêteformulier (met voorafbetaalde
briefomslag voor terugzending) aanvragen bij ons meldpunt voor consumenten.

UW MENING TELT !

www.favv.be of bel gratis 0800 13 550
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De resultaten van de enquêtes bij de professionals (eind 2009) en de consumenten (2010) werden op www.sondagepeiling.be gepubliceerd. Om de operatoren over deze conclusies te informeren, werden in het oog springende

www.blackisblue.be

bijlagen « Samen voor de beste voeding » in de belangrijkste sectortijdschriften gepubliceerd.

Samen voor de beste voeding.
Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en de operatoren van de voedingssector
bundelen dagelijks hun krachten om de Belgische consument de beste voedingsmiddelen te garanderen. Uit een
grote enquête, gevoerd bij 28 888 operatoren, blijkt dat de voedingssector het FAVV erkent als de hoofdrolspeler
in het handhaven van een hoog niveau op het gebied van voedselveiligheid.
Sedert 10 jaar mag het FAVV fier zijn op het ter beschikking stellen van zijn technische en wetenschappelijke
knowhow, het bijdragen tot de bescherming van de gezondheid van de consument, het bijdragen tot de
bevordering van goede commerciële uitwisselingen, het voeren van een transparante communicatie en het
aannemen van een resultaatgerichte positieve houding.
Een veilige voedselketen waarborgen is een uitdaging die het FAVV samen met de volledige voedingssector
aangaat, elke dag opnieuw.
Ontdek alle details van de enquête en de missies van het FAVV op www.sondagepeiling.be

FAVV

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
www.favv.be

Om haar opdrachten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, maakt de dienst communicatie gebruik van verschillende
kanalen, waaronder:
•

het meldpunt voor consumenten

•

contacten met de pers (woordvoerder)

•

de persberichten

•

publicaties (een nieuwsbrief, thematische brochures en posters)

•

deelname aan beurzen en manifestaties van beroepsorganisaties

•

de voorlichtingscel voor de operatoren van de horecasector en de sector van de detailhandel

•

de website www.favv.be

•

audiovisuele middelen (radio en televisie).

Interne communicatiekanalen zijn ondermeer het dagelijks bijgewerkte intranet en het driemaandelijks personeelsblad Foodnotes

Communicatie
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Communicatie in cijfers
2007
Persberichten

2008

2009

2010

81

72

102

76

46 %

82 %

46 %

32 %

www.favv.be

Aantal bezoeken

627.472

673.494

690.387

Afleveringen

5

5

4

5

Nieuwsbrief

Abonnees post

3.650

4.016

4.032

3.910

Abonnees mail

7.310

7.421

7.826

7.937

Vragen

6.145

6.233

6.080

6.408

Klachten

2.170

2.265

3.389

4.039

Sessies

78

140

Deelnemers

2.396

4.565

waarmee recalls door bedrijven

Meldpunt
Voorlichtingscel

3.1.

703.332

Publicaties

Naast een tweemaandelijkse nieuwsbrief (met ongeveer 125.000 abonnees) publiceerde het FAVV in 2010 opnieuw
een aantal thematiche folders en brochures. Deze kunnen geraadpleegd worden op onze website (www.favv.be >
Publicaties > Thematische publicaties) en kunnen ook in gedrukte vorm te bestellen (eveneens via de website).
•

Het FAVV tot uw dienst, een foldertje waarin het FAVV kort voorgesteld wordt: zijn opdrachten, werking,
communicatiebeleid, … in het Nederlands, Frans, Engels en Duits

•

Een foldertje van de voorlichtingscel over minimale hygiëneregels voor frituren

•

Opkomende dierenziekten: informatiebrochure voor dierenartsen. Na de publicatie van een informatiebrochure
over opkomende dierenziekten voor veehouders in 2009, is er nu ook een versie voor de dierenartsen

•

Een promotiefoldertje voor onze website, dat bij de controles aan de operatoren in de voedselketen overhandigd
wordt

•

Op weg naar een gecertificeerd autocontrolesysteem in uw horecazaak of kleinhandel!, een folder waarin wordt
uitgelegd hoe men het autocontrolesysteem kan laten certificeren en wat de voordelen daarvan zijn.

•

Nanotechnology in the food chain: een publicatie ven het Wetenschappelijk Comité van het FAVV ter gelegenheid
van het gelijknamige symposium op 24 november, in het kader ven het Belgische voorzitterschap van de Europese
Unie.

•

Het Islamitisch offerfeest: in 2010 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.

•

Trends and sources: report on zoonotic agents in Belgium, een gezamenlijke Engelstalige publicatie van het FAVV,
het CODA en het WIV die de weergave is van het jaarlijks rapport dat overgemaakt wordt aan de Europese
Commissie voor de jaren 2008 en 2009.

Verder kregen verschillende brochures en folders in 2010 een herdruk.
Het voedselagentschap realiseert zelf de grafische vormgeving en opmaak van al deze publicaties, ook van dit
jaarverslag.

59

Communicatie

3.2.

Voorlichtingscel

Sedert 1/9/2008 ondersteunt de voorlichtingscel van het FAVV de operatoren uit de voedselketen om zich in regel te
stellen met de reglementering. Voorlopig richt zij zich op de operatoren in direct contact met de consumenten, horeca
en detailhandel (bakkers, kruideniers, slagers, ambulante handelaren ...). De cel maakt deel uit van de dienst communicatie en bestaat uit 4 medewerkers met terreinervaring, geselecteerd op basis van hun pedagogische kwaliteiten.
Voedselveiligheid wordt geregeld door een doeltreffende maar gespecialiseerde wetgeving die onder meer betrekking heeft op autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid, toelatingen en registraties. De regelgeving kennen is
één ding, ze toepassen is iets anders. Het FAVV wil met de voorlichtingscel de operatoren helpen de regelgeving te
begrijpen en in hun onderneming toe te passen. Op die manier tracht de voorlichtingscel bij te dragen tot de verbetering van de hygiëne in deze voor consumenten gevoelige sectoren
De voorlichtingscel :
•

evalueert de behoefte aan informatie van de distributiesector

•

geeft opleidingen voor groepen van operatoren

•

werkt mee aan publicaties

•

zorgt voor een didactische permanentie op de stand van het FAVV bij publieke evenementen (salons…)

•

verzamelt relevante informatie en legt een vragen- en antwoordenbank aan die voor de hele sector nuttig is.

In 2010 heeft de voorlichtingscel 140 infosessies georganiseerd waarbij 4.565 personen werden samengebracht uit
grootkeukens, bakkerijen, restaurants, detailhandel…

Deelnemers aan de opleidingen door de voorlichtingscel
2009

2010

213

1.431

Slagerij

54

1.210

Aangekondigde controleacties

215

1.067

1.069

517

Detailhandel

126

195

Bakkerij

307

45

Andere

412

100

Totaal

2.396

5.484

Restauranthouders

Gemeenschapskeuken en hotelscholen
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Hotelscholen
In samenwerking met de gewestelijke overheden voor onderwijs werd een project opgestart in de hotelscholen. Een
opleiding werd georganiseerd in 35 (21 in Vlaanderen en 14 in Wallonië) hotelscholen voor 919 leraars, verantwoordelijken en leerlingen (356 in Vlaanderen en 563 in Wallonië). Dit programma zal in 2011 en 2012 worden verder gezet.
De voorlichtingscel was eveneens aanwezig op beurzen van de horecasector (Horecatel in Marche-en-Famenne, HorecaLife in Brussel en Horeca Expo in Gent).

Detailhandel
De voorlichtingscel gaf opleidingen voor groepen detailhandelaars, bakkers, slagers en producenten van hoeveproducten voor in totaal ongeveer 1.450 deelnemers.
Hierbij werden 20 infosessies van de slagers gegeven in Brussel, Vlaanderen en Wallonië voor 1.210 slagers in samenwerking met de beroepsorganisaties.
De dienst nam eveneens deel aan de beurzen Meat & Fresh Expo en Broodway te Kortrijk.
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Andere activiteiten
In voorbereiding van de acties “aangekondigde controles” organiseerde de voorlichtingscel in de betrokken gemeentes infosessies voor alle operatoren van de sector van de distributie. Deze infosessies werden georganiseerd door de
betrokken gemeentebesturen. Thema was: hoe zich voorbereiden op een controle ?

Een alternatief voor de administratieve boete !
In samenwerking met de HORECA-federaties heeft het Agentschap zich tot doel gesteld om het hygiënepeil in
de restaurants daar waar nodig, omhoog te krikken. Na de bonus op de jaarlijkse bijdrage voor de restaurants die
gecertificeerd zijn en de smiley, heeft het FAVV een nieuwe stimulans uitgewerkt.
Voor PV’s uitgeschreven na 1/1/2011 biedt het FAVV de horecaoperatoren de mogelijkheid tot kwijtschelding van
een administratieve boete op voorwaarde dat een opleiding gevolgd wordt die georganiseerd worden in samenwerking met de verschillende HORECA-federaties of door de voorlichtingscel van het FAVV. Beide opleidingen zijn
gelijkwaardig.
Voor wie ?
Operatoren van de horecasector met een toelating (restaurants, pittazaken, frituren, snacks,…), met uitsluiting van
gemeenschapskeukens. Ook andere operatoren van de horecasector met toelating (met uitsluiting van de gemeenschapskeukens)kunnen, indien gewenst, aan deze opleiding deelnemen.
Data en locaties vindt u op onze website : www.favv.be -> het FAVV tot uw dienst -> voorlichtingscel

3.3.

Beurzen en manifestaties

Via beurzen en manifestaties kan het publiek (de beroepssectoren en de consumenten) rechtstreeks met de medewerkers van het FAVV in contact komen.
Het FAVV nam in 2010 deel aan volgende beurzen en manifestaties:
•

De Agridagen te Geel (landbouwsector)

•

Horecatel te Marche en Famenne en Horeca Expo te Gent (Horeca en toeleveraars)

•

Het Belgian Bakery Event in Brussel (bakkerijsector en toeleveraars)

•

“Ferme en ville” in enkele Waalse provincies (consumenten).

Daarnaast was het FAVV met een infostand aanwezig op het congres van de Internationale Federatie van Landbouwjournalisten in Oostende en op de opendeurdag in Bierset ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van Liège Airport.
Op de vakbeurs Interpom te Kortrijk (plantaardige sector) organiseerde het een conferentie over het aardapelcystenaaltje (Globodera).
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3.4.

www.favv.be

Het aantal bezoekers aan onze website www.favv.be is opnieuw gestegen: in 2010 noteerden we 703.332 bezoekers,
dit is 2 % meer dan in 2009.
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De top 7 van meest bezochte pagina’s toont dat steeds meer operatoren informatie zoeken in verband met erkenningen, toelatingen en registraties en vooral het aanvraagformulier downloaden.
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4. Internationale zaken
4.1.

Internationale uitstraling

In 2010, heeft het FAVV 24 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.
•

Japan: officiële controle in de ganse voedselketen voor een groep Japanse parlementairen

•

Zuid-Korea: het snelle waarschuwingssysteem voor voedsel en diervoeders, traceerbaarheid en identificatie/
registratie in de pluimveesector

•

Vietnam

Vietnam wenst zich te inspireren aan het FAVV
Het bezoek van 12 oktober 2010 van de heer M. Diep Kinh Tan, Vietnamees vice-minister van landbouw en plattelandsontwikkeling stelde ons in mogelijkheid een bijzondere belangstelling op te wekken bij de Vietnamese delegatie voor de benadering van het FAVV van de voedselketen. Dit bezoek kadert in de programma’s voor samenwerking
van het Belgisch agentschap voor samenwerking en van DG AID van de Europese Commissie; dit bezoek vond
plaats ter gelegenheid van het Voedingssalon in Brussel waar Vietnam promotie voerde voor haar visserijproducten.
De heer Diep Kinh Tan vroeg bij die gelegenheid ondersteuning van het FAVV bij de herstructurering die hij voor
ogen had in Vietnam.
Deze internationale erkenning is het gevolg van onze gezamelijke inzet en in het bijzonder van onze dienst
internationale zaken.
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•

Benin: officiële vraag tot samenwerking door de Ministers van Landbouw en Volksgezondheid voor de oprichting
van een agentschap voor voedselveiligheid

•

Nieuw-Zeeland: traceerbaarheid in de productie van varkensvlees

•

Verenigde Staten van Amerika: officiële controles bij invoer uit derde landen, met speciale aandacht voor
monitoring voor residuen.

4.2.

Handel met derde landen

In 2010 werden na overleg met derde landen verschillende bilaterale overeenkomsten afgesloten en nieuwe certificaten opgemaakt met:
•

Argentinië voor de uitvoer van varkensplasma in poedervorm

•

Kroatië voor de uitvoer van vers vlees van varkens

•

Russische Federatie voor de uitvoer van paardenvlees, afgewerkte voedingsproducten, vlees in conserven, salami
en andere bereide vleesproducten en rundvlees met beenderen, voor de uitvoer van rundersperma en
slachtvarkens en voor de uitvoer van voeder voor gezelschapsdieren

•

Marokko, Servië en Algerije voor de uitvoer van melk en melkproducten

•

Turkije voor de uitvoer van vers vlees van als landbouwhuisdier gehouden runderen

•

Zuid-Afrika voor de uivoer van fok- en/of gebruiksvarkens en voor de uitvoer van honden

•

Verenigde Staten van Amerika voor de uitvoer van paarden voor de Alltech FEI World Equestrian Games

•

Israël voor de uitvoer van eendagskuikens en paarden

•

Marokko en Tunesië voor de uitvoer van rundersperma

•

China voor de uitvoer van peren

•

Brazilië voor de uitvoer van voeder voor vissen

•

Venezuela voor de uitvoer van pootaardappelen

Er werden ook onderhandelingen gevoerd voor het afsluiten van een bilateraal akkoord met:
•

Chinese Volksrepubliek voor de uitvoer van paarden

•

Marokko voor de uitvoer van runderen

•

Marokko, Zuid-Afrika en Maleisië voor de uitvoer van verwerkte dierlijke eiwitten

•

Verenigde Staten van Amerika en Canada voor de uitvoer van tomaten, appelen en peren

•

Egypte en Jamaïca voor de uitvoer van pootaardappelen

•

Russische Federatie voor de uitvoer van groenten en fruit.
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4.3.

Inspecties en audits door de Europese commissie

Het Voedsel en Veterinair Bureau (FVO), van de Europese Commissie dat toezicht houdt op de efficiëntie van de door
de bevoegde autoriteiten van de Lidstaten in de voedselketen uitgevoerde controles, heeft in 2010 in België 3 zendingen uitgevoerd.
De eerste zending, in februari, was gewijd aan de dierlijke bijproducten en verliep in nauwe samenwerking met de regionale autoriteiten voor de domeinen die onder hun bevoegdheid vallen. De tweede zending vond plaats in april en
betrof de diervoeding. De derde zending, in oktober, had als doel alle nog openstaande aanbevelingen als gevolg van
VVO-zendingen in België van de afgelopen jaren te evalueren. Deze laatste zending zal begin 2011 leiden tot de publicatie van een globaal en bijgewerkt voortgangsrapport. Van de 82 nog openstaande aanbevelingen voor deze globale
evaluatie konden 40 aanbevelingen tijdens deze zending worden afgesloten. Sommige aanbevelingen worden nog
geëvalueerd en zullen bij de publicatie van het definitief rapport kunnen worden afgesloten.
De huidige versies van de rapporten van de sectorale zendingen en het globaal voortgangsrapport zijn beschikbaar
op de website van het VVO : http://ec.europa.eu/food/fvo/index_en.cfm

4.4.

Inspecties en audits door derde landen

Zuid-Korea
In april hebben afgevaardigden van de National Veterinary Research & Quarantine Service (NVRQS) een inspectiebezoek uitgevoerd aangaande de export van varkensvlees naar Zuid-Korea. Er werden 2 nieuwe bedrijven goedgekeurd,
3 bedrijven dienden enkele corrigerende maatregelen uit te voeren en 1 bedrijf werd op eigen vraag geschrapt.

Australië
In juni heeft Biosecurity Austalia een inspectiebezoek uitgevoerd voor de uitvoer van varkensvlees. Het Belgische controlesysteem werd zeer gunstig geëvalueerd en mits het aanleveren van enkele bijkomende procedures en informatie
kan de handel in 2011 wellicht opstarten.
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Volksrepubliek China
In september heeft de Chinese bevoegde overheid, General Administration for Quality Supervision, Inspection and
Quarantine (AQSIQ), een inspectiebezoek uitgevoerd voor de uitvoer van varkensgelatine voor humane consumptie.
Deze inspectie werd zeer gunstig geëvalueerd door de Chinese inspecteurs en mits enkele corrigerende maatregelen
door de betrokken bedrijven en het akkoord over een model van certificaat kan de handel in 2011 hopelijk opstarten.

Belgische peren op het Chinese Nieuwjaar
Na vier jaar gemeenschappelijke inspanning door het FAVV, een Belgische veiling en onze ambassade in Peking
zou een eerste zending van een twintigtal ton Belgische peren op tijd voor het Chinese Nieuwjaar op 3 februari
2011, in China moeten toekomen.
Wij mogen echt fier zijn op het protocol dat door Minister Sabine Laruelle en de Chinese ambassadeur op 6
oktober in België werd ondertekend ter gelegenheid van het bezoek van de Chinese eerste minister. België is
inderdaad het eerste land dat erin geslaagd is een dergelijk akkoord met China te sluiten. De Chinese inspecteurs
waren in september positief over het FAVV op basis van strenge voorwaarden: totale afwezigheid van bacterievuur op het perceel en duizend meter rond het perceel, en totale afwezigheid van carpocapse, om maar alleen de
twee belangrijkste te noemen. Dit was enkel mogelijk na een vruchtbare samenwerking tussen het FAVV, waarvan
de strenge aanpak heeft geloond, de veiling die erin geslaagd is de medewerking van de milieudiensten van vier
steden in het Waasland te bekomen en de producenten.
Het was ook een grote uitdaging voor de dienst Internationale Zaken die eerst het dossier m.b.t. de Chinese vragenlijst heeft voorbereid en vervolgens zijn steun heeft betuigd aan de 5 opeenvolgende versies van het protocol
tijdens het bilateraal overleg in Peking.
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4.5.

Deelname aan internationale vergaderingen

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 experts van het FAVV deelgenomen aan een aantal gespecialiseerde comités van de Codex Alimentarius, met name:
•

Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems

•

Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling

•

Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs in Foods

•

Codex Committee on Food Hygiene.

Werelddierengezondheidsorganisatie (OIE)
Het FAVV nam ook deel aan de algemene vergadering van de World Organisation for Animal Health (OIE), waarbij
internationale normen en aanbevelingen worden vastgelegd inzake dierengezondheid, alsook aan:
•

het Regional Information Seminar for Newly Appointed Delegates in Wit-Rusland

•

de 24th Conference of the OIE Regional Commission for Europe in Kazakhstan

•

de Global Conference on Veterinary Legislation in Tunesië.

Wereldhandelsorganisatie (WTO)
Het FAVV nam deel aan het Comité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen (WTO-SPS Committee) te Geneve.
Onder leiding van de Europese Commissie werden de uiteenlopende aspecten van het sanitair en fytosanitair akkoord
met de derde landen (SPS) behandeld. Via bilaterale raadplegingen wordt getracht een oplossing te vinden voor
specifieke handelsgeschillen.
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5. Reglementering en geschillen
In 2010 ontving de Juridische dienst van het Agentschap :
•

38 nieuwe gerechtelijke geschillen

•

12 nieuwe geschillen voor de Raad van State.

Tijdens 2010 werden 53 vonnissen en arresten betreffende het Agentschap uitgesproken :
2009

2010

Gunstige beslissingen

22 (56 %)

38 (72 %)

Ongunstige beslissingen

12 (31 %)

10 (19 %)

Tussenbeslissingen

5 (13 %)

5 (9 %)

39

53

Totaal

In geval van tussenbeslissingen heeft de rechter zich nog niet over de zaak uitgesproken, maar werden bijkomende
elementen gevraagd.

De juridische dienst heeft eveneens meegewerkt aan de opstelling van 38 nieuwe ontwerpen van reglementering (14
koninklijke besluiten, 9 ministeriële besluiten en 52 publicaties van adviezen en beslissingen) en heeft 294 adviezen
uitgebracht omtrent de verschillende bevoegdheden van het FAVV.

6. Raadgevend Comité
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). De leden en de plaatsvervangers
worden aangesteld voor een periode van vier jaar.
In de loop van 2010 heeft het raadgevend comité 8 keer vergaderd. Een advies werd gevraagd en informatie versterkt
aan het Raadgevend Comité over de volgende aangelegenheden.
•

het ontwerp van KB monsternemingen

•

de resultaten van de operatorenenquête werden meegedeeld. De betrokken doelgroepen waren volgende
beroepssectoren: landbouw ; de voedingsindustrie, horeca en detailhandel. De resultaten van de enquête werden
verspreid via de beroepsorganisaties van de sectoren (internetsites, tijdschriften en info-flash)

•

de tweede simulatieoefening die werd doorgevoerd m.b.t. de traceerbaarheid in de ketens van het pluimveevlees
en de pluimveevoeders. Uit deze oefening is gebleken dat de procedure nog kan verbeterd worden op het vlak
van de uitwisseling van gegevens en het inbrengen van gegevens van grote operatoren.
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•

Dr. Katelijne Dierick, lid van het wetenschappelijk comité van het FAVV en verbonden aan het WIV als
specialist – diensthoofd, overdraagbare en besmettelijke ziekten/NRL Voedselvergiftigingen, heeft een toelichting
gegeven van de manier waarop te werk wordt gegaan in geval van een voedselvergifitiging

•

het opstarten van een consumentenenquête in samenwerking met IVOX en een dienst van de FOD P&O
(Ambtenarenzaken). Test-Aankoop en OIVO, verleenden hun medewerking op het vlak van de communicatie
van deze enquête

•

een demonstratie van Foodweb, het CRM of het operatoren – FAVV platform dat in ontwikkeling is ter
vereenvoudiging van de door de operatoren te ondernemen stappen en om operatoren toegang te verschaffen
tot hun gegevens waarover het FAVV beschikt

•

de financiële strategie op het vlak van heffingen en retributies, alsook de balans van 2009, 2010 en begroting 2011

•

de opvolging van de realisaties van het business plan van het FAVV

•

de uitvoering van het controleplan 2010

•

het ontwerp van controleprogramma 2011

•

de sectorgidsen voor autocontrole, de FAVV-smiley en de gecertificeerde autocontrole systemen

•

het jaarverslag 2009 van de multidisciplinaire hormonencel

•

het jaarverslag van de ombudsdienst

•

het jaarverslag van de cel voor administratieve boetes

•

het communicatieplan 2010 en werking van de voorlichtingscel

•

de conclusies volgend uit het auditprogramma 2009

•

de aangekondigde controleacties

•

de Europese verordening 2006/1924 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor voedingsmiddelen

•

een nadere omschrijving van het begrip dienstverlener

•

een stand van zaken van de administratieve vereenvoudiging

•

het systeem Foodlims “Dashboard” van de DG Laboratoria (zie hoofdstuk 10)

•

diverse actualiteitsdossiers zoals o.a. equine infectieuze anemie, Belgische producten op basis van rauwe
melk/Q-fever, lijnzaad gecontamineerd door GGO, ESBL, voedselvergiftiging in een scholengroep en in
jeugdkampen, problematiek van knaagdieren in diepvriesgroenten, vlees van gekloonde dieren, niet op BSEgeteste koe, ijzeren schroeven in brood, pijnboompitten, haard van Brucellose in de procincie Luik, enz...
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Input van de stakeholders!
Op 22 januari 2010 tijdens de gemeenschappelijke vergadering van het Raadgevend en het Wetenschappelijk
Comité, gaf Prof. dr. ir. M. Uyttendaele, lid van het Wetenschappelijk Comité, toelichting bij de ontwikkeling van de
barometer voor de veiligheid van de voedselketen.
Voor de barometer van de veiligheid van de voedselketen werd gebruik gemaakt van het “Pressure-State-Response
model” waarbij de “State” de eigenlijke barometer is. Het aspect “Pressure” werd kwalitatief in kaart gebracht op basis
van een consultatie van de stakeholders. Met betrekking tot de “Response” werd een self assessment methode
uitgewerkt om te beoordelen hoe het FAVV reageert op de “Pressures” en de “State”.
Aan de leden van het Raadgevend Comité werd gevraagd om de voedselveiligheidsindicatoren indicatoren (“State”)
te wegen in functie van hun impact voor het meten van de voedselveiligheid.
Voor de beoordeling van de “Pressure” werd een lijst met drukfactoren opgesteld met een aantal grote generieke
categorieën (economische druk, maatschappelijke druk, technologische druk, druk vanuit het milieu/klimaat of de
omgeving en druk vanuit de nationale/internationale overheden).
Bij de bevraging naar de “Response” werd nagegaan op welke manier binnen de eigen organisatie werd gereageerd
op de drukfactoren op de voedselketen tijdens het jaar 2009.

7. Wetenschappelijk Comité
Het Wetenschappelijk Comité brengt onafhankelijk advies uit, hetzij op vraag van de gedelegeerd bestuurder of de
Minister, hetzij op eigen initiatief over onderwerpen die te maken hebben met risico-evaluatie en risicobeheer in de
voedselketen.
Het jaar 2010 was het tweede mandaatjaar voor de leden van het Wetenschappelijk Comité die werden benoemd in
2009 via koninklijk besluit. Twee leden namen ontslag tijdens 2010. Hun effectieve vervanging kon niet gerealiseerd
worden bij gebrek aan een regering met volledige bevoegdheid. De samenstelling van het Wetenschappelijk Comité
kan in bijlage geraadpleegd worden.
De ontwikkeling van de barometer van de veiligheid van de voedselketen (advies 28-2010) en de organisatie van het
internationaal symposium over nanotechnologie hebben een belangrijk deel van de activiteiten van het Wetenschappelijk Comité en van het wetenschappelijk secretariaat ingenomen.
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7.1.

Wetenschappelijke adviezen

In 2010 heeft het Wetenschappelijk Comité 29 dossiers aangevat (41 in 2009), waarvan 8 op eigen initiatief. 36 adviezen (39 in 2009), waarvan 1 sneladvies en 1 spoedraadgeving, werden uitgebracht en kunnen worden geraadpleegd
op de website van het FAVV (www.favv-afsca.fgov.be/wetenschappelijkcomite/ ). De lijst van de adviezen bevindt zich
in bijlage.
De meeste adviezen hadden betrekking op een specifieke problematiek:
•

Bewaking en bestrijding van Coxiella burnettii besmetting (Q koorts) bij kleine herkauwers en runderen

•

Evaluatie van methoden voor het doden van pluimvee en vogels in het kader van de officiële bestrijding van
aviaire influenza

•

Risico-evaluatie van Listeria monocytogenes in gerookte zalm

•

De communicatie met praktijkdierenartsen over opkomende dierenziekten

•

Hydroxymethylfurfural in voeding voor bijen en sterfte van bijen

•

Blootstellingsschatting van de Belgische bevolking aan residuen van pesticiden in groenten en fruit tijdens het
jaar 2008

•

Carcinogene en/of genotoxische risico’s van procescontaminanten in levensmiddelen

•

Zware metalen en uranium in putwater

•

Gebruik van putwater bij de productie van gist

•

Ontwikkeling van de barometer voor de veiligheid van de voedselketen

•

De voedselgebonden overdracht van antibioticumresistentie van dieren naar de mens

•

Opsporen van Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus en Ralstonia solanacearum in aardappelknollen.

Daarnaast werden ook adviezen uitgebracht over:
•

ontwerpen van koninklijk besluit

•

autocontrolegidsen en een sectoraal bemonsteringsplan

•

strategische documenten waaronder het nieuw beleid inzake de bewaking van dierenziekten bij diverse
diersoorten, voorstellen voor een nieuw bewakingsprogramma van bepaalde rundveeziekten, de herevaluatie van
de scores voor de ernst van de gevaren in het analyseprogramma van het FAVV, voedselketeninformatie te melden
aan slachthuizen voor konijnen.
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Carcinogene en/of genotoxische risico’s van procescontaminanten in levensmiddelen
In 2008 bracht het Wetenschappelijk Comité reeds een eerste inleidend advies uit waarin de problematiek geschetst
werd van de relevante carcinogene en/of genotoxische verbindingen in de voeding (advies 26-2008). Er werd een
onderscheid gemaakt tussen procescontaminanten, milieucontaminanten, residu’s van pesticiden, natuurlijk voorkomende contaminanten en migratieresiduen van contactmaterialen. Het tweede advies (advies 09-2010) uitgebracht
in 2010 focust op de groep van carcinogene (genotoxische) “procescontaminanten”. Dit zijn ongewenste chemische
verbindingen die gevormd worden tijdens de verwerking van levensmiddelen, zoals bijvoorbeeld tijdens verhitten,
fermentatie, bewaring. Er werd dieper ingegaan op de blootstelling (in het bijzonder van de Belgische bevolking) aan
deze contaminanten via de voeding met het daaraan gekoppelde risico, alsook op de lacunes in de huidige kennis.
Andere aspecten, zoals voorkomen en vorming, toxiciteit, reductie, etc. werden aan de hand van wetenschappelijke
fiches kort besproken.
Op basis van de beschikbare informatie werd in het advies volgende relatieve rangschikking voorgesteld:
•
•

Eerste prioriteit: acrylamide, furaan, 3-chloropropaandiol (3-MCPD) en de 3-MCPD- en glycidolesters
Tweede prioriteit: benzeen, 1,3-dichloropropanol (1,3-DCP), de N-nitrosamines en de polyaromatische
koolwaterstoffen (PAKs)

•

Derde prioriteit: heterocyclische aromatische amines, ethylcarbamaat, formaldehyde, semicarbazide en de
nitro-PAKs.

De voorgestelde rangschikking heeft enkel betrekking op de aanwezigheid van deze contaminanten in de voeding.
Daarnaast kunnen er evenwel andere, en soms belangrijkere blootstellingsroutes zijn voor de besproken contaminanten (bijvoorbeeld via de ademhaling, wat het geval is voor benzeen). Bovendien wordt opgemerkt dat naast de
carcinogene en/of genotoxische effecten, ook andere potentieel schadelijke eigenschappen van deze contaminanten
relevant zijn zoals de. hormoonverstorende eigenschappen. Dit aspect werd door het Wetenschappelijk Comité toegelicht in het advies 29-2009.
Om het gehalte van procescontaminanten te verlagen, dienen veelal de receptuur of de bereidingscondities van het
levensmiddel gewijzigd te worden. Hierbij dienen de voordelen (een verlaging van het gehalte van de contaminant)
ten opzichte van de nadelen (producteigenschappen, nutritionele waarde) afgewogen te worden.
Een belangrijke bijdrage aan de blootstelling aan deze contaminanten wordt geleverd door bereide maaltijden (thuis,
restaurant, grootkeukens, etc.). Bijgevolg heeft ook de consument zelf en de cateringindustrie een belangrijke rol bij
het beperken van de blootstelling. Met behulp van een aantal eenvoudige maatregelen zoals bv. het vermijden van
overmatige bruinkleuring of verkoling bij het frituren, bakken, roosteren en toasten, en de traditionele aanbeveling van
een gevarieerde voeding met voldoende groenten en fruit, kan de blootstelling reeds aanzienlijk beperkt worden.

Voedselgebonden overdracht van antibioticumresistentie via Salmonella
Het FAVV, het WIV en het CODA verzamelen jaarlijks gegevens over Salmonella die in België geïsoleerd worden bij
voedselproducerende dieren, uit levensmiddelen en bij de mens.
In het advies 29-2010 werd nagegaan of deze gegevens een aanduiding kunnen zijn voor de overdracht van antibioticumresistentie van voedselproducerende dieren via de consumptie van vlees naar de mens.
De resultaten van het antibioticum resistentieprofiel, het serovar- en het faagtype van Salmonella Typhimurium
geïsoleerd uit feces van varkens en pluimvee, uit varkens- en pluimveevlees en bij de mens gaven aan dat er een wijd
verspreide en gelijkaardige resistentie kon teruggevonden tegen 9 courant gebruikte antibiotica.
Deze vaststelling ondersteunt de hypothese voor overdracht van antibioticumresistentie door Salmonella Typhimurium vanuit het dier (varkens, pluimvee) via de consumptie van vlees (varkensvlees, pluimveevlees) naar de mens.
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Actielimiet voor de concentratie van hydroxymethylfurfural in bijenvoeding
Na de winter van 2009-2010 heeft het FAVV meerdere klachten ontvangen over opmerkelijke sterfte van volledige
bijenkolonies. Nader onderzoek heeft aangetoond dat deze kolonies in de winter werden gevoed met een bepaalde
suikersiroop waarin een hoog hydroxymethylfurfural (HMF)-gehalte is aangetroffen.
HMF ontstaat spontaan tijdens hittebehandeling en de opslag van producten rijk aan koolhydraten (= gluciden).
Gegevens uit wetenschappelijke vakliteratuur zijn vrij beperkt maar meerdere auteurs bevestigen een schadelijk effect
van HMF op de gezondheid van de bijen.
In afwachting van nieuwe wetenschappelijke informatie inzake deze materie en om de vorming van HMF in siropen
voor bijen tot een maximum te beperken, beveelt het Wetenschappelijk Comité aan de goede bijenteeltpraktijken te
respecteren:
•

koop of verkoop geen siropen voor bijen met een bruinachtige kleur of waarin kristallisatie of gedeeltelijke
kristallisatie is opgetreden

•

bewaar siropen voor bijen bij temperaturen lager dan 25°C en maximum gedurende 2 jaar

•

verhit geen gekristalliseerde siropen voor bijen om deze vloeibaar te maken.

•

verkies de enzymatische methode als productiemethode, i.p.v. de chemische methode

•

normaliseer de samenstelling van siropen voor bijen.

Het Wetenschappelijk Comité heeft aangeraden de voorlopige actielimiet (40 ppm aan HMF) te gebruiken voor de
siropen voor bijen en de toepassing hiervan te controleren.
Het Wetenschappelijk Comité heeft ook aanbevolen meer onderzoek te voeren naar de mogelijke relatie tussen het
HMF-gehalte in siropen voor bijen en de sterfte bij diezelfde bijen.

7.2.

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
valorisatie van hun werkzaamheden. Dit gebeurt onder de vorm van wetenschappelijke publicaties, brochures, posters
en uiteenzettingen. In 2010 is een informatiebrochure gepubliceerd voor dierenartsen met betrekking tot opkomende
dierenziekten. Met deze brochure wenst het FAVV de praktijkdierenartsen te sensibiliseren voor de cruciale rol die zij
spelen bij de opsporing van opkomende dierenziekten. Deze brochure verschaft praktische informatie over atypische
klinische tekenen die een opkomende ziekte kunnen doen vermoeden en over de acties die kunnen ondernomen
worden bij verdenking ervan. Een gelijkaardige brochure voor veehouders werd reeds gepubliceerd in 2009.
Een lijst van wetenschappelijke publicaties en uiteenzettingen is als bijlage bijgevoegd.
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8. Kwaliteitsbeleid van het FAVV: een geïntegreerd
beheersysteem
De ISO 9001 certificering voor het geheel van de organisatie is opgenomen als strategische doelstelling in het businessplan 2009-2011 van het FAVV. De opstart van een pilootproject in 2006 heeft in 2008 geleid tot de ISO 9001:2000
certificering van bepaalde processen. In 2010 vond een belangrijke bijkomende fase van certificering plaats zodat zo’n
75% van de processen van het Agentschap vallen onder een kwaliteitsbeheersysteem.
Het certificaat werd dan ook uitgebreid met volgende processen:
•

de programmering en planning van bemonsteringen

•

de interne en externe communicatie

•

crisispreventie en –beheer

•

het beheer van administratieve boetes

•

het beheer van VVB (FVO)-zendingen

•

de erkenning van OCI’s

•

het beheer van de dierenartsen met opdracht in alle provinciale controle-eenheden

•

de behandeling van klachten inzake retributies

•

het beheer van referentielaboratoria en opleiding gegeven voor de erkende laboratoria.

In 2011 is de laatste fase gepland waardoor uiteindelijk alle sleutelprocessen zullen afgedekt zijn. In deze fase zijn
volgende onderwerpen opgenomen:
•

de logistiek

•

ICT-projecten en infrastructuur

•

het beheer van databanken

•

heffingen en retributies

•

de programmering en planning van inspecties

•

internationale betrekkingen en de import- en exportactiviteiten

•

het beheer van RASFF-meldingen

•

de samenwerking met het Wetenschappelijk Comité

•

het beheer van erkenningen, toelatingen en registraties voor operatoren.

Kwaliteitsbeleid van het FAVV: een geïntegreerd beheersysteem
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Andere referentiesystemen binnen het FAVV zijn:
•

De accreditatie van de 5 FAVV-laboratoria volgens ISO 17025

•

De accreditatie van de inspectiediensten volgens ISO 17020 werd in 2010 succesvol geauditeerd voor
de sector van de distributie, de 2 andere sectoren zijn voorzien in 2011

•

Het FAVV heeft er zich in 2008 toe verbonden om een EMAS-registratie te behalen.

Deze EMAS-registratie werd eind 2010 bekomen voor de sites van Brussel, de PCE van Waals-Brabant en het laboratorium van Melle. De aanvraag tot uitbreiding van de registratie voor de laboratoria van Gembloux en Gentbrugge is
gaande gezien het positief resultaat na hun audit begin oktober 2010. De andere PCE’s zijn voorzien in 2011.

Het kernproces van het FAVV
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CERTIFICAAT
EN ISO 9001 : 2008

Kwaliteitsmanagementsysteem

AIB−VINÇOTTE
INTERNATIONAL nv,
Brussel − België
Wij certificeren dat

Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen

gevestigd te

Kruidtuinlaan 55
1000 BRUSSEL
België

een kwaliteitssysteem heeft ingevoerd en op peil houdt, dat conform is met de eisen van
de norm EN ISO 9001 : 2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen" voor:
De uitwerking en implementatie van wetgeving. Het programmeren, het opmaken en het opvolgen van het
controleplan monsternemingen. Het beheer van de dierenartsen met opdracht. De crisispreventie en -beheer. Het
beheer van de zendingen in België van het Voedsel− en Veterinair Bureau van de Europese Commissie. De
validatie van de autocontrolegidsen. Het verlenen van erkenningen aan certificerings− en keuringsinstellingen.
Het verlenen van erkenningen aan externe laboratoria. Het beheer van de referentielaboratoria. Het beheer van de
opleidingen gegeven voor de erkende laboratoria. Het beheer van de OSE−analyses (Overdraagbare Spongiforme
Encefalopathieën). De behandeling van klachten door het meldpunt voor de consument en door de
ombudsdienst. De behandeling van klachten inzake retributies. Het beheer van de administratieve boetes. De
communicatie. De interne audit.

Dit certificaat is gebaseerd op het resultaat van een kwaliteitsaudit, gedocumenteerd in het auditverslag
60278166_QMS
Certificaatnummer: 10 4135
Uitgereikt op: 5 juli 2010
Dit certificaat vervalt op: 4 juli 2013
Aanvullende informatie m.b.t. de certificatiescope en de toepassing van de
EN ISO 9001 : 2008 kunnen bij de titularis van dit certificaat worden bekomen.
Het certificaat wordt toegekend met inachtneming van het Algemeen Reglement van AIB−Vinçotte International nv.

Namens de certificatie−instelling:

ir. Paul Olivier
Voorzitter Certificatiecommissie

Certificaat ISO 9001 :2008
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ISO 17.020
Het FAVV stimuleert sinds enkele jaren de operatoren om hun autocontrolesysteem te laten valideren door een
geaccrediteerde organisme. In dezelfde geest wil het FAVV ook haar eigen controlediensten laten beoordelen en
valideren door een externe partij. Daarom werd gekozen voor een accreditatie volgens de norm ISO 17020.
De ISO norm 17020 bepaalt de criteria waaraan een instelling moet voldoen om aan te tonen dat zij over de competentie beschikt om keuringen uit te voeren. Hiervoor kan men een accreditatie van BELAC bekomen op basis van
een audit.
Een van de doelstellingen in 2010 was het uitwerken en implementeren van een kwaliteitssysteem volgens de
normen van ISO 17020 met het oog op een accreditatie en dit in eerste instantie voor de sector distributie. Met een
accreditatie volgens ISO 17020 willen we het vertrouwen in onze activiteiten bevorderen en willen we aantonen dat
onze organisatie en zijn medewerkers in staat zijn om op een goede en objectieve manier inspecties en monsternemingen uit te voeren, overeenkomstig de procedures.
Na een periode van uitwerking en implementatie van het systeem binnen de sector van de distributie zijn de
BELAC-audits in december 2010 van start gegaan. Het auditteam heeft vastgesteld dat onze organisatie er in geslaagd is het kwaliteitssysteem op een zeer effectieve manier uit te werken en duidde ook als sterke punten aan: de
motivatie en competentie van onze medewerkers en het doorgedreven geïnformatiseerd systeem. Op deze basis
werd de accreditatie toegekend in 2011.
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9. Interne audit
Interne audit is een onafhankelijke en objectieve activiteit die de organisatie, door middel van een methodische
benadering, een zekere garantie geeft over de mate van beheersing van zijn processen en activiteiten en hiervoor verbetermogelijkheden aanreikt op organisatorisch en technisch vlak. Het uitvoeren van interne audits is een verplichting
van de managementsystemen die binnen het FAVV zijn ingevoerd (ISO 9001, ISO 17020, ISO 17025 en EMAS).
De dienst interne audit van het FAVV is operationeel sinds juli 2007. Het beschikken over een interne audit vloeit
ook voort uit de verordening (EG) n°882/2004 en het koninklijk besluit van 7 augustus 2007 betreffende de interne
auditactiviteiten binnen sommige federale diensten.
In 2010 hebben 2 voltijdse auditoren de transversale auditactiviteiten binnen het Agentschap uitgevoerd. De auditoren kunnen beroep doen op een groep medewerkers die naast een auditopleiding ook een specifieke technische
kennis en ervaring hebben (10 inspecteurs en 25 personen van de laboratoria). De interne audit kan voor specifieke
opdrachten ook een beroep doen op externe auditoren.
De opdracht, het werkterrein, de actoren, de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de interne audit worden beschreven in het Charter van de interne audit. Het FAVV past eveneens de deontologische code voor de auditor
toe.

Auditcomité
Het auditcomité heeft als opdracht toezicht te houden op de werking van de interne auditactiviteiten van het FAVV.
Het is samengesteld uit 4 externe leden en één lid van het FAVV dat ook het voorzitterschap verzekert. In 2010 kwam
het auditcomité van het FAVV 4 keer samen. De samenstelling van dit auditcomité vindt u in bijlage.

Auditprogramma 2010
De interne auditactiviteiten worden gerealiseerd op basis van een jaarlijks auditprogramma. Het jaarprogramma houdt
rekening met de reglementaire verplichtingen, de cycli voorzien in de kwaliteitsmanagementsystemen en interne of
externe aanvragen. De onderwerpen worden na een risico-evaluatie gekozen.

Interne audit
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Les recommandations provenant des rapports d’audits sont transposées en plans d’actions avec désignation d’un
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Uitgevoerde interne audits

De aanbevelingen uit de auditrapporten worden telkens vertaald in actieplannen met aanduiding van een
verantwoordelijke voor de uitvoering van de actie en een streefdatum. De dienst interne audit ziet er samen met het
management op toe dat de actiepunten worden uitgevoerd en op die manier leiden tot een continue verbetering van
de werking van het FAVV.

In 2010 uitgevoerde interne audits
•

Audits voor ISO 9001, ISO 17020, operationele audits (FVO…) :

•

Beheer van de DMO’s in de PCE’s

•

Inspecties in de distributie (slagerijen, viswinkels, bakkerijen, horeca, detailhandelaars,
voedingssupplementen en bijzondere voeding, grootkeukens)
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•

Processen hoofdbestuur DG Laboratoria

•

Erkenning van OCI’s

•

Geschillen (juridische dienst)

•

Algemene werking dienst budget en beheerscontrole + leveranciersboekhouding

•

Werking van het secretariaat van het Wetenschappelijk Comité

•

Werking van de dienst Logistiek

Interne audit

•

Oefening op traceerbaarheid in het kader van crisispreventie

•

Controleprogramma monstername (DG Controlebeleid, Controle, PCE Luxemburg en laboratoria)

•

Wetgeving (DG Controlebeleid en juridische dienst)

•

Werking van de dienst Communicatie

•

Algemene opvolging van audits (DG Controlebeleid en Controle)

•

Toepassing contract FAVV-Rendac

•

Organisatie van hercontroles (PCE Brussel en Waals-Brabant)

•

Beheer van crisissen & rauwe melk (PCE Luxemburg)

•

Opvolging uitvoering van inspectieprogramma (PCE Antwerpen)

•

Verdachte monsternames & Salmonella (PCE Luik)

•

Bestrijdingsmiddelen (PCE Namen)

•

Audits voor ISO 17025
LC-MS beta-agonisten, corticosteroïden en anabole steroïden, stanozolol,
Laboratorium Gentbrugge

metabolieten van nitrofuranen, chloramfenicol, tetracyclines
ICP-MS dexamethason, arseen, cadmium, koper, lood
Kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 17025)
HPLC onoplosbare onzuiverheden in vetten, gepolymeriseerde triglyceriden
in vetten en oliën, aflatoxine M1 in melk en melkproducten, avermectines en
milbemycines in lever

Laboratorium Luik

Vochtige chemie (diervoeders en meststoffen): ruw eiwit en ruwe as, nitrietstikstof en totale stikstof, zwavel, oligo-elementen, boraten in garnalen
Fytofarmacie : dosering van de actieve stoffen door HPLC, bisfenol A, thermoluminescentie
Kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 17025)
Microbiologie : Listeria monocytogenes, enterobacteriën, coliformen, salmonella, coagulase-positieve stafylokokken, enterotoxines van stafylokokken,
Clostridium perfringens
ISO 17043 : algemene eisen inzake competentie van de organisatoren van
programma’s voor geschiktheidsproeven

Laboratorium Gembloux

Fytopathologie : Erwinia amylovora, Ralstonia solanacearum, Clavibacter michiganensis sepedonicus
Kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 17025)
Werking dispatching
Chemie : titreerbare zuurtegraad, vetgehalte, Karl Fischer, droge stof boter &
melkproducten

Interne audit
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Kalibratie-unit
Microbiologie (voeding en water): E. coli, totaal kiemgetal, stafylokokken, gisten en schimmels, Campylobacter, Pseudomonas aeruginosa, coliformen,
Laboratorium Melle

E. coli O157
Wateractiviteit
Kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 17025)
Werking dispatching
Lasalocid, toxines HT-2 en T-2, zink, vitamine A, coccidiostatica, bestanddelen

Laboratorium Tervuren

van dierlijke oorsprong in diervoeders
Kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 17025)

•    EMAS & OHSAS audits
Laboratoria Gentbrugge, Luik,
Gembloux, Melle, Tervuren
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Overeenstemming met EMAS-eisen als voorbereiding op aanvraag EMASregistratie en met OHSAS-eisen (veiligheidsaudit & persoonlijke beschermingsmiddelen)

Hoofdbestuur en PCE Waals-

Overeenstemming met EMAS-eisen als voorbereiding op aanvraag

Brabant

EMAS-registratie

Interne audit

4
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1. 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 toepaste 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 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 Europese systeem voor snelle waarschuwingen (RASFF), klachten,
vaststellingen.

De inspectie- en analyseverslagen verrijken de risico-evaluatie; met het oog op een maximale beheersing van de
gevaren kunnen ze aanleiding geven tot een regelmatige, zelfs onmiddellijke aanpassing van de programmering. De
ondersteuning door het Wetenschappelijk Comité is hierbij onontbeerlijk.

De informaticaruggengraat van het FAVV
Sinds haar oprichting verzamelt en beheert het FAVV gegevens inzake haar taken. De verschillende databanken zijn
samengesteld uit aan elkaar gekoppelde schakels die een optimale organisatie van de controles op basis van een
risicoanalyse toelaten en die samen de informaticaruggengraat van het Agentschap vormen.
•

de registratie van de operatoren van de voedselketen: BOOD

•

de omzetting van het controleprogramma in een controle- en analyseplan voor de 11 provinciale controle
eenheden (PCE): ALPHA

•

de registratie van de controleacties en de hierbij horende vaststellingen: FOODNET

•

de registratie van de analyseresultaten: FOODLIMS

•

de registratie en de traceerbaarheid van landbouwhuisdieren: SANITRACE

•

het CRM (Customer Relationship Management) of het operatorenplatform – FAVV: FOODWEB, beschikbaar sedert
2010, dat de door de operatoren te ondernemen stappen sterk vereenvoudigt en toegang geeft tot de
persoonlijke gegevens waarover het FAVV over hen beschikt

•

de personeelsdatabank van het FAVV: DEBOHRA en PRONET

•

de facturatie in het kader van de financiering van het FAVV: FINFOOD en ADMINLIGHT

•

het gebruik van de gegevens van alle databanken: BUSINESS INTELLIGENCE of BI.

De ontwikkelde werkprocedures hebben bijgedragen tot een uitstekend en algemeen erkend professioneel niveau.
Om de efficiëntie van deze ruggengraat te verbeteren zijn constant aanpassingen nodig voor zowel de operatoren als
de FAVV-medewerkers.
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Het hoofdproces en het geïntegreerd informaticasysteem van het FAVV: van programmering tot planning en
rapportering

ALPHA
Programmatie
in functie van
de risico’s en van
de autocontrole

Planning

Risico
beoordeling
door het
Wetenschappelijk
Comité

Op basis van
de programmatie

FOODLIMS
Uitvoering
analyses door
de labo’s

Risico
beoordeling
Uitvoering
van de
planning door
de PCE’s

RASFF
en diverse
informatie

Inspectie, controle,
audit, bemonstering

Rapportering
Vaststellingen (inspectie,
controle, audit)
Analyseresultaten

FINFOOD

BOOD

Input
van de sectoren

FOODNET

BI
Datamining

FOODWEB

MANCP: geïntegreerd meerjarig nationaal controleplan van België
Het Voedselagentschap stelt in het kader van verordening (EG) nr. 882/2004 periodiek een geïntegreerd meerjarig
nationaal controleplan (kortweg MANCP) voor België op. Hierin worden de strategie en organisatie beschreven om
een efficiënte controle van de volledige voedselketen en de handhaving van de wetgeving terzake te garanderen.
Door de meerjarenbenadering kan een groter gamma aan producten en gevaren worden bestreken en het geheel
van de operatoren worden gecontroleerd, rekening houdend met de analytische en budgettaire mogelijkheden.
Naast het FAVV zijn o.a. ook de FOD Volksgezondheid, het FAGG (Geneesmiddelenagentschap), de Multidisciplinaire
Hormonencel, de FANC (Nucleair agentschap), de Administratie der Douane en Accijnzen, de gewesten en de FOD
Economie en diverse externe controleorganen betrokken.
De tijdsduur en de strategische en operationele doelstellingen van het MANCP volgen deze van het businessplan
van de gedelegeerd bestuurder van het FAVV.
Aanpassingen aan het MANCP en de resultaten van de controles moeten jaarlijks worden doorgegeven aan de
Europese Commissie via een voortgangsrapport. Het activiteitenverslag van het FAVV vormt hiervoor de basis. Het
MANCP en een deel van het voortgangsrapport zijn publiek beschikbaar via onze website.
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2. Uitvoering van de controles
Naast de controles in uitvoering van het controleplan worden ook controles uitgevoerd om diverse andere redenen:
hercontrole na een eerdere ongunstige controle, klacht, aanvraag om erkenning, RASFF bericht, vermoeden van ziekte,
meldingsplicht door een operator, controles bij uitvoer, onregelmatigheden bij invoer, uitvoer of intracommunautair
handelsverkeer…
Als een controleur of een inspecteur een inrichting bezoekt, spreekt men van een “zending”. Bij een zending kunnen
meerdere controles worden uitgevoerd, al naargelang van de activiteit van de operator. Inspecties en bemonsteringen
zijn de meest bekende voorbeelden van controles.
Er bestaande verschillende soorten van inspecties, bijvoorbeeld:
•

infrastructuur, inrichting en hygiëne

•

autocontrolesysteem

•

meldingsplicht

•

traceerbaarheid.

Om de inspecties op eenvormige wijze te laten verlopen, wordt gebruik gemaakt van checklists. Deze zijn beschikbaar
op de website van het FAVV. De controleur vult tijdens zijn zending de vragenlijsten in. Het aantal ingevulde checklists
stemt overeen met het aantal uitgevoerde inspecties. Vanaf 2010 kunnen operatoren rechtstreeks toegang krijgen tot
hun eigen gegevens met behulp van een nieuwe interface tussen operatoren en het FAVV: Foodweb.
Bij het bemonsteren van diervoeders, dieren, planten of levensmiddelen worden één of meer monsters genomen die
vervolgens worden onderzocht op de aanwezigheid van een stof/stoffen of van microorganismen.

2.1.

Verloop van een inspectie

In elke fase van de controle is de communicatie tussen de operator en de inspecteur fundamenteel voor het goede
verloop van deze controle. Om deze communicatie te verbeteren worden regelmatig opleidingen van hoog niveau
georganiseerd voor alle personeelsleden die bij controles betrokken zijn.
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De controleur besteedt het eerste deel van zijn bezoek aan de visuele inspectie van de inrichting. Vervolgens
registreert hij zijn vaststellingen in Foodnet (via de checklists). Hij drukt hiervan een rapport af, bezorgt het aan de
operator en licht de aandachtspunten en conclusies toe. De inspecteur staat aldus ter beschikking van de operator;
hij beantwoordt zijn vragen en verschaft de nodige toelichting. De operator kan zijn eigen opmerkingen formuleren
in het verslag en tegentekenen.
Sinds 2010 vult de inspecteur meestal de checklist slechts één keer in, rechtstreeks in het informaticasysteem. Deze
werkmethode gaat gepaard met de invoering van nieuw informaticamateriaal: een lichte portable die de dagelijkse
autonomie toelaat, een draagbare, draadloze printer en een Foodnetapplicatie ontwikkeld voor gebruik zonder
verbinding met het netwerk.

Natuurlijk verloopt deze overgang geleidelijk en zijn passende opleidingen voorzien zodat de personeelsleden het
werkmiddel al goed beheren alvorens het op het terrein wordt gebruikt. Deze introductie van deze nieuwe technieken heeft het nodige aanpassingsvermogen gevergd bij de uitvoering van het werk en in de communicatie met de
exploitanten.
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Voorstelling
De inspecteur stelt zich bij zijn aankomst in de inrichting voor en vraagt naar de verantwoordelijke persoon. Nadat
hij zijn legitimatiekaart aan de verantwoordelijke heeft voorgelegd, informeert hij hem over het type controle dat zal
worden uitgevoerd et over de duur van deze controle.
Hij informeert de verantwoordelijke welke documenten moeten voorgelegd worden op het einde van de inspectie
van de lokalen. Op die manier heeft de verantwoordelijke de nodige tijd om deze documenten te verzamelen.

Inspectie
De aanwezigheid van de verantwoordelijke van de inrichting is niet noodzakelijk, maar wordt wel aangeraden.
De inspecteur begint met de kleedkamers en trekt beschermkledij aan in functie van de activiteit, test eventueel de
voorzieningen voor het wassen van de handen en voert een grondige controle uit van de sanitaire voorzieningen.
Daarna gaat hij verder met de zones waar de hygiënevoorschriften nog meer van belang zijn en eindigt met een
controle van de documenten.
In principe zou de controle de normale professionele activiteiten niet mogen verstoren. De controleur stelt eventueel
vragen aan de medewerkers over hun taken.

Opstellen van het rapport
Op basis van de vooraf geselecteerde checklists op basis van de frequentie van het inspectieplan, wordt het inspectierapport rechtstreeks in Foodnet geregistreerd. De verschillende punten van de checklist worden gewogen in functie
van hun belang voor de voedselveiligheid en als conform of niet conform beoordeeld. De nodige commentaren
worden toegevoegd als toelichting voor de operator over de vastgestelde non-conformiteiten.
De geïnformatiseerde checklists berekenen volgens de conformiteit van de vaststellingen een totaalscore en identificeren de kleine en grote problemen. De berekende conformiteit wordt aan de operator medegedeeld: de algemene
conclusie is gunstig wanneer de conformiteit 80% bedraagt en geen ernstige overtredingen worden vastgesteld.
In het andere geval wordt een waarschuwing of een proces-verbaal opgesteld. Als de inspecteur vindt dat een
waarschuwing of proces-verbaal niet nodig is gezien de vastgestelde situatie, raadpleegt hij het sectorhoofd om de
maatregel eventueel aan te passen.
De inspecteur vraagt aan de operator om zijn bedenkingen en commentaren toe te voegen; dit kan ook op het einde
van de debriefing gebeuren.

Debriefing
Nadat het rapport is opgesteld, stelt de inspecteur aan de verantwoordelijke van de inrichting of zijn vervanger voor
een debriefing te houden. Hij geeft toelichting bij de vastgestelde problemen. De operator kan commentaar geven of
bezwaar indienen. Dit wordt in het vak « commentaren operator » van de checklists opgenomen.
Het rapport wordt vervolgens ter plaatse afgedrukt en voor ondertekening aan de verantwoordelijke voorgelegd. Deze
ontvangt een kopie van het rapport.
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Afsluiten van de controle
De ingevoerde rapporten worden in de centrale databank (Foodnet) geïntegreerd van zodra de inspecteur zijn laptop
op het netwerk aansluit.
Afhankelijk van het gevolg dat aan de controle moet worden gegeven (waarschuwing, PV, analyse van monsters, …),
wordt de zending binnen de week of binnen de maand afgesloten. De betrokken operator zal nadien het rapport via
Foodweb (http://foodweb.favv-afsca.be/Foodweb/) op het internet kunnen raadplegen.

2.2.

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 leefmilieu. In 2010 werden door het FAVV 31.326 inspecties uitgevoerd
bij 10.972 operatoren in het kader van de randvoorwaarden. De Gewesten zijn volledig verantwoordelijk voor het
gevolg dat aan de overgemaakte resultaten wordt gegeven (eventuele intrekking van premies).
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2.3.

Inspecties

Er werden in 2010, 154.836 inspecties uitgevoerd, verdeeld over 48.507 zendingen bij 39.350 operatoren op een totaal
van ongeveer 180.000 geregistreerde operatoren; net zoals in 2009 waren 85 % van de inspecties conform.
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Type inspecties uitgevoerd van 2007 tot 2010
2010 t.o.v.

2007

2008

2009

2010

28.014

26.041

36.388

39.222

8%

551

529

421

349

-17 %

5.960

7.722

12.417

12.689

2%

15.823

18.196

25.523

26.920

5%

6.047

9.989

15.248

16.599

9%

6.029

7.662

7.803

8.362

7%

828

1.213

1.069

1.201

12 %

2.992

3.426

4.408

4.060

-8 %

Vervoer

3.966

1.712

1.913

1.629

-15 %

Rookverbod in restaurants

11.979

5.290

11.738

12.769

9%

Fytosanitaire

2.966

3.036

3.395

3.106

-9 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne
Infrastructuur en inrichtingen (voor toekennen
erkenning)
Autocontrolesysteem
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen)
Meldingsplicht
Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen)
Verpakkingsmateriaal
Afvalbeheer

Pesticiden (bezit, gebruik)

2009

921

2.311

2.723

3.360

23 %

Dierengezondheid

1.942

2.735

3.161

3.020

-4 %

Dierenwelzijn

7.480

8.788

9.869

10.750

9%

Geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding

3.174

4.186

5.378

5.852

9%

Epidemiologische bewaking (nutsdieren)

2.733

3.603

4.261

4.623

8%

Andere

810

171

274

325

19 %

Totaal

102.215

106.610

145.989

154.836

6%

Het aantal inspecties neemt elk jaar toe dank zij de permanente verbetering van de werkmiddelen waarover het personeel kan beschikken, in het bijzonder de informatica-uitrusting. Het inspectiewerk gebeurt in een geest van productiviteit, kwaliteit en objectiviteit.

2.4.

Analyses

De 5 laboratoria van het FAVV zijn door BELAC geaccrediteerd volgens ISO 17025. Het aantal en de verscheidenheid
van de in die labs uitgevoerde analyses vertonen een aanhoudende toename (137.512 in 2010, hetzij een verhoging
met 1,1 % tov. 2009). Naast routineanalyses staan de FAVV-laboratoria ook steeds klaar om een verhoogd aantal analyses uit te voeren bij voorbeeld. in geval van een wanneer nodig (alarm, verhoogde waakzaamheid, incident…). Zij
ontwikkelen elk jaar, afhankelijk van de noden van het moment, ook analysemethoden. Zo hebben de FAVV-laboratoria bij voorbeeld in 2010 een methode op punt gesteld voor de bepaling en identificatie van de verschillende soorten
pijnboompitten.
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Evolutie van het aantal analyses uitgevoerd door de laboratoria van het FAVV
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Voor de uitvoering van analyses op de monsters die het FAVV in het kader van zijn opdrachten neemt, werkt het ook
samen met erkende laboratoria (59 in 2010) die gespecialiseerd zijn in diverse analysedomeinen, zoals bijvoorbeeld de
microbiologie, residuen en contaminanten, additieven, fytopathologie. Tal van laboratoria vragen een FAVV-erkenning ;
dit vormt voor hen een kwaliteitsmerk voor het uitvoeren van analyses voor operatoren in het kader van hun autocontrolesysteem. De lijst van die laboratoria en de analyses waarop de erkenningen betrekking hebben is beschikbaar op
de website van het FAVV www.favv.be.
In 2010 voerde het FAVV 577.598 analyses uit op 64.444 monsters; 99,3 % was conform.

Type analyses

Kwaliteitsanalyses
Analyses residuen en
contaminanten
Analyses hormonen
en geneesmiddelen
Microbiologische
analyses
Analyses parasieten
Analyses GGO’s

Analyses

Analyses

(% conformiteit)

(%conformiteit)

in 2009

in 2010

2.189

4.829 (97,3 %)

4.767 (97,2 %)

12.623

13.192

182.982 (99,7 %)

228.529 (99,8 %)

18.782

19.891

55.450 (99,3 %)

57.898 (99,2 %)

21.487

24.175

55.617 (87,9 %)

49.802 (95,2 %)

1.527

1.419

1.793 (87,2 %)

1.602 (91,9 %)

264

292

2.330 (99,4 %)

2477 (98,5 %)

4.003

4.418

46.079 (99,5 %)

228.143 (99,9 %)

Bemonsteringen

Bemonsteringen

in 2009

in 2010

2.004

Analyses invoer,
uitvoer en intracommunautair handelsverkeer
Andere analyses

3.933

3.529

4.736 (97,8 %)

4.380 (97,1 %)

Totaal

60.842

64.444

353.816 (97,7 %)

577.598 (99,3 %)

De spectaculaire toename van het aantal analyses is vooral een gevolg van het controleprogramma voor residuen van
bestrijdingsmiddelen in ingevoerde groenten en fruit en van de toename van het aantal opgespoorde substanties.
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3. Inrichtingen in de voedselketen
Alle in België actieve operatoren in de voedselketen – ongeveer 180.000 – moeten bekend zijn bij het FAVV en bijgevolg geregistreerd. Bovendien is voor de uitoefening van bepaalde activiteiten een toelating of een erkenning vereist.
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.
Horeca: registratie of toelating ?
De operatoren van de horecasector zijn in 2 grote categorieën onderverdeeld naargelang ze voor de uitoefening van
hun activiteit over een toelating (restaurant, traiteur, …) of een gewone registratie (café, bar, …) dienen te beschikken.
Deze laatsten mogen uitsluitend dranken aanbieden en levensmiddelen die geen transformatie of gecontroleerde
opslag vereisen.
Het FAVV heeft een nieuw « registratie » model opgemaakt. Het « toelating » model kreeg dezelfde opmaak. In 2010
was het rookverbod (buiten rookkamers) enkel
toepassing op het eerste type.
pointvan
de contact

point de contact
pour les consommateurs
0800 13 550

pour les consommateurs
0800 13 550

Binnen de horecasector zijn er 44.678 operatoren met een toelating en 8.250 met een gewone registratie.
meldpunt voor de consument
0800 13 550

meldpunt voor de consument
0800 13 550

Kotaktstelle für den Konsumenten
0800 13 550

Kotaktstelle für den Konsumenten
0800 13 550
FAVV
Federaal Agentschap
voor de veiligheid
van de Voedselketen

Meldpunt

voor de consument

0800 13 550

REGISTRATIE

REGI

Verleend aan :

Verleend aan :

Verbonden aan de maatschappelijke zetel :

Verbonden aan de maatscha

Voor de uitoefening van volgende activiteiten in de voedselketen :

Voor de uitoefening van volg

Toelatingsnummers :

Toelatingsnummers :

Afgedrukt op :

Afgedrukt op :

www.favv.be

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 31/12/2010 erkend was samen met
de code en het type inrichting.
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FAVV
Federaal Agents
voor de veilighe
van de Voedselk

w

code

Type inrichting

1.1.1

Slachthuizen

117

1.1.2

Uitsnijderijen

550

1.1.3

Slachtlokalen op landbouwbedrijven

17

1.1.4

Wildbewerkingsinrichtingen

32

1.1.5
1.2.1
1.2.2

Inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees
Inrichtingen voor de vervaardiging van vleesproducten

242
460

Inrichtingen die grondstoffen verzamelen, opslaan en verwerken tot gesmolten dier-

7

lijke vetten en kanen

1.2.3

Inrichtingen voor de behandeling van magen, darmen en blazen

34

1.2.4

Inrichtingen die gelatine vervaardigt (productie en herverpakking)

5

1.2.5

Inrichtingen die collageen vervaardigt

2

1.2.6

Inrichtingen die bloed verwerkt

4

1.2.7

Inrichtingen die vleesextracten vervaardigen

6

1.2.8

Inrichtingen voor het raffineren van dierlijke vetten

1

1.3.1

Koel -en vrieshuizen (vlees en/of vleesproducten)

408

1.3.2

Herverpakkingscentra (vlees en/of vleesproducten)

85

2.a.1

Verzendingscentra

4

2.a.2

Zuiveringscentra

1

2.b.1

Piscicultuur

1

3.1

Fabrieksvaartuigen

19

3.3

Visafslagen

3

3.4

Inrichtingen die visserijproducten bewerkt

122

3.5

Inrichtingen die visserijproducten verwerkt

199

3.6

Koel -en vrieshuizen (visserijproducten)

286

3.7

Herverpakkingscentra (visserijproducten)

36

4.1

Melkinrichtingen

866

4.2

Inrichtingen voor de gekoelde opslag van melk en zuivelproducten

75

4.3

Inrichtingen voor de verwerking en het in de handel brengen van levensmiddelen op
basis van rauwe melk

22

5.1

Inrichtingen voor de bereiding van vloeibaar ei en eiproducten

15

5.2

Inrichtingen voor de gekoelde opslag van vloeibaar ei en eiproducten

14

5.3

Inrichtingen voor de verwerking en het in de handel brengen van levensmiddelen op
basis van rauwe eieren

15

6.1

Inrichtingen voor de bereiding van kikkerbillen of slakken

12

6.2

Inrichtingen voor de gekoelde opslag van kikkerbillen en slakken

2

7.1

Categorie 2- en 3- oleochemisch bedrijven

1

7.2
8.1
8.2

Inrichtingen voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren die categorie
3-materiaal bevatten (dierlijke bijproducten)
Inrichtingen voor de vervaardiging en/of het in de handel brengen van additieven in
diervoeders
Inrichtingen voor de vervaardiging en/of het in de handel brengen van voormengsels
in diervoeders

15
97
98
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8.3
8.4
8.5

Inrichtingen voor de vervaardiging met het oog op het in de handel brengen van
mengvoeders
Inrichtingen voor de vervaardiging van mengvoeders voor herkauwers en van mengvoeders voor niet-herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten
Inrichtingen voor de vervaardiging van mengvoeders gebruikmakend van additieven
voor de exclusieve behoeften van landbouwbedrijf

118
2
5

8.6

Inrichtingen voor de vervaardiging van gemedicineerde diervoeders

61

9.1

Teams voor de verzameling en overplanting van runderenembryo’s

10

9.3

Teams voor de verzameling en overplanting van paardachtigen

11

10.1

Spermacentra voor runderen

4

10.2

Spermaopslagcentra voor rundersperma

34

10.3

Spermacentra voor varkens

49

10.4

Spermacentra voor paardachtigen

27

10.5

Spermacentra voor schapen en geiten

1

11.1

Verzamelcentra voor landbouwhuisdieren (erkende)

11.2

Controleposten

3

11.4

Quarantainecentra voor vogels, andere dan pluimvee

9

12.1
12.2

Bereider of fabrikant van bestrijdingsmiddelen met inbegrip van transformators, voorbereiders en formulators
Verpakker van bestrijdingsmiddelen

383

21
25

Bereider of fabrikant van samengestelde meststoffen, mengstoffen die meerdere
oligo-elementen bevatten, mengsels van meststoffen voor bereiding van voedings13.1

oplossingen voor hydrocultuur en substraatteelt, producten samengesteld geheel of

138

gedeeltelijk uit bijproductenvan dierlijke oorsprong, gemengde organische bodemverbeterende middelen
15.1

Laboratorium voor het gebruik van voor planten schadelijke organismen

23

15.2

Inspectieplaats voor de fytosanitaire controles bij invoer

28

16.1

Certificeringspakhuis of -hal voor hop

8

Producent, gemeenschappelijke opslagplaats, verzendingscentra, andere persoon of
17.1

invoerder van bepaalde planten of plantaardige producten die fytosanitaire paspoor-

1.015

ten gebruiken
18.1
18.2

Groothandel en veiling groenten en fruit waarvoor normen zijn vastgelegd, onderworpen aan een verminderde controlefrequentie
Marktdeelnemer bananen met vrijstelling van controle (handel en invoer)

Totaal

99
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55
14
5.917

4. Autocontrolesystemen en sectorgidsen
Sinds 2005, datum waarop de wetgeving inzake autocontrole op basis van de Europese regelgeving van kracht
werd, legt België autocontrole op in de voedselketen. Alle operatoren moeten autocontrole in hun bedrijf invoeren,
met name de producenten, transformateurs en distributeurs van levensmiddelen evenals de operatoren actief in de
hiermee samenhangende sectoren zoals het vervoer, de bestrijdingsmiddelen, de meststoffen, de diervoeders,… Er
wordt uitgegaan van het principe dat de eerste verantwoordelijke voor een product diegene is die het op de markt
brengt en dat hij bijgevolg de risico’s moet kunnen beheersen. Autocontrole leidt tot een grotere veiligheid van de
consument.
Sectorgidsen voor de autocontrole, bestemd om de operatoren te helpen bij hun wettelijke verplichtingen inzake
autocontrole, zijn eveneens voorzien. Deze worden door de beroepsverenigingen opgesteld en moeten door het FAVV
worden goedgekeurd.
Eind 2010 waren 29 gidsen goedgekeurd en de meeste sectoren hebben reeds een gids voorhanden. In 2010 heeft
het FAVV 4 nieuwe gidsen goedgekeurd :
•

de gids autocontrole en traceerbaarheid voor de margarine-industrie (G-024)

•

de sectorgids productie, import en handel van organische meststoffen (G-028)

•

de gids autocontrole van de productiebedrijven van verpakt water, frisdranken en sappen en nectar (G-029)

•

de autocontrolegids in de sector van de productie en de distributie van minerale meststoffen (G-035).

Het toepassingsgebeid van de 2 goedgekeurde gidsen werd uitgebreid :
•

de sectorgids autocontrole voor de primaire plantaardige productie (G-012 : versie 3)

•

de gids autocontrole: aardappelen – groenten - fruit verwerkende industrie en handel (G-014 : versie 2).

De volledige lijst met gidsen die eind 2010 waren gevalideerd, is beschikbaar in bijlage.
In 2011 worden nieuwe gidsen voorzien voor de sector van de transformatie van visserijproducten en producten van
de piscicultuur, van de groothandel, van de productie van hoevezuivelproducten en de productie van potgrond.
Ook al is de aanwezigheid van een autocontrolesysteem verplicht, de validatie hiervan als gevolg van een audit, is dit
niet. Bedrijven waarvan alle activiteiten door een gevalideerd autocontrolesysteem worden afgedekt, genieten het
daaropvolgende jaar een vermindering van 50% van hun jaarlijkse FAVV-heffing (bonus). Indien hun systeem niet gevalideerd is, wordt de jaarlijkse heffing verhoogd (malus). De aanwezigheid van een gevalideerd autocontrolesysteem,
die als een verhoging van de veiligheid van de voedselketen wordt beschouwd, biedt de operatoren een vermindering van de inspectiefrequentie van het FAVV.
De audits met het oog op de validatie worden door het Agentschap of door een privé certificeringsorganisme (OCI),
erkend door het FAVV, uitgevoerd in bedrijven die een voor hun activiteitensector goedgekeurde gids gebruiken. Deze
erkende organismen hebben in 2010 ongeveer 11.000 audits uitgevoerd op basis van autocontrolegidsen.
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Aantal inrichtingen die op 31/12/2010 over een gevalideerd autocontrolesysteem beschikken
voor ten minste één van hun activiteiten

voor al hun activiteiten

398

197

Agrotoelevering
Primaire productie

101

14.366

10.000

Transformatie

506

425

Groothandel

117

93

Distributie

877

801

Horeca

228

198

Vervoer

152

109
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Om de validatie van de autocontrole in de horecasector te bevorderen, mogen restaurants, cafés, frituren, grootkeukens,…. die over een gevalideerd autocontrolesysteem beschikken een FAVV-smiley uithangen. De smiliey wordt
afgeleverd door de OCI die de audit uitvoert en blijft 3 jaar geldig. Eind 2010 afficheerden 222 vestigingseenheden een
FAVV-smiley. De lijst van deze bedrijven kan geraadpleegd worden op de website ; http://www.favv.be/smiley .
In 2011 wordt deze mogelijkheid uitgebreid tot het hele segment “business to consumer”, wat de zichtbaarheid voor
de consumenten zal verhogen.

Autocontrolesystemen en sectorgidsen
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1. Inspecties in de bedrijven
1.1.

Plantaardige productie

Voor de plantaardige productie bestemd voor consumptie, worden de inspecties hoofdzakelijk uitgevoerd op de
boerderijen en in de groothandel (aardappelen, groenten en fruit). In 2010 werden 3.746 missies uitgevoerd bij 3.723
operatoren. De inspecties met betrekking tot de infrastructuur, de hygiëne en de melding van risicosituaties en de
traceerbaarheid zijn met 36 % gestegen ten opzichte van 2009.

Inspecties voor de plantaardige productie bestemd voor consumptie
Gunstig met

Inspecties

Gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

3.019

97,2 %

2,0 %

0,9 %

Meldingsplicht

3.603

97,3 %

2,7 %

0,1 %

29

69,0 %

10,3 %

20,7 %

3.034

96,0 %

2,4 %

1,5 %

Autocontrolesysteem
Traceerbaarheid (identificatie en
registratie inbegrepen)

opmerkingen

Niet gunstig

De niet-conformiteiten gaven aanleiding tot 94 waarschuwingen, 41 PV’s en 49 inbeslagnemingen.

1.1.1.

Fytosanitaire inspecties

In 2010 werden 2.764 missies uitgevoerd bij 1.719 operatoren.
De inspecties van het autocontrolesysteem werden verricht bij 5 bedrijven die houten verpakkingen behandelen
of produceren overeenkomstig ISPM-norm 15 (International Standards for Phytosanitary Measures), evenals bij de 3
laboratoria en instellingen die schadelijke organismen voor wetenschappelijke doeleinden of onderzoek gebruiken.
Hiervan was 88,9 % conform. De controles van infrastructuur en inrichting werden verricht in het kader van de erkenning van deze inrichtingen. Van de 6 gecontroleerde inrichtingen waren er 4 conform.
De fysieke fytosanitaire controles werden voornamelijk uitgevoerd op planten bestemd voor opplant van land-, tuinbouw- en sierteeltgewassen om de aanwezigheid van schadelijke organismen op te sporen.
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Fytosanitaire inspecties

Fytosanitaire - fysische controle
Meldingsplicht
Traceerbaarheid (identificatie en registratie
inbegrepen)

Gunstig met

Inspecties

Gunstig

3.106

94,5 %

1,9 %

3,6 %

360

99,7 %

0,3 %

0,0 %

1.101

88,8 %

9,2 %

2,0 %

opmerkingen

Niet gunstig

De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 36 waarschuwingen, 3 PV’s en 2 inbeslagnemingen.
Het aantal inspecties meldingsplicht verdubbeld. De resultaten van de fytosanitaire inspecties en van de inspecties
traceerbaarheid zijn significant verbeterd ten opzichte van 2009.

1.1.2.

Productie van en handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib

De controles bij de producenten en handelaars van 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 en van de Verordening (EG) nr. 2003/2003 inzake meststoffen) werden
uitgevoerd om onder andere na te gaan of de producten die in de handel zijn gebracht, toegelaten (bezit of handel
van toegelaten meststoffen betekent dat deze voorkomen op de positieve lijst opgesteld door de FOD), correct geëtiketteerd en eventueel correct verpakt zijn.
In 2010 werden 463 missies uitgevoerd bij 428 operatoren, wat een stijging is van 22 % ten opzichte van 2009. 94;9 %
van de uitgevoerde inspecties was gunstig (93,3 % in 2009). De resultaten van de inspecties zijn relatief stabiel gebleven ten opzichte van in 2009. Voor wat betreft het resultaat voor de controles van de verpakkingen en etikettering is er
een verbetering.

Inspecties op meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib
Gunstig met

Inspecties

Gunstig

322

97,2 %

1,6 %

1,2 %

Autocontrolesysteem

32

65,6 %

15,6 %

18,8 %

Verpakkingen en etikettering

473

67,9 %

22,2 %

9,9 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

343

80,2 %

14,9 %

5,0 %

Traceerbaarheid

370

92,2 %

6,8 %

1,1 %

Bezit en verhandeling van toegelaten

opmerkingen

Niet gunstig

meststoffen

De niet-conformiteiten gaven aanleiding tot 52 waarschuwingen, 6 PV’s en 10 inbeslagnemingen.
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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. De volgende voorwaarden moeten onder andere
worden nageleefd:
•

alleen bestrijdingsmiddelen die door de Minister erkend zijn, mogen in België verhandeld, gehouden of gebruikt
worden

•

de verhandelde bestrijdingsmiddelen moeten aan de kwaliteitsvoorschriften voldoen (beantwoorden aan de
waarborgen inzake actieve stoffen en aan de internationale fysisch-chemische normen) en de etikettering moet in
overeenstemming zijn met de erkenningakte

•

ze moeten gebruikt worden overeenkomstig de goede landbouwpraktijken (gewas, gebruiksdosis, wachttijd voor
de oogst, …)

•

de toediening moet bijgehouden worden in een register

•

sinds 1995 moeten de spuittoestellen die gebruikt worden voor de toediening van bestrijdingsmiddelen voor
landbouwkundig gebruik, om de 3 jaar technisch gekeurd worden.

Bij bezit van niet erkende producten neemt het FAVV deze in beslag. Zij moeten worden meegegeven bij de 2 jaarlijkse
inzameling van Phytophar Recover, dat instaat voor de veilige verwijdering.
Alle in België voor landbouwkundig gebruik erkende bestrijdingsmiddelen (1.113 producten in mei 2011) en waarvoor het gebruik toegelaten is, zijn opgelijst op de website http://www.fytoweb.fgov.be. Deze lijst wordt regelmatig
aangepast als gevolg van de herziening van de lijst van actieve stoffen op Europees niveau. Als gevolg hiervan worden
jaarlijks tal van handelsproducten van de markt teruggetrokken, waardoor zowel de verkoop, het gebruik als het bezit
ervan verboden worden.

Verhandelen
In 2010 werden 269 inspecties uitgevoerd bij 252 operatoren actief bij het in de handel brengen van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. 90,7 % van de uitgevoerde inspecties was gunstig (84,4 % in 2009).

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

Inspecties

Gunstig

411

77,4 %

8,0 %

14,6 %

Verpakkingen en etikettering

163

82,2 %

14,1 %

3,7 %

Traceerbaarheid

233

82 %

14,2 %

3,9 %

Autocontrolesysteem

39

66,7 %

23,1 %

10,3 %

opmerkingen

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne
en verhandelen van bestrijdingsmiddelen

De belangrijkste vastgestelde inbreuken betroffen het in het bezit hebben of het verhandelen van producten die niet
langer erkend zijn; 48 waarschuwingen en 15 PV’s, 38 inbeslagnemingen werden opgesteld.
In 2010 werden eveneens 38 partijen van producten afkomstig uit andere Lidstaten door het FAVV gecontroleerd (oorsprong, kwantiteit, etikettering). Ze waren allemaal conform. Er werden eveneens analyses uitgevoerd om de kwaliteit
ervan na te gaan (zie hoofdstuk over de controle van de producten).
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Gebruik
In 2010 werden 3.137 inspecties uitgevoerd bij 3.128 gebruikers van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig
gebruik (landbouwers). 88,3 % van de uitgevoerde inspecties had een gunstig resultaat (85,6 % in 2009).

Inspecties op het bezit en gebruik van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik
Inspecties

Gunstig

3.161

83,8 %

Bezit en gebruik van bestrijdingsmiddelen
(landbouwers)

Gunstig met
opmerkingen
4,5 %

Niet gunstig
11,7 %

De belangrijkste vastgestelde inbreuken betroffen het bezitten van producten die niet langer erkend zijn (7,2 %).
Behalve wanneer de volksgezondheid dit vereist hebben landbouwers in de regel 2 jaar de tijd om producten te
gebruiken waarvan de verantwoordelijke firma de erkenning niet heeft verlengd of deze werd ingetrokken; 156 waarschuwingen, 198 PV’s en 240 inbeslagnemingen werden opgesteld omwille van non-conformiteiten.

1.2.

Diervoeders

Verordening (EG) nr. 183/2005 bepaalt sinds 2006 de voorschriften voor diervoederhygiëne. Door deze verordening
wordt een systeem van verplichtingen en verantwoordelijkheid voor de exploitanten in de sector ingesteld. Dit systeem omvat meer bepaald de vereisten m.b.t. de erkenning, de toelating en de registratie van de inrichtingen evenals
de productie-, controle- en traceerbaarheidsvereisten voor diervoeders. Het koninklijk besluit van 21 februari 2006 tot
vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning en toelating van inrichtingen in de diervoedersector verduidelijkt
de vereisten van de verordening en vult deze aan.
In de sector van de diervoeders werden 738 inspecties uitgevoerd bij 721 operatoren. De inspecties waren gericht op
infrastructuur, installaties, autocontrole en hygiëne.

Inspecties van inrichtingen van diervoeders

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

Inspecties

Gunstig

942

51,0 %

Gunstig met
opmerkingen
38,6 %

Niet gunstig
10,4 %

Tijdens deze inspecties werden 9 PV’s en 103 waarschuwingen opgesteld. Er wordt een toename van de ongunstige
inspecties vastgesteld (7,2 % in 2009).
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Documentencontroles
Diervoeders worden vooral in vrac verhandeld en in mindere mate in zakken; ze moeten steeds vergezeld zijn van
documenten waarop de wettelijke etiketteringvoorschriften zijn weergegeven. Deze voorschriften hebben tot doel de
veehouder te informeren over de lijst van grondstoffen, de additieven in het voeder, de samenstelling en het gebruik
van de aangekochte voeders.
De operatoren moeten de traceerbaarheid van hun voeders verzekeren door aangepaste registers bij te houden en de
meer specifieke documenten te bewaren, zoals diergeneeskundige voorschriften en de samenstelling van de voeders,
om in geval van terugroepingen van risicoproducten snel ingrijpen mogelijk te maken.
In 2010 werden 889 operatoren gecontroleerd tijdens 1.031 zendingen waarbij o.m. de voorschriften inzake traceerbaarheid, etikettering en samenstelling van de diervoeders werden nagegaan.

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

Gunstig met

Inspecties

Gunstig

846

85,8 %

12,3 %

1,9 %

797

72,8 %

16,6 %

10,6 %

858

90,1 %

8,4 %

1,5 %

opmerkingen

Niet gunstig

De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 5 PV’s en 95 waarschuwingen. De resultaten zijn vergelijkbaar
met deze in 2009.
94,5 % van de 398 inspecties op de naleving van de voorschriften van gemedicineerde voeders waren gunstig.

Dierlijke eiwitten
Ook bij door veehouders gebruikte diervoeders is het belangrijk dat controles uitgevoerd worden om te vermijden dat
aan herkauwers niet toegelaten eiwitten zouden gevoederd worden. Het FAVV controleert bij veehouders of alle diervoeders die op het bedrijf aanwezig zijn toegelaten zijn voor alle aanwezige dieren. Hiermee wordt kruiscontaminatie
uitgesloten en een eventuele bron van OSE besmetting vermeden. In 2010 werden 1.048 missies uitgevoerd bij 1.034
veehouders. Alle controles op de identificatie, traceerbaarheid en registratie waren conform.
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1.3.

Levende dieren

Het aantal rundvee-, varkens-, schapen- en geitenbeslagen neemt verder af in 2010.
45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
2006

Runderen
40.640

Varkens
10.631

Schapen
32.323

Geiten
14.247

Hertachtigen
2.201

Pluimvee
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

2009

36.064

9.243

30.626

12.530

2.810

1.626

2010

35.217

9.063

29.556

11.869

2.717

1.587

Aantal beslagen
30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0
Runderen
2006

2.697.824

Vleesvarkensplaatsen
4.850.501

Zeugenplaatsen
653.385

Schapen

Geiten

Hertachtigen

Leghennenplaatsen
13.377.548

Braadkippenplaatsen
25.894.597

Fokpluimveeplaatsen
3.170.815

219.274

43.727

12.805

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

2009

2.594.358

5.113.202

598.857

215.262

57.371

9.502

11.082.569

27.134.405

2.031.572

2010

2.721.130

5.286.829

589.049

209.263

60.753

9.239

9.235.236

26.269.807

1.979.233

Aantal dieren
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1.3.1.

Identificatie en registratie van dieren

In 2010 werden 6.418 missies uitgevoerd bij 6.083 operatoren: in rundveebedrijven, varkensbedrijven en bedrijven van
schapen, geiten, hertachtigen en pluimvee en broeierijen, en gedurende het transport bij handelaars of in verzamelcentra

Identificatie- en registratiecontroles bij dieren
Gunstig met

Inspecties

Gunstig

Rundveebedrijven

3.291

91,3 %

6,0 %

2,7 %

Varkensbedrijven

1.194

87,7 %

9,2 %

3,1 %

Bedrijven van schapen, geiten en hertachtigen

1.162

62,8 %

20,3 %

16,9 %

opmerkingen

Niet gunstig

Pluimveebedrijven

481

94,6 %

5,4 %

0,0 %

Broeierijen

25

100 %

0,0 %

0,0 %

Handelaars en verzamelcentra

266

80,8 %

16,9 %

2,3 %

Transport

360

74,4 %

18,3 %

7,2 %

De resultaten van de controles op de identificatie van schapen, geiten en hertachtigen waren minder goed dan in
2009 (wellicht toe te schrijven aan de toename van het aantal controles bij hobbyveehouders). De resultaten voor
pluimvee daarentegen zijn beter dan in 2009. Problemen met het invoeren in de informaticatoepassing CERISE voor de
identificatie van dieren, liggen aan de basis van de meest voorkomende tekortkomingen in de verzamelcentra.
De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 382 waarschuwingen, 105 PV’s en 5 inbeslagnames.

1.3.2.

Geneesmiddelen, begeleiding en epidemiologisch toezicht

In de varkensbedrijven, rundveebedrijven, pluimveebedrijven en broeierijen, evenals in de viskwekerijen werden controlemissies uitgevoerd in het kader van:
•

de dierengezondheid: 668 missies werden uitgevoerd bij 666 operatoren met een varkenskwekerij, 29 missies
werden uitgevoerd bij 28 operatoren verantwoordelijken van viskwekerijen; 670 missies in 653 pluimveebedrijven
en 25 missies in 25 broeierijen

•

het contract voor bedrijfsbegeleiding, de aanwezigheid van geneesmiddelen en van het register m.b.t. de
behandelingen: 5.581 missies in 5.434 bedrijven, alle diersoorten samen

•

het epidemiologisch toezicht (overeenkomst tussen de verantwoordelijke en de bedrijfsdierenarts, dierenarts
aanwezig bij de aankoop van runderen of varkens, …): 4.272 missies in 4.180 rundvee- en varkensbedrijven.

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
hiervan moet tijdens de risicoperiode (2 maanden voor het slachten voor runderen en varkens, 1 maand voor pluimvee, kleine herkauwers en vissen) dagelijks worden geregistreerd.
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Gunstig met

Inspecties

Gunstig

Dierengezondheid in de varkensbedrijven

668

92,4 %

5,2 %

2,4 %

Dierengezondheid in de pluimveebedrijven

804

85,2 %

10,2 %

4,6 %

Dierengezondheid in de broeierijen

25

80,0 %

12,0 %

8,0 %

Dierengezondheid in viskwekerijen

opmerkingen

Niet gunstig

29

86,2 %

10,3 %

3,4 %

Geneesmiddelen en begeleiding

5849

83,5 %

14,0 %

2,5 %

Epidemiologisch toezicht in rundveebedrijven

3275

90,4 %

6,3 %

3,3 %

Epidemiologisch toezicht in varkensbedrijven

1084

91,6 %

5,9 %

2,5 %

Epidemiologisch toezicht in pluimveebedrijven

264

82,2 %

17,0 %

0,8 %

De meest voorkomende niet-conformiteiten in broeierijen doen zich voor in kleine bedrijven voor loopvogels, fazanten en andere minder gebruikelijke diersoorten die meestal een nevenactiviteit vormen en waar de hygiëne niet werd
gecontroleerd door DGZ of ARSIA.
Er werden in 2010 meer inspecties uitgevoerd bij pluimvee dan in 2009 : er werden bijkomende inspecties voor salmonellamonitoring uitgevoerd gelijktijdig met officiële staalnames. De resultaten zijn vergelijkbaar met deze in 2009.
Het aantal niet-conformiteiten met betrekking tot epidemiologische bewaking in varkensbedrijven lag hoger dan in
2009.
De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot:
•

dierengezondheid: 78 waarschuwingen, 4 PV’s

•

geneesmiddelen en begeleiding: 204 waarschuwingen, 70 PV’s, 6 inbeslagnames

•

epidemiologisch toezicht: 132 waarschuwingen, 38 PV’s, 2 inbeslagnames.
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1.3.3.

Infrastructuur, hygiëne en traceerbaarheid

Voertuigen, handelaars, verzamelcentra, landbouwbedrijven en controleposten
In 2010 werden 3.254 controles betreffende de voorschriften inzake infrastructuur en hygiëne uitgevoerd bij 2.891
operatoren
In de verzamelcentra hebben de controles onder andere betrekking op de aanwezigheid van de dierenartsen aangeworven door de exploitant, op de controles inzake identificatie van de dieren, op de aanwezigheid en geldigheid
van de begeleidende documenten, de vervoersvoorwaarden en dierenwelzijn, op de installaties voor de dieren, hun
hygiëne en het bijhouden van de aan- en afvoerregisters. Bij de dierenhandelaars hebben de controles onder andere
betrekking op de genomen maatregelen met het oog op het epidemiologisch toezicht en ziektepreventie, op de
installaties voor de dieren en hun hygiëne en op het bijhouden van de aan- en afvoerregisters.

Controle van de infrastructuur en de hygiëne
Gunstig met

Inspecties

Gunstig

24

37,5 %

37,5 %

25,0 %

Voertuigen

1.431

87,2 %

12,0 %

0,8 %

Varkensbedrijven

Verzamelcentra

opmerkingen

Niet gunstig

1.319

86,1 %

11,4 %

2,6 %

Kalverbedrijven

74

77,0 %

23,0 %

0,0 %

Pluimveebedrijven

475

90,5 %

8,4 %

1,1 %

Broeierijen

25

80,0 %

16,0 %

4,0 %

Handelaars

146

72,6 %

19,9 %

7,5 %

3

100 %

0,0 %

0,0 %

Controleposten

Het aantal niet-conformiteiten met betrekking tot voertuigen en installaties bij handelaren lag hoger dan in 2009.
De ongunstige resultaten hebben aanleiding gegeven tot 107 waarschuwingen en 11 PV’s en de erkenning van één
verzamelcentrum werd geschorst.
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Sperma(opslag)centra en embryo(productie)teams
Sperma(opslag)centra zijn erkende centra waar mannelijke dieren (varkens, paarden of runderen) worden gehouden
en waarbij het sperma wordt afgenomen, verdund en bewaard. Voor langdurige bewaring wordt het sperma diepgevroren.
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 2010 werden in totaal 177 missies uitgevoerd bij 124 centra en teams die over een erkenning voor intracommunautaire handel beschikken.
•

48 missies werden uitgevoerd bij 35 operatoren met een erkenning voor runderen;

•

94 missies werden uitgevoerd bij 59 operatoren met een erkenning voor varkens;

•

34 missies werden uitgevoerd bij 29 operatoren met een erkenning voor paarden;

•

1 missie werd uitgevoerd bij 1 operator met een erkenning voor schapen en geiten.

Inspecties in spermacentra en bij embryoteams

Rund
Varken
Paard

Gunstig met

Inspecties

Gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

52

82,7 %

17,3 %

Traceerbaarheid

51

78,4 %

21,6 %

0%

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

94

70,2 %

27,7 %

2,1 %

Traceerbaarheid

93

83,9 %

15,1 %

1,1 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

46

84,8 %

15,2 %

0%

opmerkingen

Niet gunstig
0%

Traceerbaarheid

44

88,6 %

11,4 %

0%

Schaap,

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

1

100 %

0%

0%

geit

Traceerbaarheid

1

100 %

0%

0%

Globaal genomen was 99,2 % van de inspecties gunstig, net zoals in 2009. Er werden twee waarschuwingen gegeven,
één in de sector runderen en één in de varkenssector. Er werd één proces-verbaal opgemaakt in de varkenssector.
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1.3.4.

Dierenwelzijn

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bepaalt het beleid in
verband met dierenwelzijn. Het Voedselagentschap voert tijdens de controles op de bedrijven, eveneens controles op
het dierenwelzijn uit.
In 2010 werden 10.744 inspecties op het dierenwelzijn uitgevoerd bij 5.744 operatoren. Hierbij werd het welzijn
gecontroleerd van dieren op landbouwbedrijven, kalver-, varkens- en pluimveehouderijen, markten, en tijdens het
transport van slachtdieren naar en bij aankomst in het slachthuis.

Inspecties dierenwelzijn
Inspecties

Gunstig

10.744

88,9 %

Dierenwelzijn

Gunstig met
opmerkingen
8,2 %

Niet gunstig
2,8 %

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze in 2009. De niet gunstige resultaten gaven aanleiding tot 293 waarschuwingen, 81 PV’s en 2 inbeslagnames.

1.4.

Slachtingen

Er zijn meer slachthuizen voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren, terwijl de inrichtingen met geringe capaciteit sinds 2010 niet meer bestaan. Deze evolutie geeft aan dat de meeste inrichtingen voldoen aan de Europese vereisten. De Europese reglementering voorziet immers sinds 2006 niet langer inrichtingen met geringe capaciteit (voldoen
niet aan de EG-normen), maar de overgangsperiode liet hen toe hun producten tot eind 2009 op de nationale markt
te verkopen.
Op 31/12/2010 was het aantal inrichtingen – alle erkend EG :
•

66 slachthuizen voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren

•

51 slachthuizen voor pluimvee en lagomorfen

•

36 wildbewerkingsinrichtingen.

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.
Tijdens de keuring worden bacteriologische analyses uitgevoerd om een algemene besmetting van het vlees door
bacteriën uit te sluiten. Er worden eveneens chemische analyses uitgevoerd om residuen van antibiotica of andere geneesmiddelen op te sporen. Het karkas en het slachtafval worden in beslag genomen ingeval van ongunstig resultaat.
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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) onder contract met het FAVV. Naast de keuring zelf voert de officiële dierenarts ook inspecties uit op de
voedselketeninformatie, het dierenwelzijn, het gespecificeerd risicomateriaal (in het kader van de bestrijding van BSE)
en andere bijproducten, laboratoriumtests, de hygiënische werkwijze, de infrastructuur en de autocontrole.

De keuringen door DMO’s gaven aanleiding tot het in beslag nemen van karkassen.
Gekeurde karkassen

In beslag genomen karkassen

Runderen

503.277

1.681 (0,3 %)

Kalveren

334.013

446 (0,1 %)

Varkens

11.924.052

27.901 (0,2 %)

Paarden

8.970

44 (0,5 %)

Schapen

143.196

140 (0,1 %)

7.962

11 (0,1 %)

303.989.639

1.246.905 (0,4 %)

Geiten
Gevogelte

De belangrijkste oorzaken van de afkeuring waren:
•

Dood vόόr het slachten

•

Veralgemeende ziekte

•

Ernstige vermagering (cachexie)

•

Ander probleem ontdekt bij de ante-mortem keuring

•

Een mogelijk risico voor de gezondheid van mens of dier.

Aantal geslachte dieren
Rund

Kalf

Varken

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

2009

480.068

319.188

11.677.883

8.910

141.214

2010

503.277

334.013

11.924.052

8.970

151.158

Er werden in 2010 eveneens 303.989.639 stuks pluimvee en 3.041.617 konijnen geslacht.
Particuliere slachtingen – slachten van dieren waarvan het vlees uitsluitend bestemd is voor de eigenaar en zijn gezin
– kunnen eveneens in het slachthuis worden verricht.
Gezonde dieren die een ongeval gehad hebben en daardoor om welzijnsredenen niet levend naar het slachthuis
kunnen worden vervoerd, mogen buiten het slachthuis worden geslacht (noodslachtingen), met uitzondering van
varkens.
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Varkens, schapen en geiten mogen door een particulier thuis worden geslacht (het vlees is uitsluitend bestemd voor
het gezin) behalve indien het om een rituele slachting gaat. Omwille van het groot aantal slachtingen bij gelegenheid van het Offerfeest, zijn particuliere slachtingen buiten het slachthuis mogelijk in daartoe door het FAVV tijdelijk
erkende slachtplaatsen. De thuisslachting van runderen en éénhoevigen (paarden, ezels, …) is niet toegelaten.
		
Rund

Kalf

Varken

Paardachtigen

Schapen en Geiten

Particuliere slachtingen

10.181

86

307

30

1.554

Noodslachtingen

2.672

27

0

10

1

1.4.1.

Inspecties in de slachthuizen

Naast de permanente aanwezigheid van dierenartsen met opdracht, worden de inspecties eveneens uitgevoerd door
dierenartsen van het Agentschap. In 2010 hebben de FAVV-medewerkers missies uitgevoerd in 117 slachthuizen voor
alle diersoorten:
•

297 missies in slachthuizen voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren; hiervoor werden 56 waarschuwingen
en 13 PV’s opgesteld

•

312 missies om de naleving te controleren van de hygiënevereisten m.b.t. de werkwijze; in functie van een al dan
niet gevalideerd autocontrolesysteem werden er elk jaar 2 tot 4 bezoeken in elk slachthuis afgelegd.
De slachthuisexploitanten moeten monsters nemen, analyses uitvoeren en de microbiologische criteria
vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2073/2005 naleven. Ingeval van overschrijding moeten corrigerende
maatregelen worden genomen om de slachthygiëne te verbeteren. De niet-conformiteiten hebben aanleiding
gegeven tot 20 waarschuwingen en 4 PV’s

•

153 missies in pluimvee- en konijnenslachthuizen; er werden 33 waarschuwingen en 7 PV’s opgesteld en een
slachthuis werd tijdelijk gesloten.

Inspecties

Gunstig

Gunstig met
opmerkingen

Niet gunstig

Autocontrolesysteem

Alle diersoorten

344

68,0 %

15,4 %

16,6 %

Meldingsplicht

Alle diersoorten

321

97,2 %

2,2 %

0,6 %

(identificatie en registratie Alle diersoorten

523

86,4 %

11,1 %

2,5 %

Traceerbaarheid
inbegrepen)
Transport

Alle diersoorten

143

90,2 %

4,9 %

4,9 %

Hygiëne bij het slachten

Alle diersoorten

312

76 %

18,9 %

5,1 %

187

65,8 %

28,3 %

5,9 %

225

22,2 %

39,1 %

38,7 %

172

30,2 %

47,1 %

22,7 %

306

84,3 %

15,4 %

0,3 %

Afvalbeheer

gehouden hoefdieren

Infrastructuur, inrichting

Als landbouwhuisdier

en hygiëne

gehouden hoefdieren

Infrastructuur, inrichting
en hygiëne
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Als landbouwhuisdier

Pluimvee en konijnen

Verpakking en

Als landbouwhuisdier

etikettering

gehouden
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In 2010 scoorden de slachthuizen minder goed op het vlak van traceerbaarheid dan in 2009. De minder gunstige
scores voor infrastructuur, inrichting en hygiëne in slachthuizen voor hoefdieren zijn evenwel het gevolg van de ingebruikname van minder omvangrijke checklisten. Er zijn echter geen indicaties voor een minder goede situatie in 2010.
Ook voor de andere controles waren de resultaten in 2010 vergelijkbaar met deze van 2009.

1.4.2.

Wildbewerkingsinrichtingen

Geschoten wild kan alleen aan een erkende wildbewerkingsinrichting worden verkocht behalve indien het voor het
persoonlijk gebruik van de jager wordt gehouden of indien hij het in kleine hoeveelheden aan een particulier verkoopt
die de eindconsument is, met uitsluiting van elke andere bestemming (restaurant, markt, slager, kantine, enz.).
Het wild moet in zijn geheel worden verkocht en voorzien zijn van een attest van een “opgeleide persoon” (OP). Teneinde dit attest te kunnen afleveren moet de jager geslaagd zijn in een opleiding “volksgezondheid en hygiëne” en aan
de jacht hebben deelgenomen. Er waren in 2010 in totaal 6.244 OP’s, 471 onder hen waren nieuw.
Het attest preciseert dat het wild in een goede algemene toestand was, dat het leefgebied niet verontreinigd was
en het omvat de vaststellingen van de OP m.b.t. het geslachte wild. De kwaliteit van het op de markt gebrachte wild
wordt hierbij aan de consument gegarandeerd.
In de wildbewerkingsinrichting voert de dierenarts van het FAVV een gezondheidsonderzoek uit op het vrij wild; van
de 874.559 stuks wild werden er 9.125 afgekeurd. Het dreigend of bevestigd bederf is de belangrijkste reden voor
afkeuring van zowel grof als klein vrij wild.

Geleverd en aanvaard wild in de wildbewerkingsinrichtingen
Grof vrij wild

Klein vrij wild
Andere

Hinde

Everzwijn

tweehoevigen

Haarwild

Pluimwild

(ree)
Aantal geleverd

6.551

11.748

6.196

22.656

827.608

Aantal aanvaard

6.457

11.650

6.153

22.650

818.524

1.4.3.

Slachtingen in landbouwbedrijven

Slachten van gekweekt wild
Loopvogels (struisvogels, nandoes, …) en gekweekte hoefdieren (everzwijnen, reeën, …) die niet kunnen worden
vervoerd omwille van het risico voor de vervoerder of om welzijnsredenen, kunnen onder bepaalde voorwaarden op
de plaats van oorsprong worden geslacht. De inrichting moet over geschikte lokalen beschikken zodat de slachting
hygiënisch kan gebeuren.
In 2010 werden 19 missies uitgevoerd bij 13 operatoren.
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Gunstig met

Inspecties

Gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

13

76,9 %

15,4 %

7,7 %

Autocontrolesysteem

18

72,2 %

16,7 %

11,1 %

opmerkingen

Niet gunstig

De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 2 waarschuwingen.

Slachten van pluimvee en konijnen in de productieplaats
De producenten van pluimvee of konijnen kunnen een toelating verkrijgen om kleine hoeveelheden van hun dieren in
het bedrijf zelf te slachten met het oog op de directe verkoop van kleine hoeveelheden aan particulieren. De verkoop,
enkel volledige karkassen, is beperkt tot de eindconsument, ofwel ter plaatse ofwel op de plaatselijke markt. In 2010
beschikten 12 producenten van pluimvee of konijnen over een dergelijke toelating.
In 2010 werden 10 missies uitgevoerd bij 9 operatoren.

Inspecties

Gunstig

10

30 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

Gunstig met

Niet gunstig

opmerkingen
60 %

10 %

De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 3 waarschuwingen.

1.4.4.

Islamitisch offerfeest

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 11 februari 1988 betreffende sommige door een religieuze ritus voorgeschreven slachtingen, moeten de slachtingen volgens een religieuze ritus worden uitgevoerd in ofwel erkende slachthuizen ofwel in hiertoe tijdelijk erkende plaatsen.
Zoals elk jaar werden de controles uitgevoerd in de weken afgaand aan het Offerfeest (dit jaar 16/11/2010): 135 missies
werden uitgevoerd waarvan 475 controles op de identificatie en de registratie, het dierenwelzijn en eventueel op het
slachten en op het geneesmiddelendepot in de schapenbedrijven; 67 % waren conform. Er werd bijzondere aandacht
besteed aan de intracommunautaire handel, gezien het aantal schapen dat het Belgisch grondgebied binnenkomt
aanzienlijk hoger ligt in deze periode.

Resultaten van de controles uigevoerd vόόr het Offerfeest (% conform)

Aantal bedrijven

121

2006

2007

2008

2009

2010

87

90

116

156

135

Identificatie en registratie

74,8%

58,9%

43,3%

74,0%

78,0%

Geneesmiddelendepot

94,1%

94,4%

95,0%

91,0%

98,0%

Sluikslachting

95,8%

90,0%

98,9%

93,0%

95,0%

Dierenwelzijn

95,0%

87,8%

91,8%

97,0%

99,0%
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In 2010 waren de resultaten globaal beter dan in 2009. Bij 10 % van de niet-conformiteiten werd een waarschuwing
opgesteld, in 7 % een PV en in 15 % was verdere opvolging noodzakelijk.
Tijdens het Offerfeest hebben ook 34 erkende slachthuizen aan het Offerfeest deelgenomen; er werden 15.219 schapen en 3.820 runderen geslacht.
De belangrijkste niet-conformiteiten waren:
• Tekortkomingen bij de identificatie en registratie van de dieren en de vervoersdocumenten
• Het gebrek aan professionalisme van sommige erkende rituele slachters (techniek voor het kelen van de dieren)
of sommige rituele slachters waren niet erkend
• Tekortkomingen bij de inzameling en verwijdering van afvallen
• Het dierenwelzijn bij het voervoer en het slachten
• Het gebrek aan hygiëne in de tijdelijke slachtplaatsen
• Sluikslachtingen (6 gevallen).
Ze hebben aanleiding gegeven tot 23 waarschuwingen en 25 PV’s.

1.5.

Verwerking van levensmiddelen

In 2010 werden in totaal 3.672 missies uitgevoerd bij 3066 operatoren in de industriële verwerkingsbedrijven van
levensmiddelen van plantaardige oorsprong, vlees, visserijproducten, melkproducten en eiproducten.

Inspecties in de sector verwerking van levensmiddelen
Inspecties

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Niet gunstig

Autocontrolesysteem

2.432

55,1 %

24,3 %

20,6 %

Infrastructuur, uitrusting en hygiëne

5.492

51,0 %

39,4 %

9,6 %

Meldingsplicht

2.569

90,7 %

7,2 %

2,1 %

Traceerbaarheid

2.155

69,5 %

27,0 %

3,5 %

Verpakking en etikettering

2.636

72,6 %

23,8 %

3,6 %

Vervoer

1.623

88,8 %

7,0 %

4,2 %

Afvalbeheer

1.358

85,1 %

12,7 %

2,1 %

Ten opzichte van 2009 zijn de controles van autocontrolesystemen minder goed. Sinds maart 2010 werden voor de
inspectie op de autocontrole bij bedrijven waarvoor een gids bestaat drie kritische punten weerhouden die betrekking hebben op de kennis en de toepassing van een autocontrolesysteem. Deze nieuwe procedure verklaart wellicht
de lichte verhoging van de niet gunstige resultaten.
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Er werden 657 waarschuwingen en 68 PV’s gegeven. Daarnaast werden 11 beslagen en 2 tijdelijke sluitingen uitgevoerd en werd in 7 gevallen de procedure voor schorsing of intrekking van de erkenning opgestart.
Hoeveelheden in beslag genomen producten:
•

398.673 liter mineraalwater in flessen

•

21.845 kg vlees van gevogelte, rund en varken

•

10.275 liter olie en vet

•

1.400 liter eieren en eiproducten

•

100 kg dieetvoeding en voedingssupplementen

•

meer dan 3 ton andere producten.

De resultaten van de inspecties in de transformatie worden in detail weergegeven in de hoofdstukken gewijd aan
vleesproducten, visserijproducten, melkproducten, eiproducten en plantaardige producten.

1.5.1.

Vlees en vleesproducten

Tijdens 1497 missies uitgevoerd bij 1.151 operatoren uit de vleessector werden infrastructuur, inrichting, hygiëne,
traceerbaarheid en vervoer gecontroleerd.

Inspecties

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

3.350

59,2 %

34,9 %

5,9 %

Traceerbaarheid

1.231

69,5 %

28,5 %

2,0 %

Vervoer

1.276

90,0 %

6,0 %

4,0 %

Er is een verbetering van de controles van infrastructuur, inrichting en hygiëne ten opzichte van 2009.
Er werden 253 waarschuwingen en 27 PV’s gegeven,er gebeurden 3 inbeslagnames, 1 tijdelijke sluiting en in 8 gevallen werd procedure opschorting of intrekking van erkenning gestart.
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Uitsnijderijen
Op 31/12/2010 was het aantal uitsnijderijen – alle erkend EG:
•

441 uitsnijderijen voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren

•

201 uitsnijderijen voor pluimvee, lagomorfen en wild.

De volgende missies werden door de agenten van het FAVV uitgevoerd in de uitsnijderijen:
•

482 missies in 434 uitsnijderijen van vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren

•

167 missies in 154 uitsnijderijen van vlees van pluimvee en lagomorfen

•

15 missies in 14 uitsnijderijen van gekweekt wild

•

34 missies in 31 uitsnijderijen van vrij wild.

Inspecties van het beheer van afval in de uitsnijderijen

Als landbouwhuisdier

Inspecties

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Niet gunstig

389

79,9 %

16,8 %

3,3 %

gehouden hoefdieren

Inspecties van de infrastructuur, inrichting en hygiëne in de uitsnijderijen
Inspecties

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Niet gunstig

478

75,7 %

14,4 %

9,9 %

Pluimvee en lagomorfen

170

87,1 %

6,5 %

6,5 %

Gekweekt wild

16

87,5 %

12,5 %

0%

Vrij wild

34

94,1 %

5,9 %

0%

Als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren

De resultaten voor de uitsnijderijen van vers vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren, liggen in dezelfde
lijn als de resultaten van 2009. De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 73 waarschuwingen (61 voor
uitsnijderijen voor vlees van pluimvee en lagomorfen), 5 PV’s, 1 inbeslagname en de opstart van een procedure voor
weigering of intrekking van een erkenning voor 1 uitsnijderij van vlees van hoefdieren.
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Vleesverwerkende bedrijven
In de vleesverwerkende bedrijven werden volgende missies m.b.t. de infrastructuur, inrichting en hygiëne uitgevoerd:
•

88 missies bij 82 producenten van gehakt vlees

•

252 missies bij 228 producenten van vleesbereidingen

•

13 missies bij 12 producenten van separatorvlees

•

501 missies bij 459 producenten van vleesproducten

•

9 missies bij 7 producenten van gesmolten dierlijke vetten en kanen

•

34 missies bij 33 behandelaars van magen, darmen en blazen

•

3 missies bij 3 producenten van gelatine en collageen

•

415 missies bij 385 koel- en vrieshuizen

•

73 missies bij 65 herverpakkingscentra

•

7 missies bij 5 bereiders van kikkerbillen of slakken.

Inspecties van infrastructuur, inrichting en hygiëne in de vleesverwerkende bedrijven

125

Gunstig met

Niet

opmerkingen

gunstig

77,3 %

15,9 %

6,8 %

254

66,5 %

23,3 %

10,2 %

13

61,5 %

38,5 %

0%

501

88,2 %

8,4 %

3,4 %

Inspecties

Gunstig

Productie van gehakt vlees

88

Productie van vleesbereidingen
Productie van separatorvlees
Productie van vleesproducten
Vervaardiging van gesmolten dierlijke vetten en kanen

9

100 %

0%

0%

Behandeling van magen, darmen en blazen

34

97,1 %

2,9 %

0%

Vervaardiging van gelatine en collageen

3

100 %

0%

0%

Koel- en vrieshuizen

417

94 %

4,1 %

1,9 %

Herverpakkingscentra

75

100 %

0%

0%

Bereiding van kikkerbillen of slakken

10

60,0 %

40,0 %

0%
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1.5.2.

Visserij en visserijproducten

In 2010 werden 80 missies uitgevoerd op 80 vissersvaartuigen, één in elk van de drie mijnen en 2 in de 2 verzendingscentra voor levende tweekleppige weekdieren. Slechts 1 ongunstig resultaat werd opgetekend.

Gunstig met

Inspecties

Gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

80

65,0 %

35,0 %

0,0 %

Meldingsplicht

55

100 %

0,0 %

0,0 %

opmerkingen

Niet gunstig

Vissersvaartuigen

Vismijnen
Infrastructuur, inrichting en hygiëne

3

0,0 %

66,7 %

33,3 %

Meldingsplicht

3

100 %

0,0 %

0,0 %

Verzendingscentra voor levende tweekleppige weekdieren
Infrastructuur, inrichting en hygiëne

1

100 %

0,0 %

0,0 %

Meldingsplicht

1

100 %

0,0 %

0,0 %

Vervoer levende tweekleppige weekdieren

2

100 %

0,0 %

0,0 %

In de Belgische vismijnen gebeurt er iedere veilingdag een viskeuring. Deze omvat onder andere een organoleptische
viskeuring en eventueel bijkomende analyses om de versheid van de vis na te gaan. In 2010 werd 2.409 kg (0,01 % van
de vangst) aangevoerde vis afgekeurd wegens onvoldoende versheid.

Aanvoer (kg)
Vismijn Nieuwpoort
Vismijn Oostende

422.530
6.881.139

Vismijn Zeebrugge

9.515.330

Totaal

16.818.999

Inspecties in de bedrijven
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Verwerking van visserijproducten
Tijdens 530 missies uitgevoerd bij 464 visverwerkende bedrijven werden infrastructuur, inrichting, hygiëne, traceerbaarheid en vervoer gecontroleerd.

Gunstig met

Inspecties

Gunstig

789

64,1 %

31,7 %

4,2 %

261

70,1 %

27,2 %

2,7 %

347

84,4 %

10,7 %

4,9 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne
Traceerbaarheid (identificatie en registratie
inbegrepen)
Vervoer

opmerkingen

Niet gunstig

Hierbij werden 64 waarschuwingen, 9 PV’s gegeven. Daarnaast werden ook 1 inbeslagname uitgevoerd.

1.5.3.

Melk en melkproducten

Melkproductiebedrijven
In 2010 werden 1.439 missies uitgevoerd bij 1.412 melkproducenten voor de controle op infrastructuur, inrichting
en hygiëne. Regelmatige controles op het aantal kiemen, het celgetal en de aanwezigheid van residuen van diergeneesmiddelen worden georganiseerd door de melksector zelf (autocontrole). Bij ongunstige resultaten wordt aan de
producent een leveringsverbod opgelegd. Dit wordt opgeheven van zodra de resultaten opnieuw gunstig zijn. In 2010
werden 187 controles op de naleving van het leveringsverbod voor melk uitgevoerd bij 179 operatoren.
		
Gunstig

1.439

87,7 %

11,4 %

0,9 %

190

97,4 %

2,6 %

0,0 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne
Naleving leveringsverbod

Er werden 29 waarschuwingen en 7 PV’s opgesteld.
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Gunstig met

Inspecties

opmerkingen

Niet gunstig

Producenten van zuivelproducten op de hoeve
Er werden 410 missies bij 385 bij producenten van zuivelproducten op de hoeve kaas, yoghurt, ijs, boter, …).

Inspecties

Gunstig

Gunstig met
opmerkingen

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

483

55,5 %

40,2 %

4,3 %

Autocontrolesysteem

281

66,2 %

28,8 %

5,0 %

Meldingsplicht

153

100 %

0%

0%

159

87,4 %

10,1 %

2,5 %

320

67,2 %

24,7 %

8,1 %

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen)
Verpakking en etikettering (inclusief
handelsnormen)

Er werden 71 waarschuwingen, 5 PV’s en opgesteld. In 1 bedrijf werd de procedure tot opschorting van de erkenning
ingeleid. De resultaten zijn vergelijkbaar met deze in 2009.

Industriële melkinrichtingen
In 2010 werden 299 missies uitgevoerd in 270 melkinrichtingen.

Infrastructuur, inrichting en hygiëne
Traceerbaarheid (identificatie en
registratie inbegrepen)
Verpakking en etikettering (inclusief
handelsnormen)

Gunstig met

Inspecties

Gunstig

308

27,9 %

60,7 %

11,4 %

120

75,8 %

22,5 %

1,7 %

132

67,4 %

23,5 %

9,1 %

opmerkingen

Niet gunstig

De niet-conformiteiten gaven aanleiding tot 53 waarschuwingen, 6 PV’s, 1 inbeslagneming en 1 procedure tot intrekking van de erkenning. De resultaten zijn vergelijkbaar met die van 2009.
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1.5.4.

Eieren en eiproducten

Voor de controle op de naleving van de voorschriften voor het in de handel brengen van eieren werden inspecties
uitgevoerd doorheen de hele keten: 227 missies werden uitgevoerd in 101 pakstations, 39 missies bij 30 fabrikanten
van eiproducten.
Gunstig met

Inspecties

Gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

69

58,0 %

39,1 %

2,9 %

Autocontrolesysteem

46

78,3 %

15,2 %

6,5 %

Meldingsplicht

52

94,2 %

5,8 %

0,0 %

Handelsnormen

260

71,2 %

20,8 %

8,1 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

38

28,9 %

57,9 %

13,2 %

Traceerbaarheid

22

68,2 %

18,2 %

13,6 %

Etikettering

9

77,8 %

22,2 %

0,0 %

opmerkingen

Niet gunstig

Pakstations

Fabrikanten van eiproducten

De niet-conformiteiten gaven aanleiding tot 18 waarschuwingen, 1 PV, 3 inbeslagnemingen bij pakstations en 9 waarschuwingen en 1 inbeslagneming bij fabrikanten van eiproducten. De resultaten zijn vergelijkbaar met die van 2009.

1.5.5.

Fruit en groenten

Het FAVV controleert de naleving van de kwaliteitsnormen bij groenten, fruit en aardappelen, hoofdzakelijk in de
groothandel (o.a. de veilingen) en voor aardappelen bij de bereiders, verpakkers en in de groothandel van aardappelen.
In 2010 werden er 335 missies uitgevoerd bij 226 operatoren.

Inspecties bij groothandel van groenten en fruit
Gunstig met

Inspecties

Gunstig

4

100 %

0%

0%

332

94,3 %

3,6 %

2,1 %

opmerkingen

Niet gunstig

Autocontrolesysteem bij invoerders
van bananen die kwaliteitscontroles
uitvoeren
Verpakking en etikettering
(inclusief handelsnormen)

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 of afwezigheid de oorsprong.
Bij een ongunstig resultaat van de inspectie werd in eerste instantie een waarschuwing gegeven en werden de nietconforme producten in beslag genomen. Na een gunstige hercontrole konden de producten alsnog in de handel
gebracht worden. Indien bij een nieuwe controle dezelfde niet-conformiteit bij dezelfde operator werd vastgesteld,
werd een proces-verbaal opgemaakt.
De ongunstige inspecties hebben aanleiding gegeven tot 4 waarschuwingen, 2 PV’s en 3 inbeslagenemingen.
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1.5.6.

Diverse producten

In 2010 werden 878 missies m.b.t. de infrastructuur, inrichting en hygiëne uitgevoerd bij 865 operatoren van de sector
transformatie van groenten en fruit, productie van snoepjes, chocolade, pasta, drank, … Ten opzichte van 2009 is het
aantal missies met 21,4 % gestegen.

Inspectie in de inrichtingen voor industriële verwerking van levensmiddelen van plantaardige oorsprong
Inspecties

Gunstig

879

14,2 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

Gunstig met
opmerkingen
58,5 %

Niet gunstig
27,3 %

De meest voorkomende tekortkomingen waren in afnemende volgorde: de afwezigheid van certificaten van overeenstemming voor verpakkingen, de afwezigheid van medische attesten voor alle personeelsleden die in aanraking
komen met levensmiddelen, onvoldoende aantal wateranalyses, afwezigheid van een reinigings- en ontsmettingsplan
en afwezigheid van een plan voor ongediertebestrijding. De niet-conformiteiten gaven aanleiding tot 260 waarschuwingen en 28 PV’s.

1.6.

Distributie, handel, horeca, gemeenschapskeukens

In 2010 werden de volgende missies uitgevoerd:
•

14.189 missies bij 13.743 horecazaken

•

2.160 missies bij 2.122 grootkeukens

•

6.773 missies bij 6.574 kleinhandelsbedrijven

•

164 missies bij 162 groothandelsbedrijven

De niet-conformiteiten gaven aanleiding tot 6.038 waarschuwingen, 17 acties t.o.v. een andere operator, 708 PV’s, 72
tijdelijke sluitingen, 1 schorsing of intrekking van de toelating en 184 inbeslagnames van in totaal ongeveer 42 ton
producten:
•

5.523 kg vlees van pluimvee, varkens en runderen

•

4.951 kg visserijproducten

•

2.530 kg granen en bakkerijproducten

•

1.965 kg fruit en groenten

•

446 kg melk en melkproducten

•

ongeveer 27 ton andere producten.
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1.6.1.

Horeca en gemeenschapskeukens

Inspecties in de horeca
Gunstig met

Inspecties

Gunstig

9.007

5,6 %

42,3 %

52,1 %

698

22,2 %

41,8 %

36,0 %

3301

29,5 %

50,7 %

19,8 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in
de horeca
Infrastructuur, inrichting en hygiëne
bij ambulante uitbaters
Infrastructuur, inrichting en hygiëne in
geregistreerde cafés

opmerkingen

Niet gunstig

Rookverbod

12.747

67,1 %

19,3 %

13,6 %

Autocontrolesysteem

4.576

27,8 %

1,4 %

70,8 %

Meldingsplicht

4.686

71,0 %

22,3 %

6,7 %

Traceerbaarheid

4.398

75,1 %

10,8 %

14,1 %

De controles op het rookverbod waren minder gunstig dan in 2009; deze verhoging van de niet-naleving van het
rookverbod is het gevolg van de wijziging van de reglementering vanaf 1/1/2010 (92,5 % conform in 2009 tegenover
86,4 % in 2010). Er wordt geen enkele belangrijke evolutie vastgesteld in de resultaten van de andere in horeca-inrichtingen uitgevoerde controles.

Rookverbod in de horeca : nieuwe regelgeving in 2010
Sinds 1 januari 2010 geldt een algemeen rookverbod in alle publieke ruimtes, inclusief horecazaken. Alle elementen die kunnen aanzetten tot roken (bijvoorbeeld asbakken) moeten verwijderd worden en het rookverbod moet
duidelijk aangeduid zijn met behulp van een rookverbodsteken. De aanwezigheid van een rookkamer, dit is een
afzonderlijke ruimte, afgesloten door een plafond en wanden, waar gerookt mag worden en waar enkel drankjes
mogen genuttigd worden, is wel toegelaten.
Voor drankgelegenheden, die geen deel uitmaken van een sportinfrastructuur, werd echter een uitzondering
voorzien. Indien drankgelegenheden enkel dranken en voorverpakte voedingswaren verkopen die zonder bijkomende maatregelen minimaal drie maanden houdbaar zijn, mogen zij een rokerszone inrichten. Deze rokerszone
moet duidelijk aangeduid zijn en mag niet groter zijn dan de helft van de oppervlakte die gebruikt wordt om
maaltijden en/of dranken aan te bieden, tenzij die oppervlakte kleiner is dan 50 m² en mag geen doorgangszone
zijn waarlangs de niet-rokerszone wordt bereikt.
Het FAVV controleert samen met de FOD Volksgezondheid de naleving van het rookverbod in de verbruiksruimten van horeca-inrichtingen.
Vanaf 1/7/2011 geldt ook een totaal rookverbod in cafés, behalve in rookkamers.
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Horeca: bijzondere aandachtspunten bij de hygiënecontroles
Enkele voorbeelden van specifieke punten die in kader van de controle op de hygiëne in de horeca worden gecontroleerd en de resultaten ervan.
Voor elk punt wordt een tekortkoming als belangrijk beschouwd en geeft aanleiding tot een waarschuwing of een
PV (en eventueel worden de levensmiddelen in beslag genomen). Twee van die punten zijn sinds 2009 aanzienlijk
verbeterd.

2009

2010

Aantal controles

Aantal controles

(% niet conform)

(% niet conform)

10.015 (0,5 %)

7.205 (0,5 %)

11.964 (11,5 %)

12.195 (8,3 %)

12.045 (5,5%)

12.513 (5,1 %)

11.643 (10,4 %)

8.317 (8,0 %)

Afval van voeding afkomstig van borden, glazen… worden niet
opnieuw gebruikt
Er zijn geen levensmiddelen aanwezig die bedorven zijn of waarvan
de consumptiedatum overschreden is of die ongeschikt zijn voor
menselijke consumptie
De persoonlijke hygiëne en het voorkomen van het personeel is
gepast en net
De temperatuur van de gekoelde levensmiddelen en de diepvriesproducten worden gerespecteerd en de koudeketen wordt niet
onderbroken

Inspecties in grootkeukens
Gunstig met

Inspecties

Gunstig

2.095

6,3 %

55,3 %

38,4 %

71

15,5 %

64,8 %

19,7 %

Autocontrolesysteem

1.182

43,0 %

6,3 %

50,7 %

Meldingsplicht

1.290

76,9 %

19,4 %

3,7 %

Traceerbaarheid

1.316

73,8 %

16,1 %

10,1 %

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

opmerkingen

Niet gunstig

De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 956 waarschuwingen, 7 acties t.o.v. een andere operator,
24 PV’s, 1 tijdelijke sluiting en 20 definitieve inbeslagnames. De resultaten van de inspecties op autocontrole in de
grootkeukens zijn minder gunstig in 2010 dan in 2009 (37,7 % gunstig, 17,4 % gunstig met opmerkingen, 44,9 % niet
gunstig).
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Infrastructuur, inrichting en hygiëne in de horeca en grootkeukens: resultaten van enkele specifieke inrichtingen
Gunstig met

Inspecties

Gunstig

Melkkeuken

54

13,0 %

68,5 %

18,5 %

Kamers met ontbijt

98

13,3 %

63,2 %

23,5 %

School

378

6,4 %

56,6 %

37,0 %

Kinderdagverblijven

653

4,2 %

57,7 %

38,1 %

Rusthuis

646

5,9 %

55,0 %

39,1 %

Tearoom, ijssalon, banketbakkerij

461

7,4 %

50,3 %

42,3 %

Ziekenhuis

99

6,1 %

51,5 %

42,4 %

Traiteur, feestzaal

761

9,2 %

46,1 %

44,7 %

Hotel - restaurant

213

4,7 %

46,9 %

48,4 %

Frituur

824

3,0 %

47,3 %

49,7 %

Snackbar, broodjeszaak

2.134

3,9 %

44,4 %

51,7 %

Restaurant

opmerkingen

Niet gunstig

2.828

2,9 %

39,6 %

57,5 %

Pizzeria

253

2,8 %

34,8 %

62,4 %

Pita

278

1,4 %

31,0 %

67,6 %

8

0,0 %

12,5 %

87,5 %

Gevangenis

1.6.2.

Detail- en groothandel

Inspecties in detailhandel
Inspecties

Gunstig

7.020

13,3 %

Autocontrolesysteem

3.433

Meldingsplicht

3.410

Traceerbaarheid

Infrastructuur, inrichting en
hygiëne

Traceerbaarheid rundvlees in
vleeswinkels

Gunstig met
opmerkingen

Niet gunstig

38,8 %

47,8 %

57,2 %

2,8 %

40,0 %

76,5 %

18,4 %

5,1 %

3.303

73,9 %

14,8 %

11,3 %

1.484

62,1 %

8,8 %

29,2 %

De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 2.788 waarschuwingen, 9 acties t.o.v. een andere operator, 325
PV’s, 40 tijdelijke sluitingen en 123 definitieve inbeslagnames.
Voor infrastructuur, inrichting en hygiëne en traceerbaarheid in de detailhandel werden meer ongunstige inspecties
uitgevoerd in 2010 dan in 2009.
In 2010 verkregen veel detailhandelaars en groothandelaars de certificering van hun autocontrolesysteem, wat een
bewijs is van de inspanningen die de sector doet om de voedselveiligheid te bevorderen. In vergelijking met 2009 is
een autocontrolesysteem aanwezig bij :
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•

tweemaal meer detailhandelaars (van 404 naar 801)

•

dertien maal meer groothandelaars (van 7 naar 93).
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Bewaking koudeketen in koeltogen
De bewaking van de koudeketen is essentieel ter voorkoming van vermeerdering van kiemen in voedingsmiddelen.
Zowel bij de ontvangst van producten, bereiding en opslag moet de temperatuur nauwgezet opgevolgd worden. Ook
in de koeltoog moeten de producten die aangeboden worden aan de eindconsument bewaard worden overeenkomstig de wettelijke bewaartemperaturen .
In het KB van 10/11/2005 betreffende de detailhandel in bepaalde levensmiddelen van dierlijke oorsprong staat meer
specifiek dat de producten moeten beschermd zijn tegen zon, bevuiling, contact en manipulaties door het publiek en
er een voor het publiek zichtbare thermometer in de koeltoog aanwezig moet zijn.
Het niet respecteren van de koudeketen en bewaartemperaturen wordt zwaar aangerekend, zoals iedereen kan vaststellen op de gebruikte checklists, die ook toegankelijk zijn voor het publiek.

Aanwezigheid van een
thermometer in de koeltoog,
aantal uitgevoerde controles
(% non-conformiteiten)
Vleeswinkel

Temperatuur in de koeltogen,
aantal uitgevoerde controles
(% non-conformiteiten)

1.901 (12,6 %)

1985 (6,8 %)

Ambulante vleeswinkel

118 (22,0 %)

112 (6,8 %)

Viswinkel

135 (17,8 %)

139 (3,6 %)

Ambulante viswinkel

41 (26,0 %)

42 (9,5 %)

1.320 (24,1 %)

1.327 (15,1 %)

Ambulante patisserie

18 (33,0 %)

24 (29,2 %)

Overige detailhandel

1.727 (21,1 %)

1.995 (10,4 %)

Detailhandel brood en verse patisserie

Inspecties in groothandel
Gunstig met

Inspecties

Gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

147

27,9 %

36,7 %

35,4 %

Autocontrolesysteem

51

51,0 %

3,9 %

45,1 %

Meldingsplicht

67

65,7 %

25,4 %

9,0 %

Traceerbaarheid

109

55,0 %

29,4 %

15,6 %

opmerkingen

Niet gunstig

De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 48 waarschuwingen, 16 PV’s en 16 definitieve inbeslagnames.

Aangekondigde controleacties
In 2010 heeft het FAVV een campagne georganiseerd m.b.t. aangekondigde controles in de sectoren die direct contact
hebben met de consumenten (horeca, slagerijen, kleine kruidenierszaken, bakkers, supermarkten, grootkeukens en
groothandels) en dit in Lier, Andenne, Diest, Bastogne, Middelkerke, Luik, Dendermonde, Louvain-La-Neuve, Houthalen-Helchteren en Molenbeek. Voorafgaande infosessies waarop alle operatoren werden uitgenodigd werden door
het FAVV in overleg met de gemeentelijke overheid georganiseerd. Tijdens de campagne werden systematisch alle
operatoren gecontroleerd. Deze campagne kwam ruim aan bod in de media en de voedselveiligheid kreeg de nodige
publieke aandacht.
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Bij deze acties werden 2.110 inrichtingen gecontroleerd en 77% van de controles hadden een gunstig resultaat.
Ondanks het feit dat de actie was aangekondigd, moesten toch 6 inrichtingen tijdelijk gesloten worden. Daarnaast
werden 806 waarschuwingen en 86 PV’s opgesteld.
Het aantal gecontroleerde operatoren bij deze acties mag nooit meer bedragen dan 5 % van het totaal aantal controles in de distributiesector, gelet op de algemene Europese regel dat de inspecties onaangekondigd moeten gebeuren.

2009

2010

Aantal controles

Aantal controles

(% gunstig)

(% gunstig)

1.124 (62 %)

2.169 (67 %)

Meldingsplicht

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

553 (96 %)

849 (95 %)

Traceerbaarheid

540 (88 %)

925 (90 %)

Autocontrolesysteem

500 (37 %)

849 (49 %)

Rookverbod

536 (91 %)

925 (91 %)

De resultaten van de controles op infrastructuur, installatie, hygiëne en autocontrole zijn beter dan bij de aangekondigde acties in 2009.
De resultaten zijn ook beter dan die van de niet-aangekondigde controles (behalve voor de meldingsplicht).

1.6.3.

Verpakking en etikettering van diverse producten

Beweringen: evolutie op het niveau van EFSA
Met de toenemende bewustwording voor gezonde voeding zijn er steeds meer producten op de markt die op
hun etiket of in de reclame voor dat levensmiddel een ‘claim’ of bewering gebruiken.
Er bestaan twee soorten: de voedingsclaims en de gezondheidsclaims. Bij de eerste groep wordt er een
bewering gedaan over de energetische waarde, nutriënten of andere stoffen waardoor aan het levensmiddel
bepaalde goede eigenschappen worden toegekend, bij de tweede groep wordt er een verband gelegd tussen
het levensmiddel en de gezondheid.
Vooraleer een claim mag worden gebruikt, moet een ganse procedure worden doorlopen die op Europees
niveau is vastgelegd.
De evaluatie door het EFSA (European Food Safety Authority) is een zeer belangrijke stap. Het EFSA heeft +/4500 aanvragen betreffende algemene gezondheidsbeweringen ontvangen. Van de ontvankelijke aanvragen
was er begin 2011 al een groot deel geëvalueerd. Het EFSA verwacht dat alle claims van deze categorieën die
niet van botanisch aard zijn geëvalueerd zullen zijn tegen juni 2011. Ook de aanvragen van de andere gezondheidsbeweringen zijn al grotendeels geëvalueerd.
De controles op de beweringen gebeurt aan de hand van checklists en zit vervat in de inspecties op de etikettering. Daarnaast worden er ook geregeld enquêtes geopend naar aanleiding van informatie gegeven door
zowel consumenten als bedrijven. Deze inspecties kunnen ook gepaard gaan met analyses.
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In 2010 werden volgende inspecties van de verpakking en etikettering (benaming product, ingrediëntenlijst,
allergenen, maximale houdbaarheid of uiterste verbruiksdatum, bijzondere bewaarvoorschriften, aanduiding lotnummer, voedingsclaims...) uitgevoerd in de distributie (groothandel en kleinhandel):
•

2.547 missies werden uitgevoerd bij 2.422 operatoren voor voedingsmiddelen en voedingssupplementen en
18 missies werden uitgevoerd bij 18 groothandels in eieren

•

1.184 missies werden uitgevoerd bij 1.178 operatoren betreffende materialen en voorwerpen bestemd om met
levensmiddelen in aanraking te komen (alleen voor de verpakkingscontrole)

•

129 missies werden uitgevoerd bij 129 operatoren voor houtskool (voor grill en barbecue).

Controles op de etikettering en verpakking van diverse producten.
Gunstig met

Inspecties

Gunstig

2.915

73,8 %

10,2 %

16,0 %

1.201

68,3 %

26,5 %

5,2 %

Houtskool

130

93,8 %

4,6 %

1,5 %

Eieren in de groothandel

18

61,1 %

22,2 %

16,7 %

Voedingsmiddelen en voedingssupplemen-

opmerkingen

Niet gunstig

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

De niet-conformiteiten hebben geleid tot 575 waarschuwingen, 145 PV’s, 28 inbeslagnemingen en 11 tijdelijke
sluitingen.

1.6.4.

Vervoer van levensmiddelen

Tijdens 648 missies bij 523 vervoerders van levensmiddelen werden controles uitgevoerd.

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

Inspecties

Gunstig

649

77,3 %

Gunstig met
opmerkingen

Niet gunstig

9,1 %

13,6 %

De meest voorkomende niet-conformiteiten waren : niet-correcte temperatuur tijdens het transport (13,1 %),
onvoldoende reiniging tussen twee ladingen (12,2 %) en controle en registratie van de temperatuur (11,8 %).
De niet-conformiteiten hebben geleid tot 43 waarschuwingen, 32 PV’s en 14 definitieve inbeslagnames.

Inspecties in de bedrijven
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1.7.

Dierlijke bijproducten

Dierlijke bijproducten zijn producten afkomstig van dieren (delen van dieren, verouderde levensmiddelen, …) die
niet of niet meer als levensmiddelen gebruikt worden. De implementatie van en de controle op de toepassing van de
geharmoniseerde Europese wetgeving over dierlijke bijproducten is de voorbij jaren sterk geïntensiveerd.
Dierlijke bijproducten kunnen al naar het geval verwijderd worden als afval, hergebruikt worden als voeder, in
technische producten, in meststoffen, enz., … In België zijn 2 federale en 6 gewestelijke overheden betrokken bij de
implementatie van de Europese Verordening nr 1774/2002 en het toezicht op de naleving.
Het FAVV is bevoegd voor dierlijke bijproducten bestemd voor de diervoeding en de oleochemie. Daarnaast controleert het FAVV in belangrijke mate de producenten van dierlijke bijproducten.
De Commissie Dierlijke Bijproducten – met alle betrokken overheden - kwam in 2010, 6 maal samen. Het FAVV is
voorzitter van deze Commissie. Onder auspiciën van deze commissie wordt er een overlegplatform met de betrokken
sectoren georganiseerd. Dit overleg vond 2 keer plaats in 2010.
De belangrijkste nieuwigheden in 2010 in deze sector waren:
•

De afwerking van de implementatieverordening van de nieuwe basisverordening (EG) nr. 1069/2009.
Deze verordening werd ondertussen al gepubliceerd als verordening (EU) nr. 142/2011. Beide verordeningen
werden van kracht op 4 maart 2011.

•

De ontvangst van een FVO missie (audit van de EU Commissie). Op enkele tekortkomingen na (voornamelijk
gebruik van het handelsdocument), voldoet het systeem ter hantering van dierlijke bijproducten voor de Europese
Commissie.

In 2010 werden 3.962 missies uitgevoerd bij 3.616 operatoren.

Inspecties

Gunstig

4.060

80,6 %

Beheer van afval
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Gunstig met
opmerkingen
12,9 %

Niet gunstig
6,5 %

Divers
11%
Zuivel
2%

Meststoffen
8%

Vlees
29%

Diervoeder
2%

Distributie
48%

Verdeling van de inspecties van dierlijke bijproducten per sector

De niet-conformiteiten hebben geleid tot 412 waarschuwingen, 97 PV’s, 21 inbeslagname, 2 bedrijven werden tijdelijk
gesloten en 1 procedure tot opschorting van de erkenning werd ingeleid.
Daarnaast werd er tijdens 11.077 missies in de horeca en grootkeukens gecontroleerd of het verbod tot vervoedering
van keukenafval aan veedieren gerespecteerd werd; in de horeca werden er 195 niet-conformiteiten vastgesteld, bij
grootkeukens 66.

Inspecties in de bedrijven
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2. Gezondheidscontroles en fytosanitaire controles
2.1.

Fytosanitaire controles

In 2010 heeft het FAVV 5.097 monsters genomen van planten en plantaardige producten bij producenten, in opslagplaatsen, verzendingscentra, groene zones en in bossen teneinde schadelijke organismen op te sporen. Door deze
opvolging is het mogelijk waarborgen te geven, op internationaal vlak, dat onze planten en plantaardige producten
aan de wettelijke voorschriften voldoen. Globaal genomen had 93,9 % van de monsters een gunstig resultaat.

2.1.1.

*

Insecten
Analyses

Conform

Anoplophora chinensis*

4

100 %

Anoplophora glabripennis*

4

100 %

Tuta absoluta*

19

15,8 %%

Andere insecten**

48

57,9 %

enkel monsterneming ingeval er zichtbare symptomen zijn tijdens de inspecties.

** Bemisia tabaci (tabakswittevlieg), Helicoverpa armigera (katoendaguil), Thrips palmi (palmtrips) en Lyriomyza
trifolii (floridamineervlieg) bemonsterd op uit derde landen ingevoerde zendingen planten en plantaardige
producten
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Aziatische boktorren
De twee soorten van Aziatische boktorren vormen een ernstige bedreiging voor de loofbomen in openbaar groen, wegbeplantingen en bossen (zie verslag 2009). Zij komen nog steeds niet voor op het Belgische
grondgebied maar tot in 2009 werden in verschillende Europese landen nog nieuwe besmettingen van OostAziatische boktorren (Anoplophora chinensis) aangetroffen op vanuit China ingevoerde planten. De Europese
Commissie verbood als reactie daarop en op initiatief van een aantal lidstaten en in het bijzonder van België de
invoer van Chinese sieresdoorns voor een periode van ten minste twee jaar. De fytosanitaire voorschriften voor
bepaalde uit China afkomstige loofhoutsoorten werden eveneens aangescherpt. Verder werd in België van januari tot mei naar aanleiding van het vaststellen van een haard in het grootste boomkwekerijgebied in Europa
(in Boskoop, Nederland) een intensieve controlecampagne opgezet in boomkwekerijen. Duizenden planten
werden daarbij zeer zorgvuldig onderzocht tijdens 150 specifieke missies bij 112 operatoren of in beplantingen
(openbaar groen, wegbeplanting, …) : gelukkig werd het insect daarbij niet aangetroffen. In de Commissie
worden thans besprekingen gevoerd over de invoering van verplichte maatregelen die bedoeld zijn om de
verspreiding van het insect in de Europese Unie tegen te gaan en, waar nodig, het insect uit te roeien.
Er werd in 2010 een informatie- en bewustmakingscampagne gevoerd om de waakzaamheid van de sector en
de groenbeheerders te vergroten : vroegtijdige opsporing en melding zijn immers absoluut noodzakelijk om
eventuele haarden uit te roeien.

De Aziatische boktor
mtes !

Een gevaar voor onze groene rui
Dit insect, afkomstig uit Azië,
voedt zich met het hout van loofbomen.
De larven boren gangen in het hout.
Het verspreidt zich vlug
van boom tot boom.

Als u er één ziet
of
als u onderaan
de stam
of in de takken
van een
loofboom gaten
opmerkt
van minstens éé
n centimeter,
verwittig ons da
n meteen.

Contacteer uw
Provinciale
Controle-eenhe
id

Dit insect is onschadelijk voor de mens,
maar brengt onze bomen grote schade toe.
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Tuta absoluta
Tuta absoluta is een schadelijk mineermotje met een grote voorkeur voor tomaat. Dit insect is niet gereglementeerd
maar het wordt wel door EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) aangeraden om dit op te
nemen in de Europese reglementering. De afgelopen jaren waren er vooral notificaties van intercepties in het Zuiden
van Europa. Daarom werd er in 2010 een monitoring aan de hand van feromoonvallen gedaan in de pakstations van
tomaten waar onder andere tomaten uit het Zuiden verpakt worden. Van de 10 pakstations waar de monitoring werd
uitgevoerd, werden de motten op 7 bedrijven gevangen.

2.1.2.

Nematoden

Bursaphelenchus xylophilus
Globodera spp.

Analyses

Conform

178

100 %

3.235

99,7 %

Ditylenchus dipsaci

322

99,4 %

Meloidogyne spp.

163

100 %

Andere nematoden*

158

72,3 %

* Analyse op Criconematidae, Helicotylenchus sp., Pratylenchus sp., Trichodorus sp., Tylenchorynchus sp. en
Xiphinema sp., … in aanklevende grond aan planten ingevoerd uit derde landen

Aardappelcysteaaltjes
Op 1 juli 2010 werden in de Europese Unie nieuwe maatregelen van kracht ter bestrijding van Globodera rostochiensis
en G. pallida. Met die maatregelen werd een betere bescherming beoogd van het teeltmateriaal (aardappelpootgoed,
…). De maatregelen hebben ook als doel de populaties van de parasiet in besmette zones te verminderen en de
verspreiding ervan naar vrije zones te beperken. Globodera-aaltjes zijn belagers van aardappelen, een van de meest
verspreide gewassen in de EU maar ook in alle andere delen van de wereld met een voor dat gewas geschikt klimaat.
Daarom eisen de meeste derde landen dat de fytosanitaire autoriteiten van uitvoerende landen garanderen dat alle
planten met wortel die naar hen worden uitgevoerd vrij zijn van Globodera.
Naast de schade die het organisme veroorzaakt (tot 80% opbrengstverlies) kan de loutere aanwezigheid van de
parasiet ook exportmarkten doen verloren gaan wat grote financiële gevolgen heeft voor de Belgische exporteurs van
boomkwekerijplanten, bollen van sier- of groenteplanten en aardappelen. Daarom hebben de vertegenwoordigers
van de siertelers het Agentschap duidelijk laten weten dat zij voorstander zijn van een systematische controle van
gronden die bestemd zijn voor de vermeerdering van zogenaamde “wortelgewassen” (planten die worden verkocht
met wortel, bol, knol, …).
Het Agentschap had de ontwikkeling aangemoedigd van een onderzoeksproject dat ertoe strekte het probleem in
België in kaart te brengen en aanbevelingen uit te werken. De belangrijkste resultaten geven aan dat het organisme
voorkomt in veel gebieden waar aardappelen worden geteeld, met een hoge incidentie in de oudste productiegebieden. Naast verplichte bestrijdingsmaatregelen bij vaststelling van haarden is ook een preventieve bestrijding nodig
waarvoor de medewerking van de hele productiekolom vereist is :
•

de telers moeten ervoor zorgen dat zij alleen gezond plantgoed gebruiken, de machines reinigen voordat zij
besmette percelen verlaten, …

•

de verwerkingsbedrijven en de handelaars-bereiders zouden uitgegraven grond en afval zodanig moeten
behandelen dat de parasiet niet wordt overgebracht naar landbouwpercelen die er vrij van zijn, …
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Omdat het probleem zo omvangrijk is, blijft het Agentschap alle initiatieven steunen die nuttig zijn om de hele sector
te doen meewerken aan de uitvoering van een globale bestrijdingsstrategie.
Bij de uitvoer van elke partij consumptieaardappelen eist de Russische Federatie dat de fytosanitaire autoriteit van het
uitvoerende land een fytosanitair certificaat afgeeft waarin de afwezigheid van Globodera wordt bevestigd. In België
wordt een dergelijk certificaat afgegeven door het FAVV, op basis van een gunstig analyserapport voor een grondmonster dat werd genomen door een geaccrediteerd controleorgaan (conform de instructies en het protocol beschikbaar
op de website van het FAVV).
Sinds september 2010 onderschepten de Russische autoriteiten 22 met een Belgisch fytosanitair certificaat geëxporteerde zendingen – zowel partijen van Belgische oorsprong als uit buurlanden ingevoerde en opnieuw uitgevoerde
zendingen – maar waarvoor de in Rusland uitgevoerde analyses de aanwezigheid aantoonden van Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens. Als gevolg daarvan werd de export van aardappelen naar Rusland tijdelijk onderbroken.
Het FAVV heeft het hele proces onderzocht : van de bemonstering tot de afgifte van fytosanitaire certificaten (telers,
bereiders, certificeringsinstellingen die monsters nemen). Dat onderzoek wees op een gebrekkige traceerbaarheid en
representativiteit van het geanalyseerde monster met betrekking tot de partij aardappelen die uiteindelijk werd verzonden, te wijten aan niet-naleving van de instructies en ontoereikende opleiding van de monsternemers. In aansluiting op die vaststelling werden de voorwaarden voor certificering aangescherpt. De betrokken personen hebben de
opgelegde corrigerende maatregelen getroffen.

Meloidogyne spp.
Hoewel meermaals knobbelaaltjes (Meloidogyne) werden gemeld in vollegrondsgroenteteelten en, minder vaak, in
teelten van consumptieaardappelen, blijkt uit de resultaten van de monitoring dat de aaltjes nog steeds niet voorkomen op percelen waar pootaardappelen worden geteeld.
Een gerichte monitoring (160 monsters) gaf ook aan dat deze parasieten niet voorkomen op in België geteelde gecertificeerde pootaardappelen.

2.1.3.

Schimmels
Analyses

Conform

Phytophthora kernoviae

216

100 %

Phytophthora ramorum

226

91,6 %

Andere schimmels *

106

100 %

* Monilinia fructicola (moniliose bij pitfruit), Gibberella circinata (pijnboomkanker) en Melampsora medusae
(roest van populierbladeren) in Belgische inrichtingen en Tilletia indica in ingevoerde granen.
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Phytophthora ramorum & Phytophthora kernoviae
Omdat Phytophthora ramorum op grote schaal sterfte van inheemse eiken veroorzaakt in Californië, zijn noodmaatregelen van kracht in de EU sinds 2002. Planten bestemd voor opplant van Camellia, Viburnum en Rhododendron,
andere dan Rododendron simsii (kamerazalea), worden twee maal geïnspecteerd tijdens het groeiseizoen.
Op 8 bedrijven werd een besmetting aangetroffen, een aanzienlijke daling ten opzichte van 2009. De besmette planten en de waardplanten in een straal van 2 m er rond werden vernietigd. De waardplanten die zich in een straal van 10
meter rond deze haard bevonden werden in quarantaine gehouden en regelmatig opnieuw onderzocht.
In openbaar groen en bossen werden 239 plaatsen aan een inspectie onderworden. Er werden op die plaatsen geen
besmettingen aangetroffen.
Phytophthora kernoviae werd voor het eerst vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk in 2003 op Rhododendron en
Vaccinium (bosbes), waar het gelijkaardige symptomen veroorzaakt als Phytophthora ramorum, maar onder een veel
agressievere vorm. Deze schimmel werd niet aangetroffen in België.

2.1.4.

Bacteriën

Clavibacter michiganensis michiganensis
Clavibacter michiganensis sepedonicus
Erwinia amylovora (bacterievuur)

Analyses

Conform

43

81,4 %

3.321

100 %

551

72,1 %

3.454

100 %

Xanthomonas fragariae

50

92 %

Andere bacteriën

11

100 %

Ralstonia solanacearum (op aardappelen en sommige andere planten)

Clavibacter michiganensis michiganensis
Clavibacter michiganensis michiganensis is een bacterie die schadelijk is voor de tomatenteelt. In het kader van de
meldingsplicht werden notificaties door 12 telers gedaan. Gepaste bestrijdings- en hygiënemaatregelen werden
genomen bij de 12 telers.
Bij de jaarlijkse nationale monitoring bij de teelt van het plantgoed werden geen besmettingen vastgesteld.

Bacteriën in de aardappelteelt
Bruinrot (Ralstonia solanacearum) en ringrot (Clavibacter michiganensis Sepedonicus) worden intensief bewaakt verworpen, vooral in de productie van pootgoed. In 2010 werden alle analyses op loten van aardappelen conform. Dank
zij de reeds jarenlang toegepaste toezichts- en uitroeiingsmaatregelen kan het Belgische grondgebied dus vrij blijven
van deze ziekten en kan het worden beschermd tegen nieuwe insleep vanuit andere landen, met name via de handel
in pootgoed.
De Nederlandse fytosanitaire autoriteiten meldden de levering - aan een Belgische teler – van een aantal partijen
pootgoed met status « waarschijnlijk besmet » als gevolg van een klonale verwantschap met in Nederland gevonden
met bruinrot besmette partijen : de 7 betreffende percelen werden dan ook officieel « waarschijnlijk besmet » verklaard en er werd een uitroeiingprogramma op toegepast.
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Analyses van het oppervlaktewater in het beschermingsgebied voor « Ralstonia » (nabij de Nederlandse grens in de
provincies Antwerpen en Limburg) geven aan dat deze bacteriën persisteren in de waterlopen. De in dat gebied
opgelegde bestrijdingsmaatregelen maken het echter wel mogelijk om verspreiding van de bacteriën naar de aardappelteelten te vermijden.

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 gebruikers in gebieden waar bacterievuur niet (of zeer weinig) voorkomt, worden bufferzones afgebakend.
In 2010 werden 8 bufferzones afgebakend met een totale oppervlakte van 1.058 km2 (1.041 km² in 2009). In deze
zones werden 249 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 infectie op te sporen: op 8 percelen werd een
besmetting aangetroffen. Alle monsters die getest werden op latente infectie waren conform. Buiten de percelen in de
bufferzones werden nog eens 10.059 plaatsen met waardplanten geïnspecteerd op de aanwezigheid van symptomen.
Op 33 plaatsen werd een besmetting vastgesteld. Besmette planten werden gesnoeid tot minstens 50 cm onder de
laagste infectieplaats, afgezet tot tegen de grond of, indien deze maatregelen niet doeltreffend bleken, gerooid.

Xanthomonas fragariae
Xanthomonas fragariae is een bacterie die schadelijk is voor de aardbeienteelt. Daarom mag aardbeiplantgoed enkel
verhandeld worden op voorwaarde dat het vrij is van deze bacterie. In 2010 waren er 4 niet-conforme resultaten bij 2
operatoren. De besmette planten op het perceel werden vernietigd. Hoewel van de overige planten op het perceel de
vruchten geoogst mochten worden, werden ook deze planten vernietigd.

2.1.5.

Virussen en viroïden
Analyses

Conform

Pepino mosaic virus

27

92,6 %

Plum pox virus

15

93,3 %

Potato spindle tuber viroid (pospiviroïde)

272

76,5 %

Tomato spotted wilt virus

59

88,1 %

Andere virussen & viroïden*

91

100 %

* Vooral Tomato yellow leaf curl virus in de tomatenteelt.
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Pepino Mosaic Virus
Pepinomozaïekvirus is via een Europese beschikking gereglementeerd op tomatenzaad. Bij invoer uit derde landen
wordt tomatenzaad systematisch geanalyseerd. De onderzochte zendingen waren conform. In het kader van een
monitoring worden er steekproefsgewijze analyses gedaan bij de productie van het vermeerderingsmateriaal, bij de
tomatenteelt en (op basis van symptomen) in de handel van tomaten. Tijdens deze monitoring werden er 2 positieven
vastgesteld in de tomatenteelt. Ten gevolge hiervan werd de telers aangeraden hygiënemaatregelen te nemen.

Plum Pox Virus
Plum Pox Virus (of Sharka virus) komt voor op Prunus soorten zoals abrikoos, perzik en pruim. Symptomen kunnen
voorkomen op bladeren en vruchten onder de vorm van bleke vlekken of ringen. Aangetaste bomen hebben de neiging om hun vruchten vroegtijdig af te stoten. Dit virus wordt verspreid door bladluizen en door gebruik van besmet
vermeerderingsmateriaal. De controles worden verricht op vermeerderingsmateriaal en plantgoed. In 2010 werd een
besmetting aangetroffen. De aangetaste planten worden vernietigd.

Pospiviroïden
Sinds 2007 zijn er fytosanitaire noodmaatregelen van kracht ten aanzien van Potato Spindle Tuber Viroid (aardappelspindleknolviroïde), een viroïde dat grote schade kan aanrichten in de teelt van aardappelen en tomaten, maar ook
latent aanwezig kan zijn op tal van sierplanten van de familie der nachtschadeachtigen.
Sinds 2009 werd dit schadelijk organisme niet meer aangetroffen op de Belgische bedrijven. Tijdens de monitoring
werden wel een aantal andere, aan Potato Spindle Tuber Viroid nauw verwante viroïden aangetroffen, met name Tomato Chlorotic Dwarf Viroid op Petunia, Tomato Apical Stunt Viroid op Solanum jasminoides (klimmende nachtschade)
en Brugmansia sp. (engelentrompet), Citrus Exocortis Viroid op Solanum jasminoides en Chrysanthemum Stunt Viroid
op Solanum jasminoides en Dendranthema sp. (chrysant). Uit voorzorg, en in overleg met de EU, worden de besmette
planten vernietigd.
Er wordt een monitoring uitgevoerd op de pootgoedproductie (ongeveer 80 monsters/jaar) : er komen in België geen
pospiviroïden voor in die productie.

2.2.

Dierziektes

2.2.1.

Gezondheidsbeleid

In België wordt de bestrijding van dierziekten al gedurende verschillende decennia georganiseerd. Voor de meeste
ziekten gebeurt dit op basis van verplichte officiële bestrijdingsprogramma’s. Het sanitair beleid in België is afhankelijk
van meerdere, onderling met elkaar verbonden, factoren:
•

het statuut dat ons land officieel vrij is verklaard van bepaalde ziekten (bv. leucose sinds 1999, brucellose en
tuberculose sinds 2003)

•

de handelsbetrekkingen met bepaalde landen die voor bepaalde ziektes niet over een dergelijk statuut
beschikken, wat de handhaving van een sanitaire bewaking op verplaatsingen van dieren afkomstig uit deze
landen noodzaakt
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•

de toepassing van de normen van de OIE (Werelddiergezondheidsorganisatie)

•

het mogelijk optreden van opduikende ziekten.
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In december 2010 werd naar aanleiding van een abortusonderzoek een haard van brucellose ontdekt. Door de snelle
reactie van het FAVV werd de officieel -vrije status van België niet in gevaar gebracht.
Het FAVV vertrouwt een groot deel van deze sanitaire bewaking toe aan de dierengezondheidsverenigingen DGZ
en ARSIA en besteedt hieraan jaarlijks meer dan 7 miljoen €, terwijl 4 miljoen € wordt toegekend aan het CODA, het
nationaal referentielaboratorium.
Om de sanitaire veiligheid van de Belgische veestapel op nationaal als internationaal vlak te kunnen garanderen werden verschillende keuzes gemaakt:
•

analyses op runderen afkomstig van Lidstaten die niet officieel vrij zijn van de ziekten bij hun binnenkomst en
gedurende volgende wintercampagne

•

een wintercampagne waarbij bloedmonsters worden afgenomen op een willekeurige selectie van dieren met het
oog op de detectie en evaluatie van de seroprevalentie van ziekten

•

een epidemiologische onderzoek en analyses in geval van abortus bij runderen en kleine herkauwers

•

het administratief beheer m.b.t. de diergeneeskundige opvolging en een wetenschappelijke ondersteuning van de
actoren op het terrein

•

de invoering van een serotheek (serummonsters van de wintercampagne) om retroactief analyses mogelijk te
maken

•

de analyse en de opvolging van nieuwe ontwikkelingen op het vlak van opduikende of opnieuw opduikende
dierziekten (vb. BVD, IBR, Q-koorts, blauwtongziekte, West-Nijlvirus).

Dankzij deze nieuwe aanpak van het sanitaire beleid kunnen wij zowel het statuut als vrij land behouden en anderzijds
het toepassingsgebied van het sanitaire beleid uitbreiden.

2.2.2.

Opvolging van abortussen

Als runderen, schapen of geiten verwerpen wordt een uitgebreid onderzoek op een hele reeks ziekteverwekkers uitgevoerd naast het verplichte brucelloseonderzoek zoals wettelijk is vastgelegd.
Er werd in het kader van het abortusonderzoek een haard van brucellose ontdekt in de provincie Luik. De ziekte was
sinds 10 jaar niet meer vastgesteld in België. Alle dieren van de haard werden verplicht afgeslacht en er volgde een
uitgebreid epidemiologisch onderzoek. 146 contactbeslagen werden serologisch opgevolgd en er werd een uitgebreid nationaal onderzoek op tankmelk van melkproducerende beslagen uitgevoerd. Uiteindelijk werd geen enkel
nieuw geval van brucellose ontdekt. De oorsprong van de besmetting kon niet worden achterhaald. Het onderzoek
bij een abortus heeft in ieder geval zijn belang aangetoond voor een vroegtijdige detectie van een heropduiken van
runderbrucellose.
In 2010 werden 6.650 verwerpingen onderzocht. Het onderzoek werd uitgevoerd op serum van het moederdier en via
virologisch en bacteriologisch onderzoek van de verworpen vrucht of de nageboorte. De volgende agenten werden
ook angetoond: Boviene Virale Diarrhee (BVD), Infectieuze Boviene Rhinotracheïtis (IBR), Leptospirose, Neosporose, Qkoorts, Neospora caninum, blauwtong, gisten en schimmels, Arcanobacterium pyogenes, Escherichia coli, Salmonella
spp. en Listeria monocytogenes.

Gezondheidscontroles en fytosanitaire controles

146

Resultaten van de analyses bij abortusonderzoeken (runderen en kleine herkauwers)
seropositiviteit(moederdier)

abortusproducten & foetussen

Q-koorts

14,0 %

9,4 %

BVD

47,9 %

2,8 - 4,1 %

IBR

20,0 %

Leptospirose

3,1 %

Neosporose

18,7 %

5,2 %

Blauwtong

0,2 %

Gisten en schimmels

1,3 - 6,4 %

Arcanobacterium pyogenes

5,9 %

E. Coli

3,5 %

Salmonella

1,0 %

Listeria monocytogenes

1,2 %

Alle abortussen waarbij het bluetonguevirus werd gevonden hadden plaats tussen januari en begin maart 2010. Die
resultaten weerspiegelen de geringe residuele viruscirculatie van eind 2009. Wij kunnen hieruit besluiten dat er in 2010
geen viruscirculatie was.
Algemeen kan worden gesteld dat in 40 % van de abortusonderzoeken een agens kan worden aangetoond. De ervaringen uit 2010, het permanent bijsturen van de abortusonderzoeken, het optimaliseren van de onderzoeksmethodes
en het aanpassen van de lijst van te onderzoeken dierenziekten zal wellicht toelaten dit percentage in de toekomst
verder te verbeteren.
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

3.709

3.535

3.926

4.184

3.504

6.650
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2.2.3.

Ziektes waarvan België officieel vrij is

België is officieel vrij van:
•

runderleucose sinds 1 juli 1999

•

runderbrucellose sinds 25 juni 2003

•

rundertuberculose sinds 25 juni 2003.

Het behoud van de officieel-vrije status voor beide dierenziekten gedurende vele jaren liet toe om het bewakingsprogramma vanaf december 2009 af te bouwen (richtlijn 64/432/EEG).

Trichinen : een nieuwe status voor België
In België worden alle varkens die bestemd zijn voor de intracommunautaire markt of de export sinds 1979 systematisch onderzocht op trichinen. Omdat sinds 1979 geen enkele trichinenlarve werd gevonden bij varkens, diende België
in maart 2010 bij de Europese Commissie een aanvraag in om officiële erkenning als « gebied met verwaarloosbaar
risico voor trichinen bij gedomesticeerde varkens ».
De erkenning werd eind 2010 bij unaniem akkoord aan België verleend. België sluit zich op die manier aan bij Denemarken dat die status in 2007 verkreeg. Dankzij die status kunnen de onderzoeken voor het opsporen van trichinen bij
gedomesticeerde varkens worden beperkt tot een risicogesteund toezicht.
De onderzoeken kunnen voortaan worden beperkt tot fokvarkens (zeugen en beren) en tot varkens die toegang hebben tot een uitloopruimte in de vrije lucht (biovarkens en “scharrelvarkens”).
Sinds 1993 worden ook karkassen van paardachtigen getest. Er werd nooit een geval vastgesteld.
In 2010 werden 11.730 everzwijnen getest : ook zij waren alle conform.

Foyer de brucellose
In december 2010 werd, na een afwezigheid van 10 jaar, naar aanleiding van het onderzoek van een verwerping opnieuw een haard van runderbrucellose vastgesteld. De haard, gelegen in Haccourt, werd geblokkeerd en alle runderen uit de haard werden verplicht afgeslacht. De haard werd opnieuw vrijgesteld na het uitvoeren van een grondige
reiniging, een tweevoudige ontsmetting en het uitvoeren van bijkomende voorzorgsmaatregelen. Naar aanleiding van
deze haard en aansluitend de uitvoering van een uitgebreid epidemiologisch onderzoek werden de runderen uit 146
‘contact’ bedrijven serologisch opgevolgd. Verder werd een algemene screening voor brucellose georganiseerd via
het onderzoek van de tankmelk van alle melkproducerende beslagen. Deze bijkomende onderzoeken brachten geen
nieuwe gevallen aan het licht noch kon de oorsprong van de besmetting in de haard worden achterhaald. Door de
snelle reactie van het FAVV werd de officieel -vrije status van België niet in gevaar gebracht.
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Tuberculose
Tuberculose werd elk jaar sporadisch ontdekt. De status ‘officieel vrij van de ziekte’ betekent dat in maximum 0,1 % van
alle beslagen één of meerdere runderen door tuberculose zijn aangetast. In 2010 werd voor het eerst geen enkel geval
van rundertuberculose gedetecteerd.
In 2010 werden door het FAVV 1.487 controles op de uitvoering van de tuberculinatie gerealiseerd. Deze hadden
betrekking op de bewaring, het gebruik van de tuberculine, uitvoering van de tuberculine-injectie, het afl ezen 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. 95,1 % van de controles waren gunstig. Dit resultaat is vergelijkbaar met de vaststellingen van de vorige jaren.

2.2.4.

Ziekte van Aujeszky

De ziekte van Aujeszky is een virale ziekte waarbij hoofdzakelijk varkens getroffen worden; de ziekte is niet op de mens
overdraagbaar. 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 besmette dieren aanwezig zijn. De laatste melding van klinische uitbraken dateert van 2002.
In 2010 hebben alle varkensbeslagen de status vrij van de ziekte van Aujeszky bekomen., behalve sommige in gevangenschap gehouden everzwijnen. De ziekte blijft evenwel endemisch bij in het wild levende everzwijnen. Overeenkomstig het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky is vaccinatie
op het nationale grondgebied vanaf januari 2011 verboden met het oog op het verkrijgen van de Europese officieel
vrije status voor deze ziekte.

2.2.5.

OSE

Overdraagbare spongiforme encefalopathieën of OSE (Engels: TSE) zijn ziekten die de hersenen en het zenuwstelsel
van dieren progressief aantasten. Er wordt aangenomen dat deze ziekten 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 oorspronkelijk is de jaren ’80 in het Verenigd Koninkrijk de
recyclage van eiwitten van herkauwers in dierenvoeders voor herkauwers die onvoldoende thermisch werden behandeld, de voornaamste bron van deze epidemie vormt. Schapen, geiten en hertachtigen kunnen eveneens worden
getroffen door OSE’s.

Evolutie maatregelen BSE
In juli 2005 bracht de Europese Commissie het TSE-stappenplan uit inzake van overdraagbare spongiforme encefalopathieën (OSE; Engels: TSE), zoals BSE bij runderen en scrapie bij schapen en geiten. Dankzij de strenge risicobeperkende maatregelen in de hele EU was er de jongste jaren een sterke afname van het aantal BSE-gevallen. Deze gunstige
trend maakte het mogelijk een aantal bestaande TSE-maatregelen te wijzigen zonder het beschermingsniveau van de
consumenten te verlagen.
Zo werd 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, opgetrokken tot 48
maanden. In oktober 2009 en in januari 2010 kregen ook Slovenië en Cyprus de toelating om de leeftijdsgrens voor de
BSE-testen op te trekken tot 48 maanden.
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In juli 2010 publiceerde de Europese Commissie het TSE-stappenplan II. Onder impuls van het Belgische voorzitterschap tijdens het tweede semester van 2010 werd een consensus bereikt tussen de lidstaten over de verdere afbouw
van het aantal BSE-testen bij gezonde slachtrunderen. Wellicht reeds vanaf het tweede semester van 2011 zal de
leeftijdsgrens voor het testen van gezonde slachtrunderen verder worden opgetrokken tot 72 maanden.
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.

Diagnose van de gekkekoeienziekte bij runderen
In 2010 werden in België alle runderen van meer dan 48 maanden oud getest op BSE. Er werden snelle BSE-diagnosetesten uitgevoerd op slachtrunderen (229.794 runderen) en op gestorven runderen (26.115 kadavers).
Er werd ook een bewaking op levende runderen uitgevoerd in veehouderijen, op markten, bij het vervoer en bij het
gezondheidsonderzoek in de slachthuizen. Aan de 194 verdenkingen kon de nodige opvolging worden gegeven
dankzij het in acht nemen van de aangifteplicht. De hersenen van alle verdachte dieren werden geanalyseerd door het
CODA. De laatste 4 jaar werden geen gevallen van BSE meer vastgesteld in België; het laatste geval werd vastgesteld in
oktober 2006. In de hele EU werd de jongste jaren een sterke daling van het aantal positieve gevallen vastgesteld maar
in bepaalde gevallen komen nog gevallen voor, hoofdzakelijk bij oudere dieren.
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Gezondheidscontroles en fytosanitaire controles

150

OSE bij schapen en geiten
In 2010 werden 1.759 dode schapen en geiten van meer dan 18 maanden oud bemonsterd in het vilbeluik. Daarop
werd een snelle OSE-diagnosestest uitgevoerd. Geen enkel monster bleek positief. Het laatste geval van scrapie in
België dateert van 2007.

Genotypering i.v.m. de gevoeligheid voor scrapie
Bij de uitroeiingsmaatregelen voor OSE bij schapen moeten fokschapen met een resistent genotype onder bepaalde
voorwaarden niet worden opgeruimd en worden de kuddes herbevolkt met rammen en ooien met een resistent
genotype. Fokrammen dienen homozygoot resistent te zijn (ARR/ARR), terwijl fokooien heterozygoot resistent moeten
zijn waarbij minstens een ARR-allel en geen VRQ-allel mag aanwezig zijn.
In 2010 werden 98 genotyperingen uitgevoerd bij schapen die werden bemonsterd in het slachthuis of op het bedrijf.
Bij de rammen had 42 % van de onderzochte dieren het genotype ARR/ARR. 81 % van de geteste ooien had minstens
een ARR-allel. Het VRQ-allel werd bij 6 % van de geteste schapen vastgesteld. Dit resultaat is vergelijkbaar met de
vaststellingen van 2009.
Sinds september 2010 kunnen schapenhouders voor hun beslag het statuut van niveau 1 met betrekking tot resistentie tegen OSE’s verkrijgen. In deze beslagen hebben alle dieren het ARR/ARR genotype. Voordeel van dit statuut is
dat niet alle dieren moeten gegenotypeerd worden vooraleer zij kunnen worden verhandeld. Drie schapenhouders
hebben hier al positief op ingespeeld.

2.2.6.

Vogelgriep

Net als de voorgaande jaren organiseerde het FAVV diverse monitoringprogramma’s en nam het preventieve maatregelen met als doel een eventuele insleep van vogelgriep in onze pluimveebeslagen snel te kunnen detecteren en de
dreiging te evalueren die in het wild levende vogels voor de pluimveestapel kunnen inhouden.
Voor de pluimveesector is uiteraard niet alleen het H5N1 virus belangrijk. Alle pathogene vogelgriepvirussen van het
H5 en het H7 type – ook de laagpathogene – kunnen immers transformeren in hoogpathogene virussen.

De monitoring bij wilde vogels
De monitoring bij in het wild levende vogels wordt al sinds 2005 georganiseerd.
•

Actieve monitoring: monsters worden genomen bij levende vogels, die gespreid over het ganse jaar gevangen
worden in het kader van ringactiviteiten, en bij waterwild, dat tijdens het jachtseizoen in het zuiden van het land
geschoten wordt. Het FAVV werkt hiervoor al jaren samen met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurweten
schappen (KBINW) en het “Réseau de surveillance sanitaire de la faune sauvage” van de Université de Liège.

•

Passieve monitoring: verdachte sterfte van wilde watervogels wordt eveneens onderzocht met de bedoeling
eventuele aanwezigheid van het griepvirus op te gaan. Hier werkt het Agentschap samen met de natuurdiensten
van de Gewesten, nl. 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 zijn
verant woordelijk voor de ophaling en het vervoer van kadavers naar het referentielaboratorium (CODA).
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Bemonsteringsplaatsen van wilde vogels

In 2010 werden alles samen 3.088 vogels bemonsterd op 152 verschillende sites. Meer dan 1/3 van de vogels werd
bemonsterd in de gebieden waar veel trekvogels verblijven of passeren (de zgn. gevoelige natuurgebieden). Deze
gebieden met hoge concentraties aan trekvogels worden als risicogebieden beschouwd voor de introductie en verspreiding van vogelgriepvirussen.
Meer dan de helft van de bemonsterde vogels worden door de EU als “brugspecies” aangeduid (hoofdzakelijk eenden,
ganzen, zwanen). Deze vogelsoorten kunnen bij hun trek het H5N1 virus overdragen, het virus dat in de afgelopen 6
jaren in Azië en Afrika bij de mens voor ettelijke sterfgevallen verantwoordelijk is geweest.
De monsterneming betrof keelschraapsels, cloacamonsters en eventueel serummonsters. In totaal werden zo voor de
3.088 bemonsterde vogels 4.021 monsters door het referentielaboratorium CODA geanalyseerd.

Gezondheidscontroles en fytosanitaire controles

152

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

vogels

232

100

177

440

205

643

362

207

192

385

96

49

analyses

419

137

212

520

307

782

392

405

272

399

112

64

Bemonsterde vogels bij actieve monitoring van wilde vogels

De resultaten van de analyses zijn vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Er werd geen enkele hoogpathogene stam
gevonden. Laagpathogene griepvirussen van de types H1N1, H2N3, H3N6, H5N2, H6N1, H7N7 en H12N5 werden
aangetroffen. Ze bevestigen nogmaals dat laagpathogene virussen van allerhande types veelvuldig circuleren bij
watervogels in België.

De monitoring bij pluimvee
Het programma voor de actieve monitoring van onze pluimveestapel liep het ganse jaar door en betrof 736 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. In totaal werden ruim 9.075 dieren onderzocht. Alle monsters werden door het referentielaboratorium CODA geanalyseerd.
In 1 legpluimveehouderij werden dieren met antistoffen tegen H5 aangetroffen. Ondanks een uitgebreide herbemonstering op dit bedrijf, kon er geen virus worden geïsoleerd. Aangezien geen enkel klinisch symptoom werd vastgesteld,
kan besloten worden dat het ging om een laagpathogeen virus van voorbijgaande aard.
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2.2.7.

West Nile virus

Het West Nile virus kan bij mens en paard verantwoordelijk zijn voor de West Nile fever, een ziekte die soms een
dodelijke afloop kent en die duidelijk in opmars is in Zuid- en Zuidoost-Europa. In het kader van het gezondheidsbeleid werd in 2010 bij verschillende diersoorten een monitoring uitgevoerd op het serum van verschillende dieren :
•

1.167 monsters van wilde vogels in het kader van de monitoring voor vogelgriepvirussen inclusief roofvogels
en kraaien

•

1.635 monsters van pluimvee in het kader van de monitoring voor aviaire influenza

•

160 reisduiven bij exportgerelateerde onderzoeken

•

741 monsters van paarden bij export en bij de monitoring voor equine infectieuze anemie

•

1.987 monsters van runderen tijdens de winterscreening

•

92 monsters van schapen bij de monitoring voor maedi visna

De monsters werden onderzocht in het Belgische referentielaboratorium, het CODA. Ze waren alle negatief voor het
West Nile virus, behalve 3% van de paardensera als gevolg van vaccinatie. Paarden die naar landen reizen waar het
virus circuleert, worden immers vaak gevaccineerd.

2.2.8.

Q-koorts

Q-koorts is een bacterieziekte veroorzaakt door Coxiella burnetti. Verschillende diersoorten zijn gevoelig voor de ziekte
maar herkauwers worden beschouwd als het voornaamste reservoir. De ziekte kan ook op de mens worden overgedragen en houdt meer risico in voor de volksgezondheid dan voor de diergezondheid.
Nederland wordt sinds 2007 geconfronteerd met een toename van het aantal humane gevallen van Q-koorts: 170
gevallen in 2007, 2.300 besmettingen en 6 overlijden in 2009. Door de intensieve bestrijding van Coxiella burnetii bij
geiten en schapen is in Nederland het aantal humane gevallen drastisch gedaald in 2010 (398 gevallen). In België
worden jaarlijks enkele tientallen gevallen vastgesteld, maar er is geen sprake van een epidemie bij deze dieren.
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Q koorts : 4 adviezen van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV in 2010
Recente Belgische epidemiologische gegevens wijzen erop dat Coxiella burnetii endemisch aanwezig is in 55 %
van de rundveebedrijven en in een aantal melkbedrijven met kleine herkauwers. Bij de mens is de incidentie van
de ziekte gering en sinds enkele jaren onveranderd.
Aërosols van abortusproducten en mest van besmette dieren zijn de belangrijkste bronnen van infectie voor de
mens. De populaties die het grootste risico lopen zijn dan ook veehouders en hun gezinsleden, dierenartsen,
mensen die dieren vervoeren, bezoekers van kinderboerderijen, dierenparken en dierentuinen, werknemers van
slachthuizen of laboratoria die besmette dieren of materiaal moeten hanteren.
Hoewel besmetting via consumptie van rauwe melk of rauwmelkse producten minder belangrijk is, kan deze
vorm van besmetting toch niet worden uitgesloten en zeker niet voor risicopersonen (jonge kinderen, zwangere vrouwen, bejaarden, mensen met immunodeficiëntie of immunodepressie, mensen met een hartziekte of
een hartklepaandoening).
Het Wetenschappelijk Comité raadde aan om periodiek toezicht op Q-koorts op te zetten in de bedrijven, op
basis van een ELISA-analyse in combinatie met een RT-PCR analyse van tankmelk.
Om het risico van verspreiding van besmette stofdeeltjes of aërosols zo klein mogelijk te houden raadt het
Comité aan om vruchtvliezen en abortusproducten op een veilige manier te verwijderen en controle uit te oefenen op het uitrijden van mest in bedrijven waar de RT-PCR analyse positief is. Het Comité raadt risicopersonen
ook af om rauwe melk of rauwmelkse producten te gebruiken en wijst erop door pasteurisatie alle in vegetatieve vorm in melk aanwezige bacteriën kunnen worden uitgeschakeld, inclusief Coxiella burnetii.
Het Wetenschappelijk Comité raadde ook aan om dieren preventief te vaccineren, in het bijzonder in bedrijven
die aan hoevetoerisme doen, kinderboerderijen, dierenparken en dierentuinen vanwege het risico van besmetting van het publiek.
Het Wetenschappelijk Comité onderstreepte het belang van het « abortusprotocol » dat sinds eind 2009 in alle
bedrijven met runderen en kleine herkauwers wordt uitgevoerd met het oog op de opsporing van dierziekten.

In december 2009 heeft het FAVV, op basis van een advies van het Wetenschappelijk comité, een monitoring ingevoerd . Die werd voortgezet in 2010:
•

In tankmelk van 15 van de 118 melkgeiten en/of melkschapen (bedrijven met meer dan 10 dieren voor
melkproductie) minstens 1 keer. In december 2010 waren 6 van de 70 bemonsterde melkbedrijven positief.

•

In het kader van abortusonderzoek bij runderen en kleine herkauwers, bij 14 % van moederdier monsters
(serologie) en 9,4 % van monsters van abortusproducten of verworpen vrucht.

Deze resultaten geven wel aan dat Q-koorts in onze Belgische stapel aanwezig is maar de situatie is niet vergelijkbaar
met de situatie in Nederland. Waakzaamheid blijft geboden en het bewakingsprogramma zal in 2011 worden verdergezet.
Voor Q-koorts positieve bedrijven wordt aangeraden om preventieve maatregelen te nemen. De bij een abortus te
nemen maatregelen hebben betrekking op hygiëne, toegang tot het bedrijf, contact met andere dieren van het bedrijf
en de behandeling van mest, de belangrijkste bron van besmetting van de mens samen met blootstelling bij abortus.
Wanneer tankmelk positief is moet bovendien de melk van kleine herkauwers worden gepasteuriseerd. De verplichte
pasteurisatie zal in 2011 worden opgeheven voor bedrijven waarvan de melk positief is en die hun dieren vaccineren
op voorwaarde dat alle niet-drachtige geiten van meer dan drie maand oud gevaccineerd zijn. Het FAVV verwittigt ook
de gezondheidsinspecteurs van de Gemeenschappen over de aanwezigheid van positieve bedrijven.
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2.2.9.

Blauwtongziekte

Het FAVV voert al sinds de zomer van 2006 een actieve strijd tegen blauwtong, een virusziekte die door muggen wordt
verspreid bij runderen en kleine herkauwers. In afwezigheid van enige immuniteit kan de ziekte aanleiding geven tot
veel klinische problemen, zelfs sterfte, en leid ze tot ernstige economische schade. Dankzij deze bestrijding en vooral
dankzij de vaccinatie werd er in 2010 voor het tweede jaar op rij geen enkel geval van blauwtong vastgesteld en kan
ons land mogelijk al in 2012 de vrije status opnieuw verwerven. Dit is dus een aanzienlijke verbetering van de situatie,
gelet op de 700 gevallen in 2006, 7.000 gevallen in 2007 en 50 gevallen in 2008.
De vaccinatie tegen deze ziekte werd voor het derde jaar in België verplicht voor alle runderen en schapen (met
uitzondering van de slachtkalveren). In 2010 hebben het FAVV en het Dierengezondheidsfonds (Begrotingsfonds voor
de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten) 3,16 miljoen vaccins voor runderen en 270.000
vaccins voor schapen aangekocht. Dit vaccin werd gratis ter beschikking gesteld van de veehouders. Het FAVV leverde
een financiële inspanning van 1,7 miljoen €.In totaal werden meer dan 201.000 schapen en meer dan 2,34 miljoen
runderen gevaccineerd tegen serotype 8.
De Europese unie (EU) ondersteunt de vaccinatiecampagnes van de lidstaten financieel. Ze betaalt de kosten voor de
aanschaf van het vaccin grotendeels terug en voorziet eveneens in een compensatie van ongeveer de helft van de
toedieningskosten. In 2010 werd het dossier dat het FAVV voor 2008, het eerste vaccinatiejaar, had ingediend bij de
Europese commissie grondig geëvalueerd door een auditteam van de Europese commissie. Hoewel de eindconclusies
van deze audit nog formeel moeten gevalideerd worden, blijkt uit de vaststellingen van het team dat het FAVV de
vaccinatiecampagnes op een meer dan behoorlijke wijze opgezet en begeleid heeft, zowel wat de organisatorische
aspecten als de financiële aspecten betreft.

2.2.10.

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 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 2010 werden 1.756 veralgemeende cysticercosegevallen bij runderen vastgesteld.

2.2.11.

Equine infectieuze anemie

In 2010 werd in België de eerste diagnose van equine infectieuze anemie gesteld. Het FAVV deed een uitgebreid onderzoek met als doel de 2.085 uit Roemenië afkomstige paarden te vinden en te testen die sinds 2007 in België waren
ingevoerd.
Er werden in totaal 7 uitbraken vastgesteld ; alle besmette paarden waren uit Roemenië afkomstig. De besmette dieren
werden geslacht of geëuthanaseerd en aan de 7 betreffende bedrijven werden maatregelen opgelegd die bestonden
uit een verbod op verplaatsingen en serologisch toezicht op de overblijvende paarden. De maatregelen werden in
alle bedrijven opgeheven nadat 3 maand na de verwijdering van de besmette dieren de afwezigheid van besmetting
werd bevestigd. Op 27 oktober 2010 werd een ministerieel besluit gepubliceerd dat de bestrijding van deze ziekte
moet vergemakkelijken.
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2.2.12.

Ziekten bij dieren van aquacultuur

In 2010 werden 66 aquacultuurbedrijven met zalmachtigen en snoeken geregistreerd. De lijst van die bedrijven met
vermelding van de locatie, het kweek- en productietype en de gezondheidsstatus is beschikbaar op de website van
het FAVV.. Tweemaal per jaar wordt de aanwezigheid van het virus van infectueuze hematopoïetische necrose (NHI) en
hemorragische septicemie (SHV) onderzocht in deze bedrijven.
In 2010 werd na melding door de verantwoordelijke van een grote sterfte bij regenboogforellen in een van zijn bassins
een uitbraak van VHS vastgesteld in een kwekerij. Alle vissen van het bassin waar de ziekte werd vastgesteld werden
gedood en vernietigd. Het bassin werd schoongemaakt en ontsmet. De in andere bassins gehouden vissen die geen
ziektetekenen vertoonden werden vetgemest tot ze slachtrijp waren. Er werden beperkende maatregelen in verband
met verplaatsingen toegepast tot wanneer alle vissen het bedrijf hadden verlaten en de bassins en het materieel
waren schoongemaakt en ontsmet.
Sinds 11 november 2009 zijn nieuwe ziekten bij aquacultuurdieren opgenomen in de lijst van aangifteplichtige ziekten
en gelden daarvoor bestrijdingsmaatregelen. Er werden in dat verband 2 uitbraken van het koi herpesvirus vastgesteld
in 2010, een in een vijver van een particulier en een in een put-and-take visbedrijf. Er werd een epidemiologisch onderzoek uitgevoerd om de oorsprong van de ziekte te achterhalen en na te gaan of nog andere voorzieningen vanuit de
uitbraak besmet konden zijn In beide gevallen stonden de voorzieningen niet in verbinding met natuurlijke wateren.
In het aquacultuurproductiebedrijf dat het put-and-take bedrijf bevoorraadde werden monsters genomen en een
onderzoek uitgevoerd. De aanwezigheid van de ziekte werd niet aangetoond. Er werden maatregelen genomen tot
beperking van de verplaatsingen om verspreiding van de ziekte te vermijden.

2.2.13.

Bijenziekten

In België zijn er 6 aangifteplichtige bijenziekten: Amerikaans vuilbroed (veroorzaakt door de bacterie Paenibacillus
larvae larvae), Europees vuilbroed (veroorzaakt door de bacterie Melissococcus plutonius), Varroase (veroorzaakt door
de mijt Varroa destructor), Acariose (veroorzaakt door de mijt Acarapis woodii, besmettingen met de kleine bijenkast
kever (veroorzaakt door Aethina tumida) en infecties met de Tropilaelaps mijt. De 2 laatst genoemde ziektes werden
tot op heden niet vastgesteld in België. Aangezien Varroase wijd verspreid is in België, wordt deze ziekte niet langer
aangegeven.
In 2010 werd in België geen enkele uitbraak van Amerikaans vuilbroed vastgesteld.
Het afgelopen decennium is de bijenteelt wereldwijd door een aantal gezondheidsproblemen getroffen. In verschillende landen, waaronder België, is verhoogde bijensterfte geconstateerd waarvan de precieze oorzaak tot op heden
nog niet kon worden vastgesteld. In 2006 werd hiervoor de term Colony Collaps Disorder (CCD) in het leven geroepen.
Ten gevolge deze problematiek deed de Europese Commissie op 6 december 2010 een mededeling over de gezondheid van honingbijen aan het Europees Parlement en de Raad, met als doel uiteen te zetten met welke acties de
Commissie deze wil aanpakken. Deze mededeling vormt de basis voor verdere discussies met alle betrokken partijen
aangaande de genoodzaakte toekomstige maatregelen op EU-niveau. Het Agentschap neemt actief deel aan dit overleg en zal nauw betrokken zijn bij de concrete uitwerking op het terrein van de maatregelen die hieruit volgen.
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2.3.

Voedseltoxi-infecties

Norovirus
Het norovirus is reeds enkele jaren de belangrijkste oorzaak van voedseltoxi-infecties (VTI) in België. In 2010
werden er 15 voedselgerelateerde uitbraken van norovirus gerapporteerd met 429 betrokkenen, waarvan
25 personen gehospitaliseerd werden. Het aandeel van de norovirusuitbraken in het totaal van de VTI’s is de
voorbije jaren gestaag toegenomen. In 2008 was dit virus verantwoordelijk voor 6,7% van de VTI’s, in 2009 was
dit 7,2% en in 2010 blijkt 24,6% van de uitbraken veroorzaakt te worden door norovirus. Uit een recente publicatie van de Centres for Disease Controle and Prevention (CDC) blijkt dat het norovirus in de Verenigde Staten
jaarlijks 58% van alle voedselgerelateerde uitbraken veroorzaakt.
Een groot deel van de norovirusuitbraken, al dan niet voedselgerelateerd, kan vermeden worden door het
toepassen van een goede hygiëne. Dit is ook gebleken in de zomer van 2010 toen een groot aantal jeugdkampen problemen kenden met dit virus. Na onderzoek kon besloten worden dat de inadequate reiniging van de
gemeenschappelijke verblijfplaatsen, waaronder de toiletten, een belangrijke oorzaak was van de norovirusinfecties. Bij deze golf van uitbraken op jeugdkampen moet echter opgemerkt worden dat de overdracht van
persoon tot persoon of via de omgeving is verlopen. Deze uitbraken werden daarom niet opgenomen in het
overzicht van de VTI’s in België.

Voedseltoxi-infecties zijn een verzamelnaam voor infecties of intoxicaties die worden veroorzaakt door de consumptie
van besmette voeding of water. We spreken van en 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 artsen van 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 instaat voor
de 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 alle
actoren kan geoptimaliseerd worden.
In 2010 werden 61 CVTI’s gemeld (60 CTVI dossiers werden afgesloten); 1.346 personen waren betrokken, waarvan 113
gehospitaliseerd werden. Voor één CVTI dossier is het aantal zieken nog ongekend, het epidemiologisch onderzoek is
lopende. Er is melding van één overlijden van een bejaarde persoon tijdens een norovirus uitbraak op een cruiseschip.
Deze persoon had echter nog een andere onderliggende pathologie. In 32 van de 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 763 microbiologische
analyses uitgevoerd.
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Evolutie van het aantal gemelde CVTI’s

Aantal

Aantal

Aantal

Verdachte

CVTI’s

zieken

gehospitaliseerd

oorsprong

Norovirus

15

429

25

Salmonella

4

48

14

Merguez-worsten

Staphylococcus + Bacillus cereus

2

49

31

Kipbereiding

Bacillus cereus

2

11

0

Rijst

E. coli O157 (EHEC)

2

6

3

Campylobacter

2

4

0

Norovirus + Campylobacter

1

300

0

Norovirus + Bacillus cereus

1

60

31

Andere en onbekend

31

439

9

Totaal

60

1346

113

Fruitsla, gemalen vlees,
soep, chocolademousse

Auberginepuree

De meest opmerkelijke voedseltoxi-infectie in 2010 was een co-infectie van norovirus en Campylobacter,
waarbij 300 kinderen in een scholengroep ziek werden, vermoedelijk door het eten van filet americain.

159

Gezondheidscontroles en fytosanitaire controles

Winkel
2%

School
2%

Residentiële instellingen
16%

Recreatief domein
20%

Occasionele catering
6%

Thuis
20%

Restaurant
27%
Eetzaal
7%

Plaats van blootstelling aan VTI’s in 2010

Het toezicht op CVTI’s is aanzienlijk verbeterd, maar toch blijft het vermoeden bestaan dat het aantal CVTI’s wordt
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. Hoewel het hier meestal gaat om infectieziekten met lage mortaliteit hebben ze vaak een groot socio-economisch belang (afwezigheid op het werk, …).
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1. Kwaliteit
1.1.

Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en
zuiveringsslib

In 2010 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 een 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
Aantal analyses

Conform

Samengestelde meststoffen (bulkblending)

44

56,8 %

Samengestelde meststoffen (met uitzondering van bulkblending)

34

73,5 %

Enkelvoudige meststoffen

59

89,8 %

Meststoffen voor de bereiding van voedingsoplossingen voor de

5

100 %

Meststoffen met oligo-elementen

16

87,5 %

Meststoffen op basis van secundaire elementen

19

100 %

Meststoffen met bacteriën

5

20 %

Organische bodemverbeterende middelen (waaronder compost)

77

89,6 %

Organische teeltsubstraten (waaronder potgrond)

57

87,7 %

Digestaten

16

75 %

Zuiveringsslib

79

88,6 %

hydrocultuur en substraatteelt

Het aandeel conforme analyses (84,2 %) is beduidend lager dan in 2009 ( -10,9 %). Vooral voor de enkelvoudige en
samengestelde meststoffen en organische bodemverbeterende middelen is er een significante daling. Voor meststoffen met bacteriën voldeed slechts één op de vijf analyses aan de vereiste voor het gehalte aan Bacillus sp.
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. Hierbij werden 38 waarschuwingen en 9 PV’s gegeven.
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1.2.

Bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik

Het FAVV nam in 2010 op de Belgische markt 77 monsters van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkun-dig gebruik
met het oog op een analyse van het gehalte aan werkzame stof en van de belangrijkste fysico-chemische eigenschappen: 93,5 % van de monsters waren conform.

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

Conform

Herbiciden

27

100 %

Fungiciden

20

90,0 %

Insecticiden/acariciden

14

92,9 %

Mollusciciden

14

92,9 %

Groeiregelaars

2

50,0 %

De belangrijkste vastgestelde niet-conformiteiten betroffen het niet naleven van het gewaarborgd gehalte aan actieve
stoffen en overmatige schuimvorming. Er werden 3 waarschuwingen en 1 PV opgemaakt.

1.3.

Diervoeders

1.3.1.

Dierlijke eiwitten in diervoeders

In het kader van de bestrijding tegen de gekkekoeienziekte is er een verregaande beperking op het gebruik van
dierlijke eiwitten in voeders voor voedselproducerende dieren sinds 2000. Het gebruik van eiwitten afkomstig van
zoogdieren is verboden in voeders voor herkauwers. 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.

Dierlijke eiwitten in diervoeders
Aantal monsters

Conform

Grondstoffen

282

100 %

Mengvoeders

776

99,9 %

De non-conformiteit betrof de aanwezigheid van vleesbeendermeel in volledig voer voor biggen (< 0.1%).
Er werden ook analyses uitgevoerd voor de opsporing van GTH (glycerol triheptanoaat) dat als merker wordt toegevoegd aan diermeel en dierlijke vetten, aangezien deze niet mogen gebruikt worden in diervoeders. In 2010 werden
179 monsters van diermeel en 24 monsters van dierlijk vet onderzocht; ze waren alle conform.
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1.3.2.

Additieven en gemedicineerde voeders

Additieven worden toegevoegd aan voormengsels en samengestelde voeders om de eigenschappen ervan te verbeteren, of om te beantwoorden aan de voedingsbehoeften van de dieren en om de productie ervan te bevorderen.
Het gebruik van additieven is onderworpen aan een voorafgaande Europese goedkeuring. Deze goedkeuring van additieven steunt op wetenschappelijke gronden waarbij aangetoond de werkzaamheid en de onschadelijkheid wordt
aangetoond. Additieven die niet zijn toegestaan in de Europese Unie kunnen in bepaalde omstandigheden nog
worden gebruikt voor de productie van voeders bestemd voor export naar derde landen.
Bij de fabricage van mengvoeders moet de fabrikant toezien op de homogeniteit van het mengsel en op de concentraties aan 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), maar ook om de gezondheid van de consumenten via producten van dierlijke oorsprongen te
vrijwaren.
Gelijkaardige controles worden verricht op gemedicineerde voeders waarbij wordt nagegaan of de normen en garanties voor geneesmiddelen worden nageleefd. Het gebruik van gemedicineerde voeders biedt het voordeel dat het
geneesmiddel er homogeen in vermengd wordt. Het moet toelaten dat zieke dieren kunnen worden verzorgd in de
omstandigheden, voorgeschreven door de dierenarts. De resten die een risico kunnen vormen voor de consumenten,
mogen echter niet aanwezig zijn in de voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong (vlees, melk, eieren …).

Additieven
Er werden in 2010, 984 analyses uitgevoerd op de naleving van de garanties en normen voor additieven in diervoeders. Afhankelijk van de waarborgen, vermeld op het etiket, kunnen in één voeder meerdere additieven worden opgespoord. Voor voeders bestemd voor derde landen worden ook analyses uitgevoerd op additieven die niet toegelaten
zijn in de Europese Unie maar wel worden aanvaard door het land van bestemming.

Naleving van de garanties en normen voor additieven
Aantal analyses

Conform

Aanvullende diervoeders

406

91,6 %

Volledige diervoeders

336

94 %

Voormengsels

242

89,3 %

De resultaten zijn gunstig geëvolueerd voor volledige voeders (89,2 % in 2009), maar zijn minder goed voor voormengsels (94,8 % in 2009). De situatie is vergelijkbaar met 2009 voor aanvullende voeders (87,9 %).
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Gedetailleerde analyses van additieven
Aanvullende diervoeders
Aantal
analyses
Salinomycine

2

Conform
100 %

Volledige diervoeders
Aantal

Aantal

analyses

analyses

2

0,0 %

Voormengsels
Aantal

Conform

analyses

Vitamine D3

4

100 %

19

84,2 %

23

100 %

Seleen

56

96,4 %

19

100 %

17

94,1 %

Koper

96

93,8 %

81

92,6 %

28

82,1 %

Mangaan

62

93,5 %

12

100 %

30

80,0 %

Vitamine A

24

91,7 %

73

97,3 %

40

95,0 %

12

91,7 %

57

94,7 %

38

94,7 %

Zinc

81

90,1 %

42

97,6 %

41

80,5 %

Ijzer

19

89,5 %

11

90,9 %

15

93,3 %

5

80,0 %

3

66,7 %

Vitamine E
(tocoferol)

Jodium

16

68,8 %

Narasin

2

0,0 %

Nicarbazine

2

0,0 %

Er werden eveneens analyses uitgevoerd voor kobalt (28), vitamine C (5), BHT (4), diclazuril (3), monensin (3), robenidine (2), decoquinaat (1), choline (1), etoxyquine (1), flavofosfolipol (1), vitamine B1 (1), vitamine B2 (1) en vitamine B3
(1); deze waren allen conform.
De niet-conformiteiten gaven aanleiding tot 4 PV’s en 5 maatregelen bij een andere operator opge-maakt.

Gemedicineerde diervoeders
Alles samen zijn 77,1 % van de 96 analyses van gemedicineerde diervoeders conform aan de vooropgestelde waarborgen, wat vergelijkbaar is met 2009.

Naleving van de garanties en normen voor gemedicineerde diervoeders
Aantal analyses

Conform

Amoxicilline

11

72,7 %

Chloortetracycline

3

66,7%

Colistine

14

85,7 %

Doxycyline hyclate

6

83,3 %

Flubendazole

29

72,4 %

Ivermectine

1

0,0%

Lincomycine

5

80,0 %

Oxytetracycline

1

100 %

Spectinomycine

4

100 %

Sulfadiazine

9

77,8 %

Tilmicosine

3

66,7 %

Trimethoprim

9

77,8 %

Tylosine

1

100 %

De niet-conformiteiten (meestal onderdosering) gaven aanleiding tot 2 waarschuwingen en 7 maatregelen bij een
andere operator opgemaakt.
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1.3.3.

Substantiële kwaliteit

Mengvoederfabrikanten moeten het gehalte van hun voeders aan verschillende nutriënten (eiwit, zetmeel, vet,
mineralen, ...) garanderen. De controle op die gehalten hangt in wezen samen met de naleving van bij overeenkomst
aangegane verbintenissen (waarborg etikettering). 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.

Substantiële kwaliteit van diervoeders
Mengvoeders

Grondstoffen

Aantal analyses

Conform

Aantal analyses

Conform

Zetmeel

3

33,3 %

10

70,0 %

Calcium

112

90,2 %

7

85,7 %

Ruwe celstof

183

95,1 %

67

89,6 %

Ruwe as

185

97,3 %

9

88,9 %

In HCl onoplosbare as

1

100 %

3

100 %

Magnesium

70

92,9 %

1

100 %

Ruw vet

269

94,5 %

84

98,9 %

5

100 %

pH
Fosfor

81

98,8 %

3

100 %

Ruw eiwit

293

96,0 %

171

94,7 %

Natrium

62

87,1 %

4

100 %

Totaal suiker

3

33,3 %

2

100 %

Vochtgehalte

65

98,5 %

51

100 %

Voormengsels

Additieven

Aantal analyses

Conform

Aantal analyses

Conform

Ruw vet

3

100 %

3

100 %

Vochtgehalte

3

100 %

3

100 %

Globaal zijn deze resultaten vergelijkbaar met 2009.
De niet-conformiteiten gaven aanleiding tot 40 waarschuwingen, 4 PV’s en 4 maatregelen bij een andere operator
opgemaakt.

169

Kwaliteit

1.4.

Vlees

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 rundoor.
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
Conform in 2008

Conform in 2009

Conform in 2010

Slagerij

79,9%

85.4 %

88,6 % (246 st.)

Uitsnijderij

93,6 %

98,2 %

97,6 % (125 st.)

Alles samen waren 91,6 % van de DNA-testen conform (93 % in 2009). Er werden 1 waarschuwing en 2 PV’s gegeven
op slagerijniveau.

1.5.

Frituurvet

Tijdens de hygiëne-inspecties in de horecasector werd systematisch nagegaan of de kwaliteit van het frietvet voldeed
aan de wettelijke bepalingen met behulp van een draagbaar testtoestel (meten van het gehalte van de polaire fractie).
Wanneer het resultaat ongunstig was, werd een monster genomen om in het labo verder te onderzoeken op het
gehalte aan gepolymeriseerde triglyceriden. In 2010 werden 24 analyses uitgevoerd waarvan 54,2 % gunstig waren
(42,9 % in 2009). Er werd 1 waarschuwing gegeven.
Zoals voorzien in de autocontrolegids moet frituurvet geregeld volledig vervangen worden. Op basis van een vettest
kan bepaald worden wanneer het vet moet vervangen worden.

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.
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Kwaliteitsparameters van vloeibare eiproducten en eipoeder
Vloeibare eiproducten

Eipoeder

Aantal analyses

Conform

Aantal analyses

Conform

Melkzuur

29

100 %

13

76.9 %

β-hydroxy-boterzuur

22

100 %

13

92.3 %

Resten van schaal- en vliesdelen

114

100 %

Voor melkzuur in eipoeder werden meer ongunstige resultaten gevonden in 2010 t.o.v. 2009. Er werd 1 PV gegeven
voor een niet conform resultaat van melkzuur in eipoeder.

1.7.

Zuigelingenvoeding

De wetgeving bepaalt onder andere dat zuigelingenvoeding een minimum en maximum gehalte aan nutriënten
(vitamines, mineralen…) moet bevatten en dat ook moet voldaan zijn aan strenge microbiologische criteria.
De volledige zuigelingenvoeding die in de apotheek verkocht wordt in het kader van het protocol tussen FAVV en
FAGG, bemonsterd door het FAGG.

Zuigelingenvoeding (% conform)

Zuigelingenvoeding

Gehalte

Gehalte

Gehalte

Microbiologische

aan mineralen

aan vitaminen

aan transvetzuren

criteria

27 (92,6 %)

20 (95 %)

149 (100 %)

Dieetvoeding voor medisch
gebruik die speciaal voor

167 (100 %)

zuigelingen is bestemd
Babyvoeding
Voedingsmiddelen op basis
van granen

10 (100 %)

5 (100 %)

5 (100 %)

5 (40 %)

14 (100 %)

Er werden 2 waarschuwingen gegeven en 2 maatregelen tegen een andere operator.
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1.8.

Voedingssupplementen

Voedingssupplementen op basis van nutriënten zijn producten onder de vorm van pillen, tabletten of andere voorgedoseerde vormen die essentiële voedingsstoffen (zoals vitaminen, mineralen, aminozuren, ...) 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.
In 2010 werd door het FAVV 2 types van voedingssupplementen geanalyseerd:
•

Voedingssupplementen op basis van plantenstoffen om na te gaan of het gehalte aan actieve plantenstoffen de
wettelijk opgelegde hoeveelheid niet overschrijdt: Hypericum perforatum of Sint-Janskruid (19), Humulus lupulus
of hop (19) en Ginkgo biloba of ginkgo (22). De 16 non-conforme monsters gaven aanleiding tot 4 waarschuwingen, 2 PV’s en 8 maatregelen bij een andere operator opgemaakt. In het kader van het protocol met het FAGG,
werden 69 voedingssupplementen geanalyseerd op actieve plantenstoffen. 4 monsters waren niet conform.

•

Voedingssupplementen op basis van nutriënten (vitaminen et mineralen): 185 analyses uitgevoerd op vitamine A,
B, C, D, K en K en 275 analyses op chroom, koper, mangaan, molybdeen, jodium en seleen; 12,4 % (vitaminen) et
3,6 % (mineralen) waren niet conform. 2 waarschuwingen, 7 PV’s werden gegeven en 7 maatregelen bij een andere
operator werden opgelegd. In het kader van het protocol met het FAGG, werden respectievelijk 30 en 31 voedingssupplementen geanalyseerd. 8 monsters waren niet conform voor vitamines, 9 monsters waren niet conform voor
mineralen.
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2. Residuen en contaminanten
Elk jaar neemt het FAVV monsters voor onderzoek naar verschillende residuen en contaminanten, zoals dioxinen, PCB’s,
mycotoxines, zware metalen, bestrijdingsmiddelen …

Dioxines, dioxineachtige PCB’s en merker-PCB’s
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. 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.
PCB’s vormen een groep van 209 verschillende congeneren. Ze werden vroeger algemeen gebruikt in talrijke industriële toepassingen. 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. Hier-door komen
dioxines ook van nature in lage concentraties voor in het leefmilieu. In tegenstelling tot PCB’s hebben dioxines geen
technologische toepassing. Ze zijn een hoogst ongewenst bijproduct. De mens neemt dioxines vooral op via zijn
voeding. Voedingswaren van dierlijke oorsprong zoals vlees, melk, eieren zijn de belangrijkste bron.
Het controleren van diervoeders op dioxines is cruciaal. Eén lot van een voedermiddel kan immers voor een verontreiniging van een enorm aantal dieren en de dierlijke producten zorgen. Bekende voorbeelden zijn de dioxinecrisis van
1999 (door een verontreiniging van dierlijk vet met transformatorolie), het incident van 2006 (door het gebruik van
ongezuiverd zoutzuur bij de productie van gelatine), in 2008, de dioxinecrisis in Ierland (veroorzaakt door gedroogde
bakkerijproducten via een verontreinigde brandstof en gerecycleerd in varkensvoeder) en in 2010 het dioxine-incident
in Duitsland (zie kader).
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.
In 2008 werd de verplichte PCB-analyse vervangen door een dioxineanalyse op de meest kritische grondstoffen en additieven (dierlijke vetten, bewerkte bijproducten van vis, als additief gebruikte kleisoorten). Het doel van deze aanpassing is om de autocontrole op deze producten, georganiseerd door de bedrijven, nog verder aan te scherpen.
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Als gevolg van het incident in Duitsland startte de Europese Commissie een beraad op over een verster-king en
harmonisering van de controles om dergelijke contaminaties van de voedselketen met dioxines te vermijden. Bij die
gelegenheid stelde het FAVV aan de Commissie en de lidstaten de preventieve maatregelen voor die in België sedert
1999 worden toegepast. De Europese Commissie heeft hieruit de nodige inspiratie geput op het vlak van monitoring
en erkenning van operatoren, meer in het bijzonder:
•

Het verbod op recyclage in diervoeders van frituuroliën en -vetten

•

De goedkeuring van een lijst voor dioxines kritische producten

•

De voorafgaande toelating, eerder dan een eenvoudige registratie, voor alle operatoren die dergelijke kritische
producten op de Belgische markt brengen

•

De verplichte uitvoering van analyses voor dioxines en dioxin like PCB’s voor het in de handel brengen van kritische
grondstoffen, op kosten van de operator.

In 2010 voerde het FAVV 4.135 analyses uit voor dioxines enPCB ; 99,9 % waren conform.

Dioxine incident in Duitsland
Op 22 december 2010 werden de Duitse overheden voor het eerst geïnformeerd over de aanwezigheid van
dioxines in diervoeders. Verder onderzoek leerde zeer snel dat de oorzaak lag bij een fabrikant van biodiesel die
tussen 11 en 16 november 2010, 205,96 ton verontreinigde, technische vetzuren had verkocht aan een Nederlands tussenpersoon. Deze verkocht de vetzuren verder aan een Duits fabrikant van vetten die ze verwerkte in
vetten, bestemd voor diervoeders (2.256 ton). Deze loten met vet werden vervolgens aan 25 mengvoederfabrikanten geleverd. De maximale gehalten aan dioxines en dioxin like PCB’s die werden aangetroffen, waren 151 ng/
kg TEQ-WHO in vetzuren (norm = 1,5 ng/kg TEQ-WHO) en 1,56 ng/kg TEQ-WHO in mengvoeders (norm = 1,5 ng/
kg TEQ-WHO).
Bij hoogdringendheid werden door de Duitse overheden 4.760 mogelijk beleverde landbouwbedrijven. Progressief werden deze bedrijven opnieuw vrijgegeven wanneer kon worden aangetoond dat het vlees of de melk geen
voedselveiligheidsproblemen stelde.
De verontreinigde loten aan vetzuren en vetten hebben Duitsland nooit verlaten. Twee loten mengvoeders
werden uitgevoerd; het ene ging naar Frankrijk maar de resultaten waren negatief; het andere werd geleverd in
Denemarken en was bestemd voor vermeerderingspluimvee dat evenwel nooit in de voedselketen is terecht
gekomen. In Duitsland werden verontreinigde levensmiddelen vernietigd ; andere verdachte producten (eieren in
Nederland, varkensvlees in Polen en Tsjechië) bleken conform. België is bij dit incident niet betrokken geweest
Zowel de Commissie als Duitsland vroegen het FAVV de opgedane ervaring te delen om dergelijke crisissen te
voorkomen.
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Mycotoxines
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.

In 2010 voerde het FAVV 6.899 analyses op mycotoxines uit; 99,5 % waren conform.

Bestrijdingsmiddelen
Door het gebruik van bestrijidingsmiddelen in fruit-, groente- en graangewassen kunnen residuen aanwezig blijven in
de grondstoffen bestemd voor diervoeders en in levensmiddelen.
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 toegepaste controleprogramma op residuen van bestrijdingsmiddelen wordt uitgewerkt op basis
van een risicoevaluatie. Levensmiddelen die een overschrijding van de MRL kunnen vertonen worden nauwlettend
gevolgd. Op vraag van de Europese Commissie werd bijzondere aandacht geschonken aan bepaalde levensmiddelen
afkomstig uit derde landen. Een overschrijding van de MRL vormt slechts uitzonderlijk 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,
perscommuniqué 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.
In 2010 voerde het FAVV 3.564 analyses op bestrijdingsmiddelen uit ; 95,8 % waren conform.
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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 voor levensmiddelen niet worden overschreden, maar ook in contactmaterialen.
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 2010 voerde het FAVV 3.493 analyses op zware metalen uit ; 99,7 % waren conform.

PAK’s
Bij onvolledige verbranding van organische producten worden polycyclische aromatische koolwa-terstoffen (PAK’s)
gevormd waarvan sommige wellicht kankerverwekkend zijn voor de mens. PAK’s worden in levensmiddelen gevormd
bij het opwarmen en drogen wanneer verbrandingsproducten rechtstreeks met het levensmiddel in contact komen.
Grote hoeveelheden PAK’s kunnen worden aangetroffen in geraffineerde olie. In dat geval kunnen de PAK’s worden
verwijderd door een extra processtap in te voeren door behandeling van het levensmiddel met actieve koolstof. Een
andere mogelijke bron van PAK’s zijn de afzettingen uit het milieu op vis en zeevruchten. Voor bepaalde levensmiddelen is een maximale limiet voor de meest toxische PAK vastgesteld: benzoapyreen.
In 2010 voerde het FAVV 355 analyses op PAK’s uit; 99,7 % waren conform.
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2.1.

Diervoeders

Wat heeft het Voedselagentschap met biobrandstoffen te maken?
Biobrandstoffen worden gewonnen uit biomassa, plantaardig of dierlijk materiaal dus. De productie is aan een steile
opgang bezig als duurzamer alternatief voor de eindige fossiele brandstoffen.
Deze ontwikkeling is de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen. Het FAVV houdt al enkele jaren rekening met
deze ontwikkeling en onderzoekt bijproducten die tijdens de pro-ductie van deze biobrandstoffen ontstaan. Deze
nevenproducten krijgen vaak een nuttige toepassing als veevoeder.
Biodiesel wordt voornamelijk geproduceerd op basis van plantaardige en dierlijke oliën en vetten. Voor de productie
van plantaardige oliën worden oliehoudende zaden (vb. koolzaad) geperst. Dit levert olie op en perskoek. De perskoek
is een eerste stroom die naar diervoeding kan gaan. De verkregen olie of vet laat men, eenvoudig gesteld, reageren
met een alcohol, meestal methanol. Hierdoor wordt biodiesel gevormd en glycerol (ook wel glycerine genoemd).
Glycerol kan gebruikt worden in de diervoederindustrie. Het smaakt zoet en is een energiebron voor dieren. Ook
andere bijproducten worden geproduceerd, zoals vetzuren (de besmettingsbron van de Duitse dioxinecrisis), maar de
volumes zijn eerder beperkt en worden in België momenteel niet in de diervoeding gebruikt.
Het bio-ethanol proces kan vergeleken worden met het brouwen van bier. Beide productiemethoden zetten suikers
(van de planten) om door een microbiële fermentatie. Wat er van de planten overschiet wordt in de bierindustrie draf
of spoeling genoemd. De verkregen alcohol wordt daarna gedistilleerd tot het zuivere product bio-ethanol. Het equivalent van draf in de bio-ethanol fabriek “distillers grains” genoemd wordt.
Het nuttig gebruik van deze producten kan vanuit milieuoogpunt toegejuichd worden. Er zijn echter ook een aantal
risico’s aan verbonden. Er zijn 3 nieuwe stromen uit de biobrandstoffensector waar het FAVV rekening mee houdt:
perskoek, glycerol en Distillers grains. Potentiële gevaren voor de perskoek zijn de aanwezigheid van salmonella.
Voor glycerol is de afwezigheid van het giftige methanol belangrijk. In de distillers grains geven we aandacht aan de
afwezigheid van antibiotica en mycotoxines. Ook voor de andere bijproducten (zoals vetzuren) blijft het Agentschap
waakzaam. Hoewel deze bijproducten in België niet in diervoeder verwerkt worden is de handel vanuit andere landen
mogelijk. Daar-om worden alle gekende gevaren gecontroleerd door analyses van diervoeders bij handelaren, veevoederfabrikanten en eindgebruikers. Het Agentschap volgt de ontwikkeling van deze nieuwe technologieën op de
voet door het vergaren van kennis in de productiemethoden, het uitvoeren van risico-evaluaties en het voortdurend
bijstellen van zijn controleprogramma.
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2.1.1.

Residuen van bestrijdingsmiddelen

Er worden analyses uitgevoerd om na te gaan of de maximumwaarden voor residuen in acht worden genomen. In
2010 werden 102 monsters van diervoeders geanalyseerd: 99,0 % ervan waren conform. De niet-conform analyse heeft
betrekking op de aanwezigheid van dichloorvos in tarwe.

2.1.2.

PCB’s en dioxines, zware metalen, mycotoxines

De 2.172 analyses voor PCB’s en dioxines, 862 analyses voor zware metalen en 1.007 analyses voor zware metalen
waren allen conform de normen, met uitzondering van:
•

3 non-conformiteiten voor dioxines : een ingevoerd oligo-element (en opnieuw uitgevoerd naar Canada), een lot
additieven afkomstig uit Spanje (de Spaanse overheden werden verwittigd)en een lot zeewierkalk (voor technisch
gebruik), waarbij telkens een waarschuwing werd opgesteld

•

4 non-conformiteiten voor aflatoxines : 4 monsters aardnoten.

De resultaten zijn vergelijkbaar met 2009.

PCB’s en dioxines in diervoeders (% conform)

Dioxineachtige PCB’s
PCB
Dioxines

Grondstoffen

Voormengsels

Mengvoeders

Additieven

73

32

18

39

(100 %)

(100 %)

(100 %)

(100 %)

186

32

127

497

(100 %)

(100 %)

(100 %)

(100 %)

438

155

119

456

(100 %)

(100 %)

(100 %)

(100 %)
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Zware metalen in diervoeders (% conform)
Grondstoffen
Arseen
Cadmium

Voormengsels

Mengvoeders

Additieven

41

16

97

(100 %)

(100 %)

(100 %)

95

52

59

123

(100 %)

(100 %)

(100 %)

(100 %)

77

Kwik

97

(100 %)

Lood

(100 %)

79

34

92

(100 %)

(100 %)

(100 %)

Mycotoxines in diervoeders (% conform)

Aflatoxine B1
Deoxynivalenone (DON)
Fumonisine B1
Toxine HT2
Ochratoxine

Additieven

194

109

(97,9 %)

(100 %)

38

71

(100 %)

(100 %)

79

82

(100 %)

(100 %)

45
(100 %)
79

155

(100 %)

(100 %)

45

Toxine T2

(100 %)

Zearalenone

2.1.3.

Grondstoffen

38

72

(100 %)

(100 %)

Andere verboden of ongewenste stoffen

Bepaalde stoffen worden binnen bepaalde grenzen aanvaard, anderen zijn formeel verboden in diervoeders. Bij de
verboden stoffen horen hormonen of preventief toegediende antibiotica die groeibevorderend zijn voor dieren. Onze
onderzoeken op dit vlak waren gericht op de kruiscontaminatie in de fabriek of op de aanwezigheid van verboden
additieven, zoals antibiotica waarvan het gebruik verboden is om antibioticaresistentie van de micro-organismen te
voorkomen.
Gerecycleerde vetten zijn eveneens verboden door het gebrek aan transparantie en waarborgen op het vlak van kwaliteit en veiligheid van dergelijke materies. Onvoldoende zuivere rundvetten zijn eveneens verboden. Deze maatregel
werd genomen ter bescherming tegen gekkekoeienziekte.
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Verboden of ongewenste stoffen in dierenvoeders (conformiteitspercentage)
Grondstoffen

672

Hormonen
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
Onzuiverheden in rundvetten
Gerecycleerde oliën
Moederkoren van rogge

(99,9 %)
118

118

(100 %)

(100 %)

76
(98,7 %)
119
(99,2 %)
29
(100 %)
648

Kruiscontaminatie en verboden medicinale stoffen
Melamine
Hydroxymethylfurfural (HMF)
Crotolaria
Doornappelzaden
Ricinuszaden
Fluor
Verpakkingen

Mengvoeders

(98,9 %)
2

7

(100 %)

(100 %)

20
(90 %)
43

1

(100 %)

(100 %)

43

1

(100 %)

(100 %)

43

1

(100 %)

(100 %)

18

56

(100 %)

(100 %)

45

1

(100 %)

(100 %)

De non-conformiteiten betroffen,
•

Hormonen : progesteron in een aanvullend voeder voor paarden.Een onderzoek werd ingesteld door de Nationale
Onderzoekseenheid van het FAVV.

•

Onzuiverheden : er werd een waarschuwing geven

•

Een kruiscontaminatie en verboden geneeskrachtige stoffen : er werd een PV opgesteld.

De resultaten zijn vergelijkbaar met 2009.
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2.2.

Meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten

Residuen en contaminanten in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten (con-formiteitspercentage)
Organische
Meststoffen

bodemverbeterende middelen

Cadmium

Organische
teeltsubstraten

10

3

(100 %)

(100 %)

Zware metalen

Zuiveringsslib

Digestaten

77

57

79

16

(98,7 %)

(100 %)

(100 %)

(100 %)

32

PCB

(100 %)

De 274 analyses waren conform, met uitzondering van één bodemverbeterend middel dat een te hoog cadmiumgehalte vertoonde. Er werd hiervoor een PV opgesteld.

2.3.

Fruit, groenten, graan en verwerkte producten van plantaardige oorsprong

2.3.1.

Residuen van bestrijdingsmiddelen

Fruit, groenten, graan en verwerkte producten van plantaardige oorsprong van Belgische en vreemde oorsprong
worden op verschillende punten in de voedselketen genomen, vooral aan de grenscontroles (havens, luchthavens) en
bij groothandelaars.
Als gevolg van talrijke overschrijdingen van de MRL in de jongste jaren legt de Europese verordening (EG) nr 669/2009)
vanaf januari 2010 versterkte controles op voor sommige levensmiddelen (vb. aubergines, bonen, lauki) afkomstig uit
bepaalde landen (vb. Thailand, Dominicaanse Republiek, Egypte). Levensmiddelen die niet in overeenstemming zijn
met de MRL worden niet toegelaten tot de Europese Unie.
In 2010 werden er 2.056 monsters van fruit, groenten en graan genomen op de Belgische markt; 97,8 % van de
monsters waren conform (geen residuen of geen overschrijding van de in de wetgeving vastgelegde MRL, rekening
houdend met de analytische onzekerheid), wat vergelijkbaar is met (97,4 %).
Jaar na jaar wordt er in geslaagd meer laboratoriumtesten te ontwikkelen zodat steeds meer bestrijdingsmiddelen
kunnen worden opgespoord (meer dan 500 verschillende pesticiden in 2010, 376 in 2009, 350 in 2008).
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Residuen van bestrijdingsmiddelen in fruit, groenten en graan
Zonder
Monsters

aantoonbare
residuen
(conform)

Fruit & groenten

Met residuen
Met residuen
≤ MRL

Met residuen
> MRL

(conform)

> MRL rekening
houdend met
de analytische
onzekerheid

1.854

31,6 %

63,6 %

4,8 %

2,4 %

Graan

22

22,8 %

72,7 %

4,5 %

0%

Verwerkte producten

89

62,9 %

34,8 %

2,3 %

0%

Babyvoeding
Totaal

91

100 %

0%

0%

0%

2.056

35,8 %

59,7 %

4,5 %

2,2 %

De belangrijkste non-conformiteiten bij fruit kwamen voor bij aardbeien (vooral uit Egypte, Israël en Bel-gië) en druiven
(vooral uit India). Naast thee en kruidenthee (vooral uit China) waren de belangrijkste groenten die niet beantwoordden aan de MRL waren pepers (vooral uit Thailand en Oeganda), peterselie (vooral uit België) en erwten en bonen
(vooral uit Kenia en Egypte).
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.
Met residuen > MRL
Oorsprong

rekening houdend met de

Percentage monsters

Met residuen > MRL

België

45,6 %

3,2 %

1,1 %

Andere EU-landen

19,7 %

2%

0%

Derde landen

32,3 %

8,1 %

5,1 %

Onbekend

2,4 %

2%

2%

analytische onzekerheid
(niet-conform)

Er werden 10 Europese waarschuwingsberichten (RASFF) 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.
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In 2010 door het FAVV verzonden Europese waarschuwingsberichten
Soort levensmiddel

Land van oorsprong

Aardbeien

Egypte

Bonen

Egypte

Pepers

Thailand

Aubergines (2 RASFF)

Thailand

Bonen (3 RASFF)

Thailand

Bonen

Dominikaanse Republiek

Wortelen

België

De niet-conformiteiten gaven aanleiding tot 31 waarschuwingen en 13 PV’s.
In het kader van de verplichte controles bij import (verordening (EG) nr 669/2009) en de opvolging van de niet-conformiteiten en klachten, werden 743 monsters van fruit, groenten en verwerkte producten van plantaardige oorsprong
genomen en geanalyseerd; 14,1 % van deze monsters, vooral pepers (Thailand en Oeganda), bittere meloen en lauki
(Dominikaanse republiek) waren niet conform.
Alle partijen van in volle grond geteelde sla (kropsla, andijvie, veldsla) en selder moeten voordat ze mogen worden
geoogst een analyse op residuen van bestrijdingsmiddelen en nitraten ondergaan. Hierbij wordt onderzocht of zij
voldoen aan de wettelijk vastgelegde MRL. Deze vooroogstcontrole wordt uitgevoerd door het FAVV of door telersverenigingen die door het FAVV erkend zijn. In 2010 voerde het Agentschap 123 vooroogstcontroles uit, de andere , veel
talrijkere controles, werden uitgevoerd door een erkend organisme. Alleen producten die voldoen aan de MRL mogen
in de handel worden gebracht.

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. Nitraten zijn weinig toxisch
maar de metabolieten ervan kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.
In 2010 werden 130 monsters van groenten en babyvoeding genomen op de Belgische markt en onder-zocht op de
aanwezigheid van nitraten; 99 % van de monsters voldeden aan de in de Europese wetgeving vastgelegde normen,
rekening houdend met de analytische onzekerheid van het resultaat. De norm werd overschreden bij een spinaziemonster.
Voor overmaking van data aan EFSA en in het kader van exportcontroles naar derde landen werden 14 monsters
waarvoor geen norm bestaat, geanalyseerd. Daarenboven werden108 stalen sla geanalyseerd in het kader van de
vooroogstcontrole.
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2.3.3.

Lood, cadmium en arseen

De aanwezigheid van lood en cadmium in groenten en fruit is vooral een gevolg van de milieuverontreiniging. Arseen
kan aanwezig zijn vanuit het leefmilieu of omwille van (agro-)industriële activiteit.
In 2010 werden 139 (cadmium), 124 (lood) en 122 (arseen) monsters op de Belgische markt en onderzocht:
•

98,5 % was conform voor cadmium ; 2 monsters schorseneer overschreden de norm. De betrokken loten werden
niet in de handel gebracht

•

alle analyses voor lood waren binnen de Europese normen

•

de analyseresultaten voor arseen werden aan EFSA overgemaakt; deze analyses werden uitgevoerd ten einde de
nodige gegevens te verzamelen voor eventuele normering.

2.3.4.

Niet eetbare pijnboompitten

Pijnboompitten zijn de eetbare zaden van dennenbomen van het geslacht Pinus. Ze worden o.a. gekweekt in
mediterrane landen, het Midden-Oosten (vnl. Pakistan), Azië (vnl. China) en Noord-Amerika. Een bepaalde variëteit pijnboompitten kan een bittere, metallische nasmaak geven die pas optreedt enkele dagen na consumptie
en die zelfs tot 2 weken kan aanhouden. De symptomen verdwijnen vanzelf en lijken geen blijvende schade te
veroorzaken.
Sinds 2009 rapporteren de Europese lidstaten een toenemend aantal klachten over een bittere nasmaak. In 2010
kwam aan het licht dat Chinese handelaars niet-eetbare soorten mengden (voornamelijk de Pinus armandii) bij
de partijen bestemd voor export. De Europese Commissie heeft afspraken gemaakt met de Chinese autoriteiten
en de Chinese Kamer van Koophandel. Er zou in China nu een streng toezicht gebeuren op de pijnboompitten
die naar Europa geëxporteerd worden.
Het Voedselagentschap heeft de Belgische handelaars in pijnboompitten op de hoogte ge-bracht van de problematiek en hen gevraagd alert te zijn voor de aanwezigheid van niet-eetbare soorten. Het meldpunt van het
Agentschap heeft in 2010 veel klachten over pijnboompitten ontvangen. Tijdens het onderzoek naar de oorzaak
van de klacht wordt een monster genomen in de handelszaak waar de consument de pijnboompitten gekocht
heeft. Het betrokken lot wordt getraceerd tot hogerop in de keten en het wordt voorlopig in beslag genomen
tot wanneer het analyseresultaat gekend is. Indien niet-eetbare pijnboompitten aanwezig zijn, wordt het lot
definitief in beslag genomen.
Als gevolg van deze problematiek hebben de FAVV-laboratoria een methode op punt gesteld voor de bepaling
en identificatie van de verschillende soorten pijnboompitten.
Het FAVV voorziet ook om in 2011 controles uit te voeren.

Naar aanleiding van klachten heeft het FAVV 27 analyses uitgevoerd: 23,8% van de monsters toonden aan dat Pinus
armandii aanwezig was. Dit vrij lage percentage is vermoedelijk te wijten aan het feit dat de batches in de rekken van
de detailhandel of groothandel niet meer dezelfde waren als deze waarover klachten werden ontvangen.
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2.4.

Melk en melkproducten

Op de hoeve en tijdens het transport
Er werden controles op residuen van geneesmiddelen en contaminanten uitgevoerd op de melk van verschillende
diersoorten (runderen, geiten, schapen en paarden). 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 ten opzichte van melk van geiten, schapen en paarden.
Er werden analyses uitgevoerd voor residuen van diergeneesmiddelen (verboden stoffen, antibiotica, sulfonamiden,
anthelminthica, niet-steroïdale ontstekingsremmers …), contaminanten (zware metalen, dioxines, PCB en PCB-achtige
dioxines, pesticiden, aflatoxinen …).
Uit de resultaten blijkt dat de kwaliteit van de melk op de landbouwbedrijven zeer goed is: 99,8 % van de 1.006 analyses waren conform. Non-conformiteiten werden vastgesteld voor de aanwezigheid van anti-wormmiddel (ivermectine) en cloxacilline (een antibioticum). Er werd een waarschuwing opgesteld.

In de verwerking en distributie
De 637 analyses voor residuen van diergeneesmiddelen en contaminanten (zware metalen, dioxines, PCB en dioxineachtige PCB, pesticiden, aflatoxine M1) waren conform.

2.5.

Eieren en eiproducten

Legbedrijven
Op kippeneieren worden controles op residu’s van geneesmiddelen (verboden stoffen, antibiotica, sulfo-namiden, coccidiostatica, …) en contaminanten (zware metalen, dioxines, dioxine like PCB, PCB, pesticiden, …) uitgevoerd.
De monsters worden verdeeld over de verschillende houderijsystemen (kooi, scharrel, vrije uitloop en bio) in de legbedrijven. Alle 529 analyses waren conform.

Verwerking en distributie
Er werden analyses voor residu’s van dierengeneesmiddelen (verboden stoffen, antibiotica, sul-fonamiden, coccidiostatica, …) en contaminanten (zware metalen, dioxines, dioxineachtige PCB, PCB, pesticiden). uitgevoerd op eieren
bemonsterd bij de verwerking en de distributie.
De 106 analyses waren conform.
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2.6.

Slachtdieren

In 2010 werden 4.409 monsters genomen in de veehouderijen voor het opsporen van anabolica en verboden stoffen
in het kader van het bewakingsplan voor residuen en contaminanten, namelijk:
•

2.490 monsters van runderen

•

527 monsters van kalveren

•

1.153 monsters van varkens

•

239 monsters van pluimvee.

Op eenzelfde monster werden verschillende families van stoffen opgespoord, waardoor het werkelijk aantal analyses
veel hoger ligt dan het aantal genomen monsters. Alle monster waren conform.
In 2010 werden 5 H-statuut toegekend (3 in de kalversector en 2 in de rundersector).
13 van de in 2010 toegekende R-statuten waren een gevolg van het gebruik van antibiotica, 2 van het gebruik van
niet-steroïdale ontstekingsremmers, 2 van het gebruik van antibiotica en niet-steroïdale ontstekingsremmers en 1 van
het gebruik van antiparasitair middel.

Evolutie van het H- en R-statuut in rundvee- en varkensbedrijven
H-statuut

R-statuut

Runderen

Varkens

Runderen

Varkens

2007

5

0

12

12

2008

4

1

12

4

2009

0

0

16

5

2010

5

0

15

3

Het R-statuut 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 een H-statuut heeft als gevolg dat de dieren
gedurende 52 weken het bedrijf alleen mogen verlaten om naar een Belgisch slachthuis te worden overgebracht waar
vervolgens 1 op 10 dieren van elke partij op kosten van de verantwoordelijke zal worden onderzocht.
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2.7.

Vlees en afgeleide producten

2.7.1.

In het slachthuis in het kader van het toezichtsplan

In het kader van het toezicht op residuen en contaminanten worden in het slachthuis monsters genomen van geslachte dieren.
In het slachthuis genomen monsters van geslachte runderen (10 analyses), kalveren (10 analyses), varkens (61 analyses), schapen (10 analyses), paarden (10 analyses), pluimvee (40 analyses), konijnen (10 analyses), hertachtigen (9
analyses) evenals van vissen uit aquacultuur (10 analyses) werden onderzocht op de aanwezigheid van ochratoxine,
een mycotoxine. Alle monsters waren conform.
De monsters van runderen, kalveren, varkens, schapen, paarden, pluimvee, konijnen en duiven werden onderzocht
op de aanwezigheid van anabolica (hormonen, thyreostatica, beta-agonisten en corticosteroïden), verboden stoffen (chlooramfenical, nitrofuranen, nitro-imidazol), diergeneesmiddelen, dioxinen en PCB’s, bestrijdingsmiddelen en
zware metalen. 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
Anabole stoffen

1877

Verboden stoffen

69

Antibiotica

360

Anthelminticas

Varkens

809

2632

(99,6 %)

(99,9 %)

59

316

Schapen

Paarden

46

169

30

30

53

45

192

1766

(98,4 %)

(99,8 %)

79

60

241

46

43

Coccidiostatica

10

59

54

10

10

Pyrethroïden

18

10

80

7

10

Kalmeermiddelen

78

28

398

8

10

204

10

22

Niet-steroïdale

93

44

(97,9 %)

(97,7%)

Dioxinen & PCB

228

51

163

45

30

Organochloorpesticiden

20

7

77

10

10

Organofosforpesticiden

21

10

83

10

10

Lood en cadmium

54

20

128

20

20

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

Anabole stoffen
Verboden stoffen
Antibiotica

Pluimvee

Konijnen

518

43

586
(99,8 %)
607

28

Duiven

Vrij wild

Gekweekt
wild

32
23

49
(97,9 %)

25

13

13

9

14

8

40

10

8

115

10

(99,1 %)

(90,0 %)

Dioxines & PCB

256

30

22

54

Organochloorpesticiden

40

9

10

18

Lood en cadmium

80

16

12

258

Anthelmintica
Coccidiostatica
Pyrethroïden
Niet-steroïdale ontstekingsremmers

(99,7 %)
114
223
(97,8 %)

45

9

De niet-conforme resultaten waren te wijten aan de aanwezigheid van antibiotica (9), corticosteroïden (4), nitroimidazones bij kalkoenen en herten (2), coccidiostatica (5), niet-steroïdale ontstekingsremmers (5). De karkassen van
niet-conforme dieren die nog aanwezig waren in het slachthuis werden aangeslagen en vernietigd. In één geval waren
de kippen afkomstig uit Nederland.

2.7.2.

Verdachte monsters in slachthuizen

Monsters worden genomen:
•

op dieren afkomstig van bedrijven met statuut R of H

•

bij vaststelling van de aanwezigheid van een prikplaats (sporen van een injectie)

•

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.

Residuen van diergeneesmiddelen
In 2010 werden 218 dieren onderzocht op niet-steroïdale ontstekingsremmers, antibiotica of kalmeermiddelen; 64
monsters bleken niet conform te zijn door de aanwezigheid van antibiotica (35), niet-steroïdale ontstekingsremmers
(15), niet-steroïdale ontstekingsremmers samen met antibiotica (9), kalmeermiddelen (1), antiparasitaire middelen (1),
antibiotica samen met kalmeermiddelen (1), antibiotica samen met antiparasitaire middelen en niet-steroïdale ontstekingsremmers (1) en chloramfenicol, een verboden antibioticum (1). Twintig dieren waren afkomstig uit een andere
lidstaat.
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2.7.3.

Verwerking 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). Alle monsters waren conform.

Residuen en contaminanten in vlees en vleesproducten in verwerking en distributie (aantal analyses)
Dioxines en
dioxine-achtige PCB’s

Merker-PCB’s

Vlees

52

12

Dierlijke vetten

34

11

Vleesproducten

2.8.

PAK

10
39

Aquacultuurproducten

In 2010 werden 197 monsters genomen bij aquacultuurbedrijven voor onderzoek naar anabolica (30), verboden stoffen (31), antibiotica (20) anthelminthica (20), dioxinen en PCB (26), organochloorpesticiden (10), lood en cadmium (20)
en malachietgroen en crystal violet (80) in vissen uit aquacultuur; alle monsters waren conform.
Monsters van aquacultuur producten werden ook genomen in de sectoren transformatie, distributie en in het kader
van import voor analyses op dioxines en dioxineachtige PCB (60), organochloorpesticiden (3), zware metalen (83),
PAK’s (21). Alle monsters waren conform.

2.9.

Visserijproducten

2.9.1.

Histamine

Histaminevorming in vis kan plaatsvinden wanneer bacteriën het van nature in vis aanwezige aminozuur histidine
omzetten 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 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.
In 2010 waren de 61 uitgevoerde analyses conform.

189

Residuen en contaminanten

2.9.2.

Dioxines, dioxine like PCB, PCB’s, zware metalen en PAK’s

Analyses van vissen en schaaldieren werden uitgevoerd :
•

In vismijnen: de 63 analyses op PCB en de 66 analyses op zware metalen waren conform

•

In transformatie en distributie: 81 analyses op PCB, 463 analyses op zware metalen en 39 analyses op PAK’s.
De 5 niet-conforme resultaten waren :
• 1 analyse op PCB’s in tong
• 3 analyses op Cd in pijlinktvis
• 1 analyse op Hg in zwaardvis.

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.
Het gebruik van verf met tributyltin is intussen verboden. Maar deze organotinverbinding wordt tegenwoordig soms
in grote hoeveelheden aangetroffen in de havens en vaarroutes. Tributyltin hecht zich gemakkelijk aan slibdeeltjes en
zwevend stof. Op deze manier komt het in de voedselketen terecht (schaaldieren).
In 2010 werden 85 monsters van mosselen en garnalen geanalyseerd. Allen waren conform.

2.9.4.

Bewaarmiddelen in garnalen

Sorbinezuur en benzoëzuur zijn toegelaten conserveermiddelen in gekookte garnalen. Boorzuur is echter verboden.
In 2010 werden gekookte garnalen afkomstig van vismijnen (20 analyses), grensinspectieposten(41), groothandel en
verwerkende bedrijven (50 analyses) onderzocht op sorbi-nezuur, benzoëzuur en boorzuur. 1 analyse voor sorbinezuur
was niet-conform. Er werd 1 PV uitgeschreven.

2.9.5.

Mariene biotoxines

Levende tweekleppige weekdieren zoals mosselen, oesters en Sint-Jacobsschelpen 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 dergelijke mosselen of oesters kan bij mensen ziekte of zelfs dood veroorzaken. De toxines kunnen
ziekteverschijnselen veroorzaken zoals braken en diarree (DSP: Diarrhetic Shellfish Poisoning), desorïentatie 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 de aanwezigheid van mariene biotoxines, herleiden het risico op consumptie van
met toxines gecontamineerde weekdieren tot een minimum.
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Analyse van marine biotoxines
Sint-Jacobsschelpen

Tweekleppige weekdieren

(vismijn)

(transformatie en distributie)

analyses

conform

analyses

conform

ASP

26

92,3 %

39

100 %

DSP

27

96.3 %

39

100 %

PSP

26

100 %

39

100 %

2.10. Honig
In 2010 werden 80 monsters genomen bij imkers en 141 bij distributie en verwerking; alle 570 resultaten waren
conform.

Verboden
stoffen
Imkers
Distributie en
verwerking

191

Antibiotica

Organo-

Organo-

chloor-

fosfor-

pesticiden

pesticiden

Pyrethrinoï-

Lood en

den

cadmium

59

80

10

10

10

20

70

121

40

40

40

70
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2.11. Diverse levensmiddelen
2.11.1.

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

In 2010 werden 667 analyses van verschillende levensmiddelen uitgevoerd; deze respecteerden allen de reglementering, uitgezonderd 3 monsters van voedingssupplementen (2 waarvan het arseengehalte de norm van 1 mg/kg
overschreed en een waarvan het benzoapyreengehalte – een PAK - niet conform was). Hiervoor werden twee PV’s
uitgeschreven.

Dioxines
Arseen

Lood

Cadmium

Kwik

Additieven

10

10

10

10

Babyvoeding

9

Aroma’s

10

PAK

& dioxi-

Merker-

neachtige

PCB’s

PCB’s

Cacaoboter en chocolade
Fruit- en groentensap
limonade

10

Ontbijtgranen

20
10

10

10

10

10

20

5

5

10

26

25

15

9
10

Plantaardige oliën en

20

vetten
Tuinkruiden

10

Visolie

5

Groenten

10

Mout

10
10

10

Voedingspasta

10

20

Griesmeel

4

4

10

20

20

Voedingssupplement

20

Thee

10

Wijnen

48

20

9

Fruit in blik

Brood en patisserie

10

10

Specerijen
Gelatine

19

20

44

10
10
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2.11.2.

Mycotoxines

1.126 monsters van verschillende producten werden op mycotoxinen onderzocht. In totaal werden 5.556 parameters
onderzocht op deze monsters geanalyseerd. 99,4 % van de analyses waren conform. De non-conformiteiten betroffen
aflatoxines in aardnoten, pistachenoten en specerijen.

Aflatoxine

Ochra-

B1, B2,

toxine A

G1, G2
Babyvoeding

10

10

Zetmeel
Dranken, thee, koffie en

Fumoni-

Deoxyni-

Zearale-

valenol

non

10

10

10

3

5

sine B1
en B2

29

cacao

19

Bouillons, soepen en

T2/HT2

10

19

1

sauzen

Aflatoxine M1
10

Patuline

20

18
1

Granen, afgeleide
producten van granen
en bereidingen op basis

64

30

90

120

27

119

17

13

15

10

van graan
Chips, koeken
Voedingssupplementen

12

Snoep, chocolade

79

9

Confituren en

4

smeerpasta
Specerijen

117

22

Fruit en groenten

55

10

Zaden, oliehoudend fruit

327

2.11.3.

2

3
20

Bereide schotels
Brood en patisserie

4
1

10

1
21

3
20

6

Furaan

Furaan is een vluchtige verbinding die gevormd wordt tijdens het verhitten van levensmiddelen onder verhoogde
druk zoals bijvoorbeeld in conserven.
Er werden 139 monsters genomen op allerlei levensmiddelen: sauzen, babyvoeding, fruit , groenten, thee, koffie. Alle
resultaten van het controleprogramma worden doorgestuurd naar het EFSA (de Europese autoriteit inzake risico-evaluatie) met het oog op toekomstige risico-analyse. Momenteel is er geen norm voor furaan.
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2.11.4.

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, …
In 2010 werden 121 monsters onderzocht. Er is alleen een regelgeving voor sojasaus en alle 30 monsters daarvan
waren conform. De resultaten worden doorgestuurd naar het EFSA met het oog op toekomstige risico-evaluatie.

2.11.5.

Acrylamide

Acrylamide is een neurotoxische en waarschijnlijk cancerogene 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 werden 170 monsters genomen van levensmiddelen die het meeste bijdragen aan de blootstelling, zoals brood,
ontbijtgranen, chips, peperkoek, koffie en cichorei. Momenteel zijn er geen wettelijke normen. De resultaten worden
doorgestuurd naar het EFSA met het oog op toekomstige risico-evaluatie. De levensmiddelenindustrie beveelt eveneens methoden aan die bijdragen aan een verlaging van het acrylamidegehalte.

2.11.6.

Melamine

Naar aanleiding van het melamine-incident in China in 2008 waarbij melamine toegevoegd werd aan zuigelingenmelk
en andere melkproducten, worden er op Europees vlak systematisch controles uitgevoerd op alle zendingen melk,
melkproducten, soja, sojaproducten en bicarbonaat die ingevoerd worden in de EU vanuit China.
Er werden in de Belgische grensinspectieposten 25 monsters genomen. Alle waren conform.

2.11.7.

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 de stabiliteit, voor de wijziging van de kleur en de smaak (kleur- en smaakstoffen).
De additievenwetgeving bevat een positieve lijst. Dit betekent dat het gebruik van additieven verboden is zonder
specifieke toelating.
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Additieven in verschillende levensmiddelen

Natuurlijke aroma’s

coumarine in voedingsmiddelen die kaneel bevatten

44

100 %

44

100 %

estragol in diverse levensmiddelen

44

100 %

methyleugenol in diverse levensmiddelen

44

100 %

Safrol in diverse levensmiddelen

44

100 %

1.507

96,9 %

sulfiet in andere voedingsmiddelen

147

99,3 %

nitraten in vleeswaren

30

100 %

nitrieten in vleeswaren, gerookte vis

39

100 %

45

100 %

parabenen in snoep en vloeibare voedingssupplementen

29

100 %

benzoaat en sorbaat in frisdranken, vlees- en kipsalades
en fruitsap

Zoetstoffen
Kleurstoffen

Conform

pulegon in muntsnoep

sulfiet in gehakt vlees en bereid gehakt vlees

Bewaarmiddelen

Monsters

propionzuur in voorverpakt brood

44

100 %

zoetstoffen in dranken en desserts

52

100 %

toegelaten kleurstoffen in snoep, ijs en dranken

25

100 %

59

100 %

verboden kleurstoffen in paprikapoeder, kerriepoeder,
kurkumapoeder en producten die dit bevatten

Het gebruik van sulfiet in 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 mogen
sulfieten voorkomen in sommige 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 gebruikte ingrediënten.
Een controle op de aanwezigheid van sulfiet in gehakt vlees bestaat in eerste instantie altijd uit een snelle routinetest
waarbij gebruik wordt gemaakt van malachietgroen. In geval van een positief resultaat wordt een analyse uitgevoerd
in een laboratorium.
In 2010 werden bij 1.507 slagers malachietgroentesten uitgevoerd; 1.442 monsters waren conform. Monsters van gehakt vlees en toebereid gehakt vlees werden in het laboratorium geanalyseerd op sulfiet: in 58 % van de 79 monsters
(d.w.z. 96,9 % van de 1.507 tests) werd de aanwezigheid van sulfiet bevestigd. De niet-conforme resultaten gaven aanleiding tot 11 waarschuwingen, 53 PV’s, 2 maatregelen bij andere operatoren en de inbeslagname van de producten.
Sulfiet mag niet gebruikt worden in gehakt vlees maar is in gedroogd fruit en gedroogde groenten, garnalen, geschilde en verwerkte aardappelen, confituur, mosterd, suikers, wijn, … wel toegelaten; het maximaal toegelaten gehalte
aan sulfiet varieert per voedingscategorie. Al de 137 monsters rode en witte wijn, bier, gedroogde groenten, geschilde
aardappelen, diepvriesfrieten, tafeldruiven, koekjes, garnalen waren conform uitgezonderd 1 monster voor gedroogd
fruit.
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2.11.8.

Zout in brood

Zout geeft brood een door 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 zoutcon-sumptie.
Er werden 129 broden geanalyseerd in 2010 en 93,0 % waren conform. De niet-conformiteiten gaven aanleiding tot 8
waarschuwingen en 1 maatregel tegen een andere operator genomen. De situatie is verbeterd tov 2009 (86,3 %).

2.11.9.

Allergenen

Het aantal voedselallergieën lijkt toe te nemen vooral bij jongeren. De gevaarlijkste allergische reactie is de anafylactische shock die vaak levensbedreigend kan zijn. Ook zeer kleine hoeveelheden van een allergeen kunnen een dergelijke reactie uitlokken. De kleinste hoeveelheid waarbij een allergische reactie optreedt, kan erg variëren al naargelang
de voedselallergie en de persoon. Het enige dat een persoon met een voedselallergie dus kan doen, is het allergeen
vermijden maar daarbij is een duidelijk en leesbaar etiket op elk voorverpakt voedingsmiddel een absolute noodzaak.
De wetgeving inzake etikettering bepaalt dat het gebruik van 14 allergenen (glutenbevattende granen, schaaldieren,
eieren, vis, pinda, soja, melk, bepaalde noten, selderij, mosterd, sesamzaad, lupine, weekdieren en afgeleide producten
en sulfiet boven 10 mg/kg of 10 mg/l) in de ingrediënten duidelijk moet vermeld worden op het etiket.
In de transformatiesector werden 1.548 controles uitgevoerd waarbij de allergenenetikettering gecontro-leerd werd,
onder andere door een verificatie van de recepten. Alle hoger vermelde allergenen werden hierbij in beschouwing
genomen; 92,3 % waren conform. In de distributiesector werden 1.419 controles uitgevoerd waarbij de allergenenetikettering gecontroleerd werd; 90,2 % waren conform.
In de distributiesector werden 62 analyses op pinda-allergenen en 59 analyses op gluten uitgevoerd op diverse levensmiddelen; 98,3 % van de analyses waren conform. Twee resultaten waren niet conform: 1 voor pindanoten en 1 voor
gluten.
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2.12. Water
Er worden chemische en microbiologische analyses uitgevoerd om de drinkwaterkwaliteit te onderzoeken van water
in flessen en van water dat wordt gebruikt bij de bereiding van levensmiddelen. De monsternemingen worden zowel
in de sector transformatie als in distributie verricht.
De verschillende types geanalyseerd water zijn:
•

bij bereiding van levensmiddelen gebruikt water, putwater, gerecycleerd water, oppervlaktewater: drinkwater dat
een andere oorsprong heeft dan leidingwater

•

behandeld leidingwater: leidingwater behandeld door verwarming, opslag, verzachting, filtratie, omgekeerde
osmose …

•

tafelwater: drinkwater in flessen dat in de handel wordt verkocht (bv. de flessen van waterfontei-nen)

•

natuurlijk mineraalwater: bronwater dat wordt onderscheiden van gewoon drinkwater door de oorspronkelijke
puurheid op microbiologisch vlak, en door de aard ervan, gekenmerkt door het gehalte aan mineralen, oligoelementen of andere bestanddelen en, indien toepasselijk, door bepaalde effecten

•

bronwater: water afkomstig van een bron die geschikt is voor menselijke consumptie in de natuurlijke staat.

Analyses van in de sector transformatie bemonsterd water
Aantal
monsters

Gunstig

Gunstig met
opmerkingen

Ongunstig

Bij verwerking van levensmiddelen
gebruikt water, putwater,

252

96,0 %

1,6 %

2,4 %

Mineraalwater en bronwater

31

93,6 %

0,0 %

6,5 %

Tafelwater

39

97,4 %

2,6 %

0,0 %

Behandeld leidingwater

56

94,6 %

3,6 %

1,8 %

gerecycleerd water,
oppervlaktewater

Globaal genomen was 95,6 % van de analyses van de 378 monsters in de verwerkende sector conform.
De non-conforme parameters waren :
•

in bij de bereiding van levensmiddelen gebruikt water : boor, fluor, natrium, chloraten, mangaan, nitrieten en
coliforme bacteriën

•

in mineraal water en bronwater : magnesium, droge residuen, boor en natrium ; gaven aan-leiding tot
1 waarschuwing
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•

in tafelwater : totaal aëroob kiemgetal bij 22°C

•

in behandeld gedistilleerd water : totaal aëroob kiemgetal bij 22°C en bij 37°C.
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Kwaliteit van het water bemonsterd in de distributie
Aantal
monsters

Gunstig

Gunstig
met opmerkingen

Ongunstig

Bij bereiding van levensmiddelen
gebruikt water, putwater, gerecycleerd

80

98,2 %

1,8 %

0,0 %

Mineraalwater en bronwater

105

98,6 %

0,0 %

1,4 %

Behandeld leidingwater

56

97,4 %

1,7 %

0,9 %

water, oppervlaktewater

Globaal genomen waren 98,3 % van de 241 monsters in de distributiesector conform. De niet-conforme parameters
waren het totaal aëroob kiemgetal bij 22 °C en Pseudomonas aeruginosa (natuurlijk mineraal- en bronwater), nikkel en
coliforme bacteriën (natuurlijk mineraal- en bronwater) en totaal aëroob kiemgetal bij 22 °C en 37°C (leidingwater).

2.13. 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.
Er bestaan niet voor alle stoffen specifieke normen. In een aantal gevallen wordt voor deze stoffen door het FAVV een
monitoring uitgevoerd om het niveau van migratie na te gaan.

Overzicht van analyses op contactmaterialen 		
Aantal monsters

Niet-conform

Globale migratie-analyse van diverse karton- en plasticmaterialen

176

25

Zware metalen uit keramisch materiaal

93

1

4,4-diaminofenylmethaan uit keukenmateriaal in zwarte nylon

59

2

SEM in babyvoeding

25

0

SEM in andere levensmiddelen

35

0

Geëpoxideerde sojaboonolie (ESBO) in babyvoeding

25

0

Geëpoxideerde sojaboonolie (ESBO) in andere levensmiddelen

34

0

Bisfenol A uit polycarbonaat van zuigflessen

40

0

Bisfenol A uit polycarbonaat van herbruikbare bekertjes

18

0

Ftalaten uit babyvoeding

25

0

Ftalaten uit andere levensmiddelen

34

0

Formaldehyde uit voorwerpen in melamine

68

1

Migratie van ITX uit plastiek

29

0

Methylbenzofenon en benzofenon uit papier en karton

44

0

Aluminium uit aluminium materialen en voorwerpen

56

0

Nikkel uit voorwerpen uit aluminium of uit legeringen

75

0
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Globaal waren 96,5 % van de 835 analyses conform. De niet conforme resultaten gaven aanleiding tot 3 waarschuwingen, 6 PV’s en 2 maatregelen bij andere operatoren.

Globale migratie van diverse materialen
De globale migratie werd nagegaan van verpakkingen in karton (45 monsters), handschoenen in rubber (8 monsters)
en 123 stalen van polymeermateriaal vaatwerk, bakvormen en handschoenen. Bij 3 flexibele vormen in silicone, 3
monsters vaatwerk en 19 handschoenen werd de globale migratielimiet overschreden. Ze gaven aanleiding tot 3
waarschuwingen en 3 PV’s.

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 2010 werden 59 voorwerpen in zwarte nylon bemonsterd op 4,4-diaminofenylmethaan.
Deze stof is toxisch voor de lever. Bij 2 monster werd de norm overschreden. Er werd 1 PV opgesteld.

Andere controles op contactmaterialen
Er werden 68 monsters vaatwerk uit melamine (niet-soepel plastic) onderzocht op de migratie van formaldehyde. Eén
monster was niet-conform.
Analyses werden ook uitgevoerd om de migratie nagegaan van cadmium, lood, antimoon, arseen, chroom, kobalt,
koper en seleen uit 75 monsters. De migratie van 28 monsters uit aluminium bakjes werd onderzocht. De resultaten
wijzen er op dat bij hoge temperaturen belangrijke hoeveelheden aluminium kunnen migreren naar levensmiddelen.
Aangezien voor deze migraties geen wettelijke limieten vastliggen kan niet gesproken worden over niet-conformiteiten.
De migratie van isopropylthioxanton (ITX) dat wordt gebruikt bij het bedrukken van tetrabrikverpakkingen, werd nagegaan in 29 monsters; ze waren alle conform.
Er werden verschillende stoffen geanalyseerd in levensmiddelen verpakt in bokalen afkomstig uit de dichtingringen
van de deksels bv. SEM, ESBO, ftalaten. Alle monsters waren conform.

199

Residuen en contaminanten

3. Microbiologische controles
Jaarlijks worden door het FAVV diervoeders, levende dieren, karkassen en verschillende soorten le-vensmiddelen
bemonsterd voor microbiologische analyse. Micro-organismen kunnen immers schade-lijke 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 onder andere Salmonella, Listeria monocytogenes, Campylobacter, Enterohemorragische E. coli (EHEC), 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 zich-zelf 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.
In 2010 voerde het FAVV op 24.175 monsters 49.802 microbiologische analyses; 95,2 % waren conform.

3.1.

Salmonella in de voedselketen

Salmonella is een zoönose, dit wil zeggen een ziekte die kan worden overgedragen van dieren op men-sen. 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). Bepaalde serotypes van salmonella worden als kritisch beschouwd en vragen bijzondere
aandacht tijdens de controle.

3.1.1.

Diervoeders

Salmonella wordt in de EFSA opinie van 5 juni 2008 geïdentificeerd als het belangrijkste gevaar voor microbiële
contaminatie in diervoeder. De aanwezigheid van Salmonella in diervoeder kan leiden tot de aanwezigheid ervan in
de voedselproducerende dieren. Diervoeders zijn zeker niet de enige, noch de voornaamste bron van contaminatie
van voedselproducerende dieren (infectie van dier op dier, via transportmiddelen, contact met wilde dieren, of via het
milieu zijn andere bronnen), maar het relatieve belang vergroot de laatste jaren omdat diergezondheidsprogramma’s
ter bestrijding van Salmonella vruchten beginnen af te werpen.
Het eerste objectief van salmonellabestrijding in diervoeders is het verminderen van diervoeders als bron van
salmonella-infectie van dieren. Dieren zijn vaak symptoomloos drager, wat betekent dat ze wel de bacterie bij zich
dragen en uitscheiden, maar dat ze er niet ziek van worden. De infectie blijft onopgemerkt en kan zijn weg in de
voedselketen voortzetten. Preventie is dus de boodschap. Het uiteindelijke doel, in samenwerking met de andere
schakels van de voedselketen, is de vermindering van salmonellose bij de mens.
Anderzijds, en dit is misschien wel de belangrijkste reden tot bestrijding van Salmonella in diervoeders, is er de rol van
diervoeders in de insleep van nieuwe serotypes in de voedselketen. Gezien diervoeders veelvuldig, in grote hoeveelheden en vanuit een groot aantal landen verspreid over de wereld, worden ingevoerd, kan aangenomen worden dat
de rol van diervoeders hierin belangrijker is dan bvb invoer van levende dieren en levensmiddelen.
Microbiologische controles
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Op Europees niveau worden momenteel 5 serotypes als gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid beschouwd; S. Hadar,
S. Infantis, S. Typhimurium, S. Enteritidis en S. Virchow. Dit betekent echter niet dat de andere serotypes ongevaarlijk
zijn. Ieder serotype kan aan belang winnen en risicovol(ler) worden voor de volksgezondheid. Daarom wordt iedere
aanwezigheid van Salmonella in diervoeders als niet conform beschouwd.

Een nieuwe aanpak voor Salmonella in diervoeder
In 2010 werd een nieuwe, bredere aanpak toegepast voor plantaardige diervoeders. In de praktijk zijn bepaalde serotypes belangrijker of kritischer dan andere. Waarom ze kritisch zijn kan verschillende redenen hebben: frequentie
van voorkomen, moeilijke bestrijding, mogelijkheid zich te handhaven in een populatie, etc. Deze kritische serotypes variëren per type diervoeder (grondstoffen, varkensvoeder, pluimveevoeder, etc.) en zullen regelmatig getoetst
worden met nieuwe beschikbare gegevens en eventueel aangepast worden.
Ook de acties zijn uitgediept. Iedere vaststelling van Salmonella houdt een actie in, de omvang en zwaarte van de
maatregelen variëren al naargelang het serotype, het type voeder en de plaats van salmonellacontaminatie in de
voederketen.
Ook in de salmonellaproblematiek toont het Agentschap zijn ketengerichte aanpak van de voedselveiligheid.
Iedere schakel kan zo zijn bijdrage leveren tot voorkoming van salmonellose bij de mens.
Een omzendbrief met meer informatie hierover werd opgesteld en kan geconsulteerd worden op onze website:
www.favv.be> Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dierengezondheid > Salmonella

Salmonella in diervoeders
Aantal monsters

Conform

Grondstoffen

334

98,5 %

Mengvoeders

513

98,2 %

Kauwartikelen voor gezelschapsdieren

85

98,8 %

Er werden 14 serotypes van Salmonella (S. Isangi, S. 6,7:d-, S. Mbandaka, S. Anatum, S. Typhimurium, S. Jerusalem, S.
Livingstone, S. Rissen, S. Cubana, S. 4:d:-, S. Cerro, S. Senftenberg, S. Mississippi, S. Dabou) vastgesteld. In 1 geval kon het
serotype niet vastgesteld worden.
Deze niet-conformiteiten gaven aanleiding tot 8 waarschuwingen, 1 PV, en 4 andere maatregelen. 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) worden afhankelijk van het serotype
(‘kritische’ serotypes) en het type product acties ondernomen (behandeling, recall, informatie naar de klant…).
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3.1.2.

Dieren

Varkens
Alle bedrijven met een capaciteit van meer dan 30 vleesvarkens worden sinds 2005 om de 4 maanden gecontroleerd
op Salmonella. Bedrijven met langdurig hoge prevalenties worden sinds 2007 aangeduid als risicobedrijf indien het
resultaat (S/P ratio) van 3 opeenvolgende bemonste-ringen hoger is dan een vastgelegde drempelwaarde (op dit
ogenblik 0,6). Risicobedrijven moe-ten gescreend worden op bioveiligheid en andere aspecten die van belang zijn bij
de bestrijding van Salmonella. Gebaseerd op de resultaten van de screening wordt, samen met de bedrijfsdierenarts,
een actieplan opgesteld op maat van het bedrijf. Er wordt een jaar voorzien om het actieplan uit te voeren. Indien de
gemiddelde resultaten na een jaar nog steeds boven de drem-pelwaarde liggen, volgt een verplichte begeleiding
door DGZ of ARSIA. Het gemiddelde resul-taat van de 4-maandelijkse bemonstering wordt verplicht vermeld op het
VKI-document zodat het slachthuis rekening kan houden met het resultaat voor de beheersing van Salmonella in het
slachthuis.
In 2010 werden 162.116 analyses uitgevoerd op 4.461 bedrijven met vleesvarkens. 859 bedrijven vertoonden een keer
een hoge prevalentie, 44 bedrijven werden voor een eerste maal als salmonellarisicobedrijf aangeduid, 53 bedrijven
werden voor een tweede maal salmonellarisico-bedrijf en werden begeleid door DGZ of ARSIA. Dit is een positieve
trend ten opzichte van 2009 en betekent een daling van de circulatie van de kiem in vleesvarkensbedrijven.
In 2010, heeft het FAVV 146 inspecties uitgevoerd in de salmonellarisicobedrijven ; 36 respecteerden het bestrijdingsprogramma dat werd opgesteld door de bedrijfsdierenarts op basis van de richtlijnen van DGZ of ARSIA tenminste
gedeeltelijk niet: opstellen van een Salmonella actie plan (14), uitvoeren van het mestonderzoek (7), aanwezig zijn van
de ingevulde checklist (30) of uitvoeren van het opgestelde Salmonella actie plan (12).

Pluimvee
Preventieve maatregelen op het vlak van infrastructuur en management in het kader van de Salmonellabestrijding
zijn al van kracht sinds 1999. Bij kippen is de bestrijding begonnen aan de top van de fokpiramide, het fokpluimvee.
Reeds in 1993 werd gestart met een monitoring op Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium. In 2006 werden
maatregelen opgelegd aan tomen met fokpluimvee die positief waren voor deze twee serotypes Salmonella. Om
de Europese doelstellingen betreffende de aanwezigheid van Salmonella te halen, werden nationale Salmonellabestrijdingsprogramma’s opgesteld. In 2007 werd bij fokpluimvee gestart met het huidige bestrijdingsprogramma, in
2007 bij leghennen in België (in 2008 in Europa), in 2009 bij braadkippen en bij vleeskalkoenen in 2010. 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.
Bij fokpluimvee (ouderdieren en selectiepluimvee) worden sinds 2007 vijf serotypes zoönotische Salmonella (S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Hadar, S. Infantis en S. Virchow) bestreden met als doel tegen eind 2009 bij minder dan 1%
van de tomen een van deze serotypes terug te vin-den. Bij ouderdieren is de vaccinatie tegen S. Enteritidis verplicht,
bij selectiepluimvee verbo-den. Om de salmonellastatus van een toom fokpluimvee te bepalen wordt een intensieve
monitoring uitgevoerd door de pluimveehouder (om de 14 dagen), aangevuld met officiële controles. Tijdens de opfok worden de kuikens gecontroleerd als eendagskuiken en op de leeftijd van 4 en 16 weken. Op de leeftijd van 16, 24,
46 en 56 weken worden officiële bemonsteringen uitgevoerd. Tomen fokpluimvee die positief zijn voor één van de vijf
te bestrijden serotypes worden binnen de maand geslacht en de 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. Het percentage positieve tomen schommelde de voorbije jaren tussen de 0,9 en 1,3%.
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Bij legkippen wordt S. Enteritidis en S. Typhimurium bestreden sinds half 2007 (2008 in Europa). Jaarlijks moet in België
volgens de Europese doelstelling het percentage positieve tomen dalen met 10%. Vaccinatie tegen S. Enteritidis is
verplicht sinds 2007, vaccinatie tegen S. Typhimuri-um wordt sterk aangeraden. Elke toom wordt om de 15 weken
gecontroleerd op Salmonella. Tijdens de opfok worden ze gecontroleerd als eendagskuiken en op 16 weken. Eveneens wor-den op alle bedrijven officiële bemonsteringen uitgevoerd. Sinds juni 2007 worden eieren af-komstig van
tomen leghennen positief voor S. Enteritidis of S. Typhimurium gekanaliseerd naar de eiverwerkende industrie voor
hittebehandeling om een salmonellavrij eindproduct te beko-men. De overige aanwezige tomen worden officieel
bemonsterd om de aanwezigheid van Sal-monella uit te sluiten. De stal wordt grondig gereinigd en ontsmet en gecontroleerd op de aan-wezigheid 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.
Bij braadkippen- en vleeskalkoenbedrijven met meer dan 5.000 stuks pluimvee wordt sinds 1999 een monitoring
uitgevoerd op de aanwezigheid van Salmonella in de laatste 3 weken voor het slachten. Sedert 2009 moeten alle
bedrijven met een capaciteit van 200 of meer braadkippen een uitgangscontrole uitvoeren; meerdere maatregelen
moeten worden ondernomen door gecontamineerde bedrijven om de uiteindelijke doelstelling van minder dan 1 %
positieve loten voor S. Enteritidis et S. Typhimurium te bereiken. Een toom braadkippen of vleeskalkoenen die positief
is voor eender welk serotype zoönotische Salmonella wordt geslacht na de negatieve tomen om kruiscontaminatie op
de slachtlijn zoveel mogelijk te vermijden, een Salmonella- en hygiënecontrole voor de opzet van een nieuwe toom
wordt uitgevoerd en bij blijvende proble-men wordt het ontsmetten van de stallen uitbesteed aan een externe firma.

Resultaten van de Salmonellabestrijdingsprogramma’s bij pluimvee
Stalen

Tomen
Te

Aantal

Positief

Aantal

Positief

bestrijden
sero-types

opfok

1.131

productie

10.804

99,6 %

opfok

536

99,4 %

productie

2.248

96,8 %

810

Braadkippen

uitgangscontrole

9.258

96,5 %

Vleeskalkoenen

uitgangscontrole

168

99,4 %

Fokpluimvee
Leghennen

99,2 %

330

98,2 %

99,4 %

568

95,9 %

99,5 %

398

99,2 %

100 %

93,3 %

96,8 %

8.481

96,3 %

99,5 %

146

99,3 %

100 %

De Europese doelstellingen werden gehaald voor fokpluimvee, braadkippen en vleeskalkoenen waar gestreefd wordt
naar minder dan 1% van de tomen die positief zijn voor een te bestrijden serotype. Ook voor leghennen wordt de
doelstelling bereikt; er wordt een daling van de prevalentie van de te bestrijden serotypes met 10 % vastgesteld ten
opzichte van 2009.
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3.1.3.

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. Maatregelen 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.
Als gevolg van de problemen met S. Ohio in 2009, werd door het FAVV een dynamische aanpak ontwikkeld met
grotere klemtoon op de preventie aangezien slachthuizen een kritische etappe blijven in de voedselketen. In het
kader van hun microbilogische autocontrole moeten slachthuizen instaan voor een betere opvolging van de analyses
voor salmonella en er werden actiedrempels, lager dan de reglementair bepaalde criteria, vastgelegd voor karkassen
van hoefdieren en pluimvee. Wanneer deze actiedrempels overschreden worden moeten de oorzaken opgespoord
worden en de nodige acties ondernomen. Exploitanten van slachthuizen moeten ook ingrijpen wanneer zich een negatieve evolutie in de resultaten aftekent, zelfs wanneer de resultaten zelf binnen de vooropgestelde limieten blijven.
Voor de slachthuizen is het van primoridaal belang om de Salmonella status te kennen : aan de hand hiervan kunnen
zij de volgorde aan de slachtlijn organiseren en op die manier kruiscontaminatie tussen loten onderling vermijden.
Gecontamineerde loten worden op het einde van dag geslacht. Door een grondige reiniging en ontsmetting van
de installaties kan salmonella geëlimineerd worden. In Europa is geen enkele vorm van ontsmetting van karkassen
toegelaten.
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 door zo hygiënisch mogelijk werken om kruiscontaminatie te vermijden, correcte bewaaromstandigheden en temperaturen toe te passen, eventueel analyses uit te voeren op grondstoffen en eindproducten.
In het kader van Verordening (EG) nr. 2073/2005 zijn bovendien voedselveiligheidscriteria vastgesteld voor Salmonella
in een aantal levensmiddelen. Indien een actiegrens overschreden wordt, moeten de gepaste maatregelen genomen
worden om de hygiëne te verbeteren en de gezondheid van de consument te beschermen.
Producenten van gehakt vlees en van vleesbereidingen moeten ook andere microbiologische analyses uitvoeren. Indien het echter op grond van een risico-analyse gerechtvaardigd is en de bevoegde autoriteit toestemming verleent,
kunnen inrichtingen die gehakt vlees en vleesbereidingen in kleine hoeveelheden produceren, van deze bemonsteringsfrequenties worden vrijgesteld. In 2010 werd daarom, in navolging van de versoepeling van de bemonsteringsfrequentie van gehakt vlees een vleesbereidingen voor vleeswinkels, een afwijking voorgesteld voor de microbiologische analyses (Salmonella, E. coli en aëroob kiemgetal) van gehakt vlees en vleesbereidingen voor inrichtingen in de
verwerking.
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Vlees

Salmonella in karkassen en vlees van pluimvee

Uitsnijderij
Transformatie

Distributie

%

positief

monsters

Pluimvee

Aantal

%

positief

Aantal

monsters

Braadkippen
positief

%

Aantal
Slachthuis

monsters

Leghennen

Caeca (loten)

200

74,0 %

372

90,1 %

Karkassen

371

67,2 %

395

97,0 %
358

94,1 %

Vleesbereidingen

28

96,4 %

41

97,6 %

Vleesproducten

19

94,7 %

41

100 %

Versneden vlees met vel

54

98,1 %

61

96,7 %

Versneden vlees zonder vel

62

96,2 %

60

98,3 %

Vleesbereidingen

21

95,2 %

63

93,7 %

Vleesproducten

10

100 %

47

97,9 %

88

94,3 %

Versneden vlees

Volledig gevogelte

117

90,6 %

Salmonella in karkassen en vlees van varkens
Aantal monsters in

Conform in 2009

2009

Aantal monsters in

Conform in 2010

2010

Karkassen

828

86,6 %

743 (8,5 %)

91,5 %

Versneden vlees

237

96,6 %

297

98,3 %

De verontreiniging van karkassen van varkens nam af ten opzichte van de voorgaande jaren.
Ongunstige resultaten worden door het FAVV (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.
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Producten in de verwerking en de distributie
Salmonella op producten
Aantal analyses

Conform

2.075

98,3 %

3.235

98,8 %

Salmonella in de horeca

372

100 %

Salmonella in gemeenschapskeukens

247

100 %

Salmonella in de verwerkende sector
van zuivelproducten
Salmonella in groothandel en kleinhandel

Er werden 912 analyses uitgevoerd op melk, bereidingen op basis van melk en zuivelproducten in de sectoren verwerking en distributie en op de hoeve, waarvan 99,9% conform. De niet conforme resultaten werden gevonden bij
rijstpap. Het product werd uit de handel nemen.
In de verwerkende sector werden naast bovenvermelde producten nog 101 analyses uitgevoerd op warme kant-enklare maaltijden, chocolade, snoep en babyvoeding. Alle analyses waren conform.
In de groothandel en kleinhandel werden naast bovenvermelde producten nog 2.012 analyses uitgevoerd. Alle resultaten waren conform behalve voor vleesbereidingen (99,7 %), vlees (98,6 %), vissen (98,3 %) en specerijen (98,2 %). De
analyses uitgevoerd werden in de horeca (333 analyses) en gemeenschapskeukens (247 analyses) waren conform.
Er werden ook analyses uitgevoerd op 447 stalen van verse groenten ; alle resultaten waren conform.
Bij niet-conformiteiten zijn de maatregelen die het FAVV neemt, afhankelijk 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, aangezien salmonella wordt geëlimineerd bij het bakken of braden. 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.
Bakken of braden van varkensvlees en gevogelte voor de consumptie volstaat doorgaans om bacteriën te verwijderen.
Rekening houdend met de prevalentie bij karkassen van kip, moet men om kruiscontaminatie in de keuken te vermijden, steeds waakzaam blijven tijdens de bereiding.
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3.1.4.

Humane salmonellose

De opvolging van talrijke gevallen van salmonellose bij mensen door het Nationaal Referentiecentrum voor Salmonella (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) laat een taling van 85 % zien tussen 2003 en 2009 (van 12.792 naar
3.208). In 2010 nam het aantal salmonellosegevallen echter toe met 13 % ten opzichte van 2009 (3.626 gevallen). Het
ging hoofdzakelijk om een toename van het aantal gevallen van Salmonella Enteritidis, terwijl dit aantal sedert 2003
voortdurend afnam. Door de overschakeling van veel bedrijven binnen Europa van klassieke kooihuisvesting naar een
ander type van huisvesting werden in België eieren verhandeld die niet van de gebruikelijke herkomstlanden kwamen.
Dit kan de lichte stijging van het aantal S. Enteritidis gevallen bij de mens verklaren.

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

S. Enteritidis

2004
6.075

2005
2.226

2006
1.052

2007
987

2008
824

2009
587

2010
820

S. Typhimurium

2.459

1.659

1.826

2.233

2.279

1.862

1.947

S. andere

1.009

1.031

815

755

841

759

859

Aantal gevallen van humane salmonellose

3.2.

Campylobacter in de voedselketen

Campylobacter is een belangrijke voedselpathogeen. Volgens de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA)
nam campylobacteriose, 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. In eens tudei van het EFSA uit 2010 werd
aangetoond dat vleeskippen 30 maal meer kans om gecontamineerd te door Campylobacter. De aanwezigheid op
karkassen stemt trouwens overeen met de aanwezigheid in de darmen van het pluimvee.
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.
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Kruiscontaminatie tijdens de bereiding van voeding door consumenten, vooral voeding op basis van rauw gevogelte,
vormt een uiterst belangrijke risicofactor voor campylobacteriose. Het is dus belangrijk dat goede hygiëne bij het
manipuleren van voeding steeds in acht wordt genomen.

3.2.1.

Diervoeders

Volgens EFSA is Campylobacter naar alle waarschijnlijkheid niet van belang in diervoeders omwille van de lage
vochtigheidsgraad 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.

Karkassen en vlees

Globaal werden er in 2010, 824 analyses voor Campylobacter uitgevoerd op levensmiddelen in de verwerkingssector;
99,3% waren conform.
In België wordt sedert 2008 het aantal Campylobacter geteld op karkassen en versneden vlees van gevogelte, aangezien het risico voor de menselijke gezondheid gepaard gaat met het aantal aanwezige bacteriën. De actiegrens voor
onze monitoring werd vastgesteld op 100 kve/g, aangezien de besmettende hoeveelheid voor dit micro-organisme
laag blijkt te zijn.

Contaminatiegraad met Campylobacter van karkassen en versneden vlees van gevogelte
Aantal monsters

< 100 kve/g

Karkassen van vleeskippen

388

62,1 %

Karkassen van legkippen

300

64,7 %

Versneden vlees van gevogelte met vel

178

85,4 %

Versneden vlees van gevogelte zonder vel

180

96,7 %

Bereidingen op basis van vlees van gevogelte

45

100 %

Er werd een hoog contaminatieniveau vastgesteld (> 10.000 kve/g) in 3 % van de karkassen en 1 % van het versneden
vlees.
Varkensvlees wordt beschouwd als vlees met een relatief laag risico voor campylobacteriose voor de consument.
Onvoldoende bakken of braden kan echter een belangrijk risico inhouden. In 2010 waren 90 % van de 847 geanalyseerde varkenskarkassen en 99,3 % van het versneden varkensvlees conform.
Er werden ook analyses voor Campylobacter uitgevoerd op 672 monsters in de groot- en kleinhandel, waarvan 92,3 %
conform. In de horeca waren de 88 monsters conform. De niet conforme resultaten werden gevonden in verse kaas op
basis van rauwe melk en in versneden vlees van gevogelte met vel.
In de verwerking en de distributie moeten de exploitanten ervoor zorgen dat besmetting met Campylobacter en/of
de ontwikkeling ervan 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.

Microbiologische controles

208

Bij niet-conforme resultaten zijn de genomen maatregelen afhankelijk van de aard van het product. Kant-en-klare
producten worden steeds herbemonsterd. Indien het resultaat van deze herbemonstering positief is, worden de
producten uit de handel gehaald of teruggenomen. In andere gevallen stelt zich niet direct een gevaar voor de consument. De operator wordt door het FAVV op de hoogte gebracht van het niet-conforme resultaat en dient de nodige
corrigerende maatregelen te treffen in het kader van zijn HACCP-plan.
Consumenten kunnen het risico op besmetting met Salmonella en Campylobacter beperken door de producten voldoende te verwarmen voor consumptie en door kruiscontaminatie te vermijden. Zo moeten zij bijvoorbeeld vermijden om groenten die rauw gegeten worden, te snijden op een snijplank die tevoren gebruikt werd voor het versnijden
van rauw vlees.

3.2.3.

Humane campylobacteriose

Uit de rapporten van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid blijkt dat het aantal gerapporteerde humane
gevallen van Campylobacter de jongste jaren slechts licht gedaald is en sinds 2008 steeds lager is dan 5.700 (van 6.716
gevallen in 2004 naar 5.170 in 2009). Campylobacter blijft de belangrijkste oorzaak van gemelde besmettingen bij
mensen door voeding.
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Aantal gevallen van humane campylobacteriose
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2009
5.635

2010
5.170

3.3.

Antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie is het vermogen van sommige micro-organismen om te overleven of te groeien in aanwezigheid
van een bepaalde concentratie antimicrobiële agens die het betref-fende micro-organisme normaliter zou doden of
de groei ervan zou afremmen. Antibioticaresistente bacteriestammen kunnen van dieren of dierlijke producten worden overgedragen op mensen en omgekeerd.
Sinds enkele jaren worden Salmonella en Campylobacter die geïsoleerd zijn in levende dieren en vlees in de verschillende stadia van de voedselketen genomen monsters onderzocht op antibioticaresistentie. De resultaten worden
gepubliceerd in de jaarverslagen over zoönosen en zoönoseverwekkers van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA).
Op federaal niveau speelt het Belgian Antibiotic Coordination Committee (Babcoc) een belangrijke rol in de opvolging
van het gebruik van antimicrobiële middelen en antibioticaresistentie door het verzamelen en publiceren van informatie over het gebruik van antimicrobiële middelen, het informeren en sensibiliseren over de evolutie van de resistentie
en het opstellen van aanbevelingen. De werkgroep diergeneeskunde buigt zich over de problematiek bij dieren.
Bij acute problemen met zowel een humane als veterinaire impact komt de MedVet Task Force (TF) samen. De TF
bestaat eveneens uit leden van Babcoc en heeft onder andere als doel de noodzakelijke acties te inventariseren en te
coördineren. De TF behandelt steeds een specifiek probleem. Zo werden reeds verschillende acties gerealiseerd op
het gebied van MRSA. Er wordt eveneens gewerkt aan een inventarisatie van de reeds beschikbare en ontbrekende
gegevens, knelpunten en nodige acties in het kader van de ESBL problematiek.

MRSA
De resistentie van Staphylococcus aureus tegen antibiotica is de jongste jaren fel toegenomen. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is het verwerven van resistentie tegen methicilline. Die multiresistente stammen (MRSA of Methicillinresistant Staphylococcus aureus), die vaak een rol spelen bij nosocomiale infecties, zijn een groot gezondheidsprobleem geworden in ziekenhuizen.
Een studie in 2008 uitgevoerd in fokvarkensbedrijven toonde aan dat 40 % van de fokbedrijven en 35,9 % van de
productiebedrijven in België besmet waren met MRSA. België nam het initiatief om een MRSA-bewaking op te zetten:
in 2011 bij leghennen en in 2012 bij runderen.

ESBL
Breedspectrum beta-lactamasen (ESBL of Extended Spectrum beta lactamase) zijn enzymen die door sommige
bacteriën worden aangemaakt en die ze resistent maken tegen bepaalde antibiotica. Er worden vaak beta-lactamase
producerende E. coli aangetroffen in slachtkuikens en die kunnen hun antibioticaresistentie doorgeven aan humane
bacteriën.
Uit het onderzoek naar antibioticaresistentie bij E. coli-stammen die werden gevonden tijdens de monitoring op de
hygiënische kwaliteit van pluimveevlees van 2008 blijkt dat de antibioticaresistentie in vergelijking met 2005 in het algemeen is gestegen en dan vooral de resistentie tegen ceftiofur. Vanaf 2011 is een vervolgonderzoek gepland naar de
antibioticaresistentie van indicatorkiemen (E. coli met inbegrip van ESBL en Enterococcus) bij slachtkuikens, kalveren
en varkens.
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3.4.

Andere pathogenen

3.4.1.

Karkassen in het slachthuis

In 2010 werden, in aansluiting op een advies van de EFSA en het advies 20/2009 van het Wetenschappelijk Comité van
het FAVV, rundkarkassen in het slachthuis niet alleen onderzocht op de aanwezigheid van E. coli O157 maar ook op die
van andere E. coli-stammen die verocytotoxines (VTEC) of shigatoxines (STEC) aanmaken (O26, O103, O111 en O145).
Vier karkassen waren besmet (3 met een O26-stam en 1 met een O111-stam). Het beheersen van dit microbiologisch
gevaar steunt op het slachten van runderen met een propere vacht en in acht nemen van de hygiëne in de keten van
de vleesproductie.

3.4.2.

Producten in de verwerking

In 2010 werden 7.554 microbiologische analyses van levensmiddelen uitgevoerd bij hoevezuivelproducenten, in de
sector verwerking (met uitzondering van de slachthuizen). 98,0 % van de microbiologische analyses in het kader van
het controleprogramma was conform. Buiten het controleprogramma was 77,1 % van de analyses conform (naar
aanleiding van een klacht, een RASFF-alarm, of een hercontrole). De niet-conforme resultaten gaven aanleiding tot 5
waarschuwingen en 1 PV.

Microbiologische analyses in de sector verwerking
Aantal analyses

Conform

Salmonella

2.075

98,3 %

Listeria monocytogenes

2.452

96,5 %

E. coli O157

902

100 %

Campylobacter

794

95,7 %

Yersinia

89

100 %

Bacillus cereus

195

100 %

Gisten en schimmels

47

100 %

Vibrio paraheamolyticus

45

97,8 %

Vibrio cholerae

112

91,1 %

Clostridium perfringens

45

100 %

Clostridium botulinum

35

100 %

Cronobacter sakazakii

5

100 %

758

99,3 %

Staphylococcus coagulase +

Listeria monocytogenes is een wijdverspreid organisme dat vaak in rauwe grondstoffen en productieomgevingen
wordt aangetroffen. Dit micro-organisme vormt een belangrijk risico voor de groep consumenten meestal aangeduid
als YOPI (Young, Old, Pregnant and Immunosuppressive people). Op basis van Verordening (EG) Nr. 2073/2005 inzake
microbiologische criteria voor levensmiddelen is het criterium zeer streng. Voor kant-en-klare levensmiddelen kan
van dit strenge criterium (afwezigheid in 25 g) afgeweken worden indien de producent op basis van wetenschappelijke of experimentele gegevens (pH, wateractiviteit, groeitesten, …), zoals beschreven in richtlijnen van de Europese
Commissie, kan aantonen dat een minder streng criterium ook voldoende garanties geeft voor de gezondheid van de
consument.
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Vlees
De 271 monsters van vleesversnijdingen en 267 van “filet américain” waren alle conform voor E. coli O157:H7; 90,4 %
van de analyses van Listeria monocytogenes in filet americain waren conform.

Melk en zuivelproducten
In 2010 werden 439 monsters van zuivelproducten genomen in de verwerking; alle monsters waren conform, behalve
voor Listeria monocytogenes (96,5 %).
Er werden tevens 630 monsters genomen van hoevezuivel; alle monsters waren conform, behalve voor Listeria monocytogenes (96,6 % conform).

3.4.3.

Producten in de groot- en detailhandel

In 2010 werden 11.361 microbiologische analyses uitgevoerd in de groot- en detailhandel. 98,9% van deze analyses
was conform. De niet-conforme resultaten gaven aanleiding tot 3 waarschuwingen en 2 PV’s.

Microbiologische analyses in de groot- en detailhandel
Aantal analyses

Conform

Salmonella

3.235

98,8 %

Listeria monocytogenes

3.105

99,8 %

E. coli O157

1.564

100 %

Campylobacter

672

92,3 %

Yersinia

106

100 %

Bacillus cereus

497

100 %

Vibrio parahaemolyticus

120

98,3 %

Vibrio cholerae

108

95,4 %

Clostridium perfringens

45

100 %

Clostridium botulinum

170

98,2 %

1.355

99,7 %

Staphylococcus coagulase +
Gisten en schimmels

39

94,9 %

Hepatitis A

226

99,1 %

Norovirus

119

96,6 %
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Vlees
Een groot deel van de microbiologische analyses gebeuren op vlees, vleesbereidingen en vleesproducten aangezien
dit risicovolle voedingsmiddelen zijn. De resultaten van de analyses tonen echter aan dat de microbiologische veiligheid van vlees (vb. versneden vlees), vleesbereidingen (vb. worsten) en vleesproducten (vb. vleessla) in het algemeen
bevredigend is.

Listeria monocytogenes
E. coli O157

558

12

352

156

(99,5 %)

(100 %)

(100 %)

(100 %)

Schaaldieren

Salade van

schaaldieren

Levende twee-

kleppige weekdieren

Vissen

Vleessla

Filet américain

pluimvee zonder vel

Versneden vlees van

Selectie van microbiologische analyses in de groot- en detailhandel (aantal analyses en % conform)

555
(100 %)

Vibrio cholereae

108
(95,4 %)

Vibrio parahae-molyticus
Campylobacter
Staphylococcus coagulase+

78

42

(100 %)

(100 %)

83

78

(98,8 %)

(100 %)
219

23

118

1

65

45

(99,5 %)

(100 %)

(100 %)

(100 %)

(100 %)

(100 %)

Gisten en schimmels

22
(95,5 %)

Levende tweekleppige weekdieren zoals mosselen en oesters kunnen gemakkelijk besmet geraken met ziekteverwekkende bacteriën en virussen wanneer zij bijvoorbeeld in verontreinigd water worden opge-kweekt. Het risico wordt tijdens de bereiding niet gereduceerd, aangezien de weekdieren in het algemeen rauw of slechts kort gekookt, worden
geconsumeerd. In 2010 bevatte 96,6 % van de monsters norovirussen en 99,1 % het hepatitis A-virus.
Het FAVV bemonstert ook een grote hoeveelheid kant-en-klare producten om koud of opgewarmd te gebruiken.
De resultaten voor de microbiologische analyse op ziekteverwekkende kiemen zijn uitstekend.
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Babyvoeding

Softijs

Roomijs

Bessen en klein fruit

eieren

basis van rauwe

Bereidingen op

klare maaltijden

Warme kant-en-

Koude kantBacillus cereus

en-klare maaltijden

Selectie van microbiologische analyses in de groot- en detailhandel (aantal analyses en % conform)

42

45

95

80

(100 %)

(100 %)

(100 %)

(100 %)

Clostridium perfringens

45
(100 %)

Listeria monocytogenes

152

159

125

112

105

277

(100 %)

(100 %)

(100 %)

(100 %)

(100 %)

(100 %)

58

69

75

42

43

80

(100 %)

(100 %)

(97,3 %)

(100 %)

(100 %)

(100 %)

Staphylococcus coagulase +

Groenten
Er worden veel microbiologische analyses uitgevoerd op groenten : 1.479 analyses op ziektekiemen (Salmonella, E. coli
O157 en Clostridium botulinum). Alle 1.274 analyses op groenten waren conform.

Microbiologische analyses van groenten
Wortelgroenten
Bladgroenten

Tuinkruiden

Vruchtgroenten

en

Groenten in olie

knolgroenten
Salmonella
E. coli O157
Clostridium botulinum

89

93

88

177

(100 %)

(100 %)

(100 %)

(100 %)

223

146

230

228

(100 %)

(100 %)

(100 %)

(100 %)
205
(98,5 %)
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3.4.4.

Producten in de horeca

In 2010 werden 2.134 microbiologische analyses uitgevoerd in de horeca. 99,8 % van deze analyses was conform.

Microbiologische analyses in de horeca (aantal analyses en % conform)
Aantal analyses

Conform

Salmonella

372

99,6 %

Listeria monocytogenes

952

99,7 %

Campylobacter

88

100 %

Bacillus cereus

266

99,6 %

Clostridium perfringens

177

100 %

Staphylococcus coagulase +

279

99,6 %

De resultaten van de analyses van de pathogene kiemen zijn in het algemeen zeer goed. De niet conforme resultaten voor Bacillus cereus (0,9 %) en Staphylococcus coagulase + (1,2 %) werden gevonden bij koude kant-en-klare
maaltijden. Voor Listeria monocytogenes werden niet conforme resultaten teruggevonden bij warme kant-en-klare
maaltijden (99,3 %) en pitavlees (99,5 %). Dit zijn allen gevoelige producten. Verschillende micro-organismen kunnen
erin terechtkomen via besmette grondstoffen (room, eiproducten…) of tijdens de verschillende behandelingen in het
productieproces.

3.4.5.

Producten in gemeenschapskeukens

In 2010 werden 1.668 microbiologische analyses uitgevoerd in gemeenschapskeukens. 99,5% van de resultaten was
conform.
Microbiologische analyses in gemeenschapskeukens (aantal analyses en % conform)
Gedroogde dieetvoeding
voor medisch gebruik
voor zuigelingen jonger
dan 6 maanden
Bacillus cereus

Bereide
zuigelingenmelk
in flessen

Listeria monocytogenes
Staphylococcus coagulase +

voor baby’s

59

108

107

(100 %)

(100 %)

(92,5 %)
80

Clostridium perfringens
Cronobacter sakazakii

Bereide maaltijden

(100 %)
140

104

(100 %)

(100 %)

144

108

267

(100 %)

(100 %)

(99,6 %)

119

108

80

(100 %)

(100 %)

(100 %)

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.
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3.5.

Indicatororganismen

3.5.1.

Slachthuiskarkassen
Totaal kiemgetal
Aantal
monsters

E. coli
Aantal

Conform

monsters

Conform

Karkassen van legkippen

300

89,3%

301

80,4%

Karkassen van vleeskippen

393

95,4%

390

96,4%

Karkassen van runderen

291

100%

Karkassen van varkens

495

99,6%

In het kader van de controle van hun HACCP-plan moeten exploitanten van slachthuizen van hoefdieren en pluimvee
met de swabmethode microbiologische analyses uitvoeren en hierbij de reglementaire criteria van verordening (EG) n°
2073/2005 naleven:
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 niet dat het product niet conform is. De
resultaten moeten worden opgevolgd en corrigerende acties moeten worden genomen van zodra een ongunstige
evolutie wordt waargenomen.
In 2010 werden 312 missies uitgevoerd in slachthuizen voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren en pluimvee.
Daarbij werd nagegaan of de operatoren de criteria voor proceshygiëne naleven die zijn vastgelegd in Verordening
(EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen ; 76 % ervan waren gunstig, 18,9 % gunstig
met opmerking en 5,1 % ongunstig. De niet-conformiteiten gaven aanleiding tot 20 waarschuwingen en 4 PV’s.
In 2010 werden in 36 rundslachthuizen en 31 varkensslachthuizen monsters genomen om na te gaan of zij voldoen
aan de reglementair vastgelegde criteria voor proceshygiëne.
		

Runderen
Varkens

Enterobacteriaceae

Aantal monsters

% Conform

510

95 %

Totaal kiemgetal

510

95 %

Enterobacteriaceae

360

97 %

Totaal kiemgetal

360

93 %

Als het resultaat van de uitgevoerde analyses ontoereikend is moeten de corrigerende maatregelen worden genomen
zoals vastgelegd in het autocontroleplan van de operator, en moet de oorzaak van de slechte resultaten worden opgespoord om te vermijden dat de microbiologische verontreiniging opnieuw optreedt.
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3.5.2.

Producten in de verwerking

In 2010 werden 2.350 analyses op microbiologische indicatoren uitgevoerd bij hoevezuivelproducenten en in de
verwerkende sector; 2.334 in het kader van het controleprogramma (97,0 % waren conform) en 16 analyses buiten het
controleprogramma als gevolg van een klacht, een RASFF waarschuwing of een hercontrole (93,8 % waren conform).
De niet conforme resultaten gaven aanleiding tot 6 waarschuwingen.

Microbiologische analyses van indicatororganismen in de sector verwerking en hoevezuivel
Aantal analyses
Enterobacteriaceae
E. coli

Conform

223

96,4 %

1.585

97,5 %

542

95,6 %

Totaal kiemgetal

Selectie van microbiologische analyses in de verwerking (aantal analyses en % conform)
Versneden vlees van
E. coli

Versneden vlees van

Versneden vlees van

Versneden vlees van

runderen

varkens

gevogelte met vel

gevogelte zonder vel

298 (99,7 %)

297 (99,7 %)

192 (99,7 %)

195 (97,9 %)

195 (97,4 %)

194 (97,4 %)

Totaal kiemgetal

Selectie van microbiologische analyses van zuivelproducten in de sector verwerking en hoevezuivel
(aantal analyses en % conform)
Half harde kaas
op basis van
rauwe melk

Half harde
kaas op basis
van thermisch

Pudding

21

45

16

(76,2 %)

(100 %)

(100 %)

45

22

1

(100 %)

(95,5 %)

(100%)

Totaal kiemgetal

3.5.3.

Melkpoeder

behandelde melk

Enterobacteriaceae
E. coli

Roomijs

21
(100 %)

Producten in de groot- en detailhandel

In 2010 werden 2.151 microbiologische analyses voor indicatororganismen uitgevoerd in de groot- en detailhandel:
95,3 % was conform. De niet-conforme resultaten gaven aanleiding tot 4 waarschuwingen.
Deze resultaten tonen aan dat de producten die te koop aangeboden worden in groot- en detailhandel in het algemeen voldoen aan de hygiëne- en bewaarvoorschriften. Bij de analyses van softijs is gebleken dat nog steeds verbeteringen op het vlak van hygiëne noodzakelijk zijn.

217

Microbiologische controles

Microbiologische analyses van indicatororganismen in de groot- en detailhandel
Aantal analyses
Enterobacteriaceae
E. coli
Totaal kiemgetal

Conform

199

95,5 %

1.378

98,0 %

574

88,9 %

Selectie van microbiologische analyses in de groot- en detailhandel: dierlijke producten (aantal analyses en % conform)
Versneden

Levende

vlees van

Filet

pluimvee

americain

Vleessla

Vissen

zonder vel
E. coli
Totaal
kiemgetal

tweekleppige week
dieren

Schaaldieren-

Schaaldieren

salade

40

84

24

72

36

49

43

(100 %)

(100 %)

(100 %)

(100 %)

(100 %)

(100 %)

(100 %)

39

110

22

23

(100 %)

(94,5 %)

(100 %)

(100 %)

Selectie van microbiologische analyses in de groot- en detailhandel: kant-en-klare producten (aantal analyses en % conform)
Koude

Warme

kant-

kant-

en-klare

en-klare

maaltijden

maaltijden

Enterobacteriaceae
E. coli

Bereidingen
op basis

Bessen en

van rauwe

klein fruit

Roomijs

Softijs

Babyvoeding

eieren

23

21

20

40

(95,7 %)

(90,5 %)

(80,0 %)

(97,5 %)

35

21

20

40

(85,7 %)

(85,7 %)

(80,0 %)

(100 %)

39

47

35

23

(100 %)

(100 %)

(94,3 %)

(100 %)

Totaal kiemgetal

Microbiologische analyses van groenten
Bladgroenten
E. coli

Tuinkruiden

Vruchtgroenten

Wortelgroenten en
knolgroenten

45

42

44

89

(98,0 %)

(100 %)

(100 %)

(97,8 %)
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3.5.4.

Producten in de horeca

In 2010 werden 303 microbiologische analyses voor indicatororganismen uitgevoerd in de horeca: 96,4 % was conform. Tijdens de bereiding van de levensmiddelen in de horeca is het van groot belang te letten op de hygiënemaatregelen en de juiste temperatuur toe te passen.

Microbiologische analyses in de horeca
Aantal analyses

Conform

Enterobacteriaceae

75

90,7 %

E. coli

190

99,5 %

Totaal kiemgetal

38

92,1 %

Niet conforme resultaten voor Enterobacteriaceae werden teruggevonden bij warme kant-en-klare maaltijden (93,2 %)
en softijs (81,3 %), voor E. coli bij warme kant-en-klare maaltijden (97,8 %) en voor het totaal kiemgetal bij bereidingen
op basis van rauwe eieren (95,7 %) en softijs (86,7 %).

3.5.5.

Producten in gemeenschapskeukens

In 2010 werden 225 analyses uitgevoerd van indicatororganismen in gemeenschapskeukens: 93,8 % was conform.
Deze resultaten tonen aan dat de nodige hygiënemaatregelen genomen worden in gemeenschapskeukens om de
voedselveiligheid te waarborgen.

Microbiologische analyses in gemeenschapskeukens (aantal analyses en % conform)
Gedroogde dieetvoeding
voor medisch gebruik voor

Bereide zuigelingenmelk

Bereide maaltijden voor

zuigelingen jonger dan 6

in flessen

baby’s

maanden
Enterobacteriaceae

22

58

39

(100 %)

(89,7 %)

(94,9 %)
39

E. coli
Totaal kiemgetal

(100 %)
22

45

(100 %)

(86,7 %)

Als conclusie kan gesteld worden dat de microbiële kwaliteit van levensmiddelen in verwerking, grooten detailhandel, horeca en gemeenschapskeukens in het algemeen goed is.
Het blijft echter nodig continu aandacht te schenken en verbeteringen aan te brengen op het vlak van
de hygiëne tijdens de bereiding en bewaring van bepaalde risicovolle voedingsmiddelen.
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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 betrokken GGO in Europa toe-gelaten 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 de aanwezigheid kan beschouwd worden als toevallig of onvermijdbaar.
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 voor het vermijden van kruisbesmetting tussen GGO en niet-GGO systematisch opgenomen in de te controleren aandachtspunten in de sector voor
diervoeders en bij de documentencontroles van de diervoeders zelf.

Analyses van GGO in diervoeders
Aantal monsters

Conform

Grondstoffen

24

95,8 %

Mengvoeders

131

100 %

Deze resultaten zijn vergelijkbaar met die van 2009. De niet-conformiteit betrof de aanwezigheid van MON 40-3-2 soja
in een bijvoeder wat niet vermeld werd op het etiket.

4.2.

Levensmiddelen

De controle van genetisch gemodificeerde organismen (GGO) in levensmiddelen werd ook in 2010 verdergezet en
blijft nog steeds toegespitst op soja, maïs en rijst.
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 ervan afgeleide producten die niet werden toegelaten in de EU

•

de verplichte etikettering wanneer de aanwezigheid van het GGO groter is dan 0,9 % van het in-grediënt

•

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.

De controlemaatregelen voor LL Rice 601 rijst uit de Verenigde Staten liepen af op 28 juni 2010
(beschikking 2010/315/EU). De 2 vooraf uitgevoerde documentencontroles waren conform.
Hoewel de controle voor LL Rice 601 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 sinds 2007 is rijst BT 63,
geproduceerd in of afkomstig uit China, aan een verscherpte controles onderworpen. Bt 63 werd 61 keer gecontroleerd bij import op documenten; alle controles waren conform.
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De invoer van lijnzaad uit Canada gebeurt onder toezicht van de Canadese autoriteiten, conform de tussen Canada
en de Europese Commissie afgesloten protocollen die controle van de conformiteit van de partijen voorafgaand aan
uitvoer naar de Europese Unie verplicht. De partijen lijnzaad die in 2009 door het FAVV geblokkeerd werden , werden
in 2010 naar Canada teruggestuurd.

Verwerking van levensmiddelen
Sinds 2007 werd geen enkele non-conformiteit op het vlak van etikettering of de aanwezigheid van een verboden
GGO vastgesteld bij de monsters in de verwerking.

GGO analyses van ingrediënten en levensmiddelen bemonsterd bij fabrikanten
Aantal monsters

Conform

3

100 %

46

100 %

43

100 %

95

100 %

Rijst (granen) en rijstproducten (korrelrijst, gesuikerde rijst)
Soja en ingrediënten op basis van soja (tuinbonen, eiwitten,
seitan, sojameel, tofu, tempeh, koekjes, sojadranken, sojaroom,
dranken op basis van soja, bindmid-del voor sauzen, isolaten,
gemengd meel, brood)
Maïs en ingrediënten op basis van maïs
(graan, graanmeel, zetmeel, gries)
Totaal

Toegelaten genetisch gemodificeerde soja (soja RR 40-3-2 soja RR 40-3-2 en A2704-12 toegelaten in de EU) werd 8
maal aangetroffen en genetisch gemodificeerde maïs (maïs NK 603 et MON 810 toegela-ten in de EU) 3 maal. Het ging
in alle gevallen om een toevallige of technisch onvermijdbare aanwezigheid.

Distributie van levensmiddelen
De controle van rijst werd in 2010 voortgezet; net als in 2008 en 2009 werd geen LL Rice 601 of Bt 63 rijst gevonden.
Sinds 2007 werd 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 distributie.

GGO analyses van levensmiddelen bemonsterd in de sector distributie

LL Rice 601 en Bt63 rijst (korrelrijst, rijstbereidingen, breukrijst,
vermicelli, noedels, rijstpapier)

Aantal monsters

Conform

22

100%

22

100%

3

100%

22

100%

Soja en bereidingen op basis van soja
(specifieke levensmiddelen, banketbakkerswaren, koekjes,
wafels, roomijs, chocolade, vegetarische hamburger)
Drank op basis van soja
Voedingsmiddelen op basis van maïs (ontbijtgranen, snacks,
chips, zoete maïs, maïsvlokken, olie, zetmeel, griesmeel)
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Genetisch gemodificeerde organismen

Er werden in één monster GGO’s gevonden in een hoeveelheid kleiner dan de bepaalbaarheidsgrens : een toegelaten
GGO soja ( RR 40-3-2 soja toegelaten in de EU) en een GGO maïs ( NK 603 maïs toegelaten in de EU). Het ging daarbij
om een toevallige of technisch onvermijdbare aanwezigheid.
Er werd geen GGO rijst gevonden in de distributie, ondanks nieuwe RASFF voor Bt 63 in andere Europese landen.

5. 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 ge-paard 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 2010 werden analyses op aromatische kruiden (21),
gedroogde druiven (4), gedroogde ananas (2), gedroogde mango (1), gedroogde abrikozen (2), gedroogde pruimen
(2), instant noedels (27), voedingssupplementen (25), peulvruchten (11), diepgevroren schaaldieren (22), diepgevroren
weekdieren (21) uitgevoerd. Er werd een PV opgesteld voor de schaaldieren en een waarschuwing uitgeschreven voor
voedingssupplementen.

6. 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 tot stand kwam.
Naast de monsterneming in de grensinspectieposten werden 139 monsters genomen van de nationale productie,
zoals vlees van runderen, varkens, schapen en geiten, kippen, konijnen, wild, vis en schaaldieren. Deze stalen werden
genomen in slachthuizen, leefvijvers en vismijnen. Alle gemeten concentraties waren lager dan de toegestane norm.
Het volledig rapport over het radiologisch toezicht in België, waarin ook de resultaten van de radioactiviteit-analyses
uitgevoerd in opdracht van het FAVV zijn opgenomen, is beschikbaar via het website van het FANC
(www.fanc.fgov.be).

Bestraling
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7. Controles op intracommunautaire zendingen
De intracommunautaire zendingen van levende dieren en bepaalde dierlijke bijproducten zoals mest, moeten gemeld
worden via TRACES (TRAde Control and Expert System). Het 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.

7.1.

Levende dieren en gelijkgestelde producten

Aard van de zendingen van levende dieren en gelijkgestelde producten
Aantal uitgaande zendingen

Aantal binnenkomende zendingen

Certificaat

Hoeveelheid

Certificaat

Hoeveelheid

Rund

9.287

347.531

9.284

357.248

Varken

4.977

929.180

8.967

1.585.458

Schaap

103

3.511

834

115.549

Geit

22

3.202

53

1.196

Pluimvee

3.817

90.778.237

23.381

165.456.428

Vogels

1.333

377.329

419

251.136

Vissen

43

76.944

385

1.504.155

Paard

3.349

8.820

3.201

10.742

466

5.320

796

23.073

Honden, katten en fretten
Primaten
Andere kleine zoogdieren
Amfibieën en reptielen
Ongewervelden

9

21

16

65

376

134.291

121

213.228

9

349

24

1.075

933

147.916

16

208

1.296

1.463.016

2.031

921.463

Broedeieren

685

68.938.309

1.194

71.683.954

Overige

373

3.503

126

959

27.078

163.217.479

50.848

242.125.937

Spermadosissen en embryo’s

Totaal

Globaal was er een lichte stijging van het aantal uitgaande (+ 665) en inkomende (+ 462) zendingen in vergelijking
met 2009 ; er waren in 2010, 24.724 uitgaande zendingen en 47.497 inkomende zendingen van levende dieren.
In 2010 werden 255 klachten behandeld in verband met het intracommunautair verkeer: 132 uit België verzonden
naar andere lidstaten en 93 van andere lidstaten naar België. De meest voorkomende redenen voor terugzending
waren tekortkomingen op het vlak van de identificatie : anomalieën in verband met paspoorten, onjuiste gezondheidsverklaringen, onjuist aantal of onjuiste bestemming van de dieren, ...
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7.2.

Dierlijke bijproducten

Voor de dierlijke bijproducten, niet bestemd voor menselijke consumptie, en overeenkomstig de bepalingen van
artikel 8 van de verordening (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).

Aantal zendingen van dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie
Aantal uitgaande zendingen
Onverwerkte mest

6.122

Verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor diervoeding

1.182

Totaal

7.304

In vergelijking met 2009 is er een toename van 56% van het aantal afgeleverde certificaten voor de verzending van
niet verwerkte pluimveemest naar Frankrijk en van niet verwerkte varkensmest naar Nederland. Er is ook een toename
van 26% van de verzendingen van verwerkte dierlijke eiwitten voor gebruik in diervoeding.
In 2010 werden voor het vierde opeenvolgende jaar specifieke microbiologische controles in het kader van de dierlijke
bijproductenwetgeving uitgevoerd. Er werden 94 loten bemonsterd en geanalyseerd op de aanwezigheid van Salmonella en Enterobacteriaceae: 93,8 % waren conform aan de wetgeving voor diervoeders (-1,9 % ten opzicht van 2009).
De niet-conforme resultaten gaven aanleiding tot 2 waarschuwingen en 2 andere maatregelen.
Niet verwerkte mest behoort tot de bevoegdheid van de gewesten. Het aantal binnenkomende zendingen van
behandelde dierlijke eiwitten, bestemd voor diervoeders, bedroeg ongeveer 300 in 2010.

8. Controles op de invoer
8.1.

Levende dieren

Het aantal controles bij invoer van levende dieren aangeboden in Belgische grensinspectieposten (GIP) en daaraan
gelijk gestelde producten is in 2010 met 15% toegenomen ten opzichte van 2009 vanwege het grote aantal paarden
(+37%) die via Bierset terugkeerden van de World Equestrian Games in de Verenigde Staten.
Het aantal geweigerde zendingen is ten opzichte van 2009 verdrievoudigd tot 1% van de zendingen als gevolg van:
•

4 zendingen siervissen omdat ze niet geschikt waren voor de voortzetting van de reis

•

13 zendingen van honden en katten die niet voldeden aan de Europese invoervoorwaarden, en die bestemd
waren voor doorvoer naar een ander derde land.

Controles op de invoer
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Controles op de invoer van levende dieren en gelijkgestelde producten
Aantal
zendingen
Vogels en pluimvee
Vissen
Paarden

Aantal
geweigerde

Aantal
Aantal dieren

geweigerde

zendingen

dieren

3

0

257

0

563

4

8.818.167

19.878

1.452

0

1.452

0

Honden, katten en fretten

298

14

2.674

17

Andere zoogdieren

197

2

4.981

400

Amfibieën en reptielen

51

0

100.198

0

Ongewervelden

291

2

831.396.266

40

Sperma

11

0

55

0

Broedeieren

1

0

33.120

0

SPF (specific pathogen free) eieren

22

0

1.393

0

2.889

22

840.358.563

20.335

Totaal

8.2.

Dierlijke producten voor humane consumptie

In 2010 zijn er 25.668 zendingen van dierlijke producten bestemd voor menselijke consumptie aangeboden in een
Belgische grensinspectiepost (GIP) tegenover 24.219 zendingen in 2009, 25.457 in 2008, 25.411 in 2007 en 25.454 in
2006.

Aard van de zendingen van dierlijke producten voor humane consumptie
Aantal
zendingen

Aantal
zendingen
geweigerd

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

6.199

56

Visserijproducten

13.401

70

Darmen

276

0

Vlees van pluimvee en producten ervan

3218

5

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

622

1

Melk en melkproducten

728

20

1

2

793

6

Gelatine

72

0

Kikkerbillen en slakken

275

0

Beenderen en producten uit beenderen

32

0

Divers

1

0

Totaal

25.668

160

Eieren en eiproducten
Honing

Van deze 25.668 zendingen zijn er 741 gericht bemonsterd: 583 in het kader van beschermende maatregelen
voor consumenten (verordening nr.669/2009) en 158 in het kader van de opvolging van RASFF berichten.
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Aantal zendingen

Aantal geweigerd

319

1

88

0

77

0

43

0

48

0

Residuen van stoffen met een
Paardenvlees uit Mexico

hormonale werking en groeibevorderende beta-agonisten

Schaaldieren uit Bangladesh
Visserij producten
uit Indonesië
Aquacultuurproducten uit India

Chlooramfenicol, nitrofuranen,
tetracyclines
Zware metalen
Chlooramfenicol, nitrofuranen,
tetracyclines
Chlooramfenicol, nitrofuranen,
tetracyclines

Garnalen uit Myanmar

Chlooramfenicol

6

0

Melkproducten uit China

Melamine

2

0

583

1

Totaal

De analyses naar aanleiding van RASFF-notificaties hebben 7 niet-conforme resultaten gegeven. De 7 niet-conforme
resultaten hadden betrekking op: ivermectine in rundvlees uit Brazilië (4), lincomycine in honing uit China (1),
oxytetracycline in propolis uit Uruguay (1), cadmium in inktvis uit Vietnam (1). De invoer ervan werd geweigerd.
Bij de invoer van producten bestemd voor menselijke consumptie via Belgische GIP’s werden andere RASFF-berichten
opgesteld naar aanleiding van overschrijdingen van wettelijk vastgelegde normen: 3 bij invoer geblokkeerde producten (omwille van de gebrekkige hygiëne van vis uit Ghana, van kreeft uit de Verenigde Arabische Emiraten en illegale
invoer van vis uit Ghana), 4 alarmberichten (metronidazole in honing uit India, triamcinolone acetonide in paardenvlees uit Mexico, kwik in zwaardvis uit Vietnam, benzo(a)pyreen in vis uit Ghana) en een informatie (chlooramfenicol in
garnalen uit India).

8.3.

Levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

In het kader van Verordening 669/2009 zijn de controles op de invoer van levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong
voornamelijk gericht op de controle van:
•

aflatoxines op dopvruchten, gedroogde vijgen en pasta’s van deze producten

•

aflatoxines in specerijen en rijst

•

verboden kleurstoffen in specerijen en palmolie

•

pentachloorfenol (PCP) in guargom en afgeleide producten uit India

•

melamine in bepaalde levensmiddelen uit China

•

radioactiviteit in wilde paddestoelen ten gevolge van de Tsjernobyl-ramp

•

minerale olie in zonnebloemolie uit Oekraïne

•

aluminium in Chinese noedels

•

GGO’s (Bt63) in rijst en rijstproducten uit China.

Deze producten worden steeds onderworpen worden aan een documentencontrole (certificaat, analyseverslag, …)
en een eventuele monsterneming voor verder onderzoek.

Controles op de invoer
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De beschermende controlemaatregelen bij de invoer van rijst uit de Verenigde Staten voor GGO rijst LL601, zijn vanaf
juli 2010 opgeschort als gevolg van positieve evaluatie.
Wanneer een lot de norm voor een contaminant overschrijdt wordt de invoer geweigerd en ofwel vernietigd ofwel
teruggestuurd naar het land van oorsprong.

Controles van zendingen van levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

Gecontroleerde producten

zendingen

Aantal

Aantal

bemonsterde

geweigerde

zendingen

zendingen

595

51

0

407

96

5

Amandelen uit de Verenigde Staten

392

27

0

Vijgen(pasta) uit Turkije

193

39

0

Hazelnoten(pasta) uit Turkije
Aardnoten(pasta) uit China, Brazilië, Ghana,
Argentinië, Vietnam, India
Aflatoxines

Aantal

Pistachenoten(pasta) uit Iran en Turkije

154

69

8

Specerijen uit India

105

48

1

Rijst uit Pakistan en India

33

10

0

Aardnoten uit USA (documentencontrole)

23

0

0

Melamine

Levensmiddelen uit China

80

22

0

Radioactiviteit

Wilde paddestoelen uit bepaalde derde landen

1

1

0

PCP

Guargom uit India

115

7

0

Aluminium

Noedels uit China

33

2

1

61

0

0

1

0

0

208

46

1

2.401

418

16

Rijst(producten) uit China
(enkel een documentaire controle)

GGO

Rijst(producten) uit USA
(enkel een documentaire controle)

Verboden
kleurstoffen

Specerijen en palmolie uit alle derde landen

Totaal

In het kader van het controleplan werden 175 zendingen gecontroleerd (2 zendingen werden geweigerd) met
betrekking tot :
•

aflatoxines in rijst, specerijen, dopvruchten, vijgen en ontbijtgranen uit landen niet geviseerd door beschermende
maatregelen
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•

verboden kleurstoffen in specerijen uit landen niet geviseerd door beschermende maatregelen

•

poly-aromatische koolwaterstoffen in specerijen

•

3-MCPD in sauzen

•

pesticiden in thee

•

minerale olie in palmolie.

Controles op de invoer

8.4.

Dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie

In 2010 werden 2.560 zendingen van dierlijke producten niet bestemd voor menselijke con-sumptie voor de invoer
aangeboden via:
•

Antwerpen: 1.945 zendingen (76 %), voornamelijk voeder voor gezelschapsdie-ren/hondenkluiven
(68%), eiproducten, verwerkte dierlijke eiwitten, bloedproducten

•

Zaventem: 469 zendingen (18 %), voornamelijk bloedproducten (66%) en andere dierlijke bijproducten bestemd
voor technisch gebruik en onderzoek, jachttrofeeën

•

Zeebrugge: 75 zendingen (3 %), voornamelijk voeder voor gezelschapsdie-ren/hondenkluiven (57%), wol en haar

•

Gent: 68 zendingen (3 %) van visolie

•

Luik: 3 zendingen (0,1 %) van veren en voeder voor gezelschapsdieren.

Ongeveer 69% van de zendingen werden aangeboden met als bestemming diervoeding. De overige zendingen waren bestemd voor ander gebruik waaronder ondermeer technisch gebruik, farmaceutisch gebruik en onderzoek.
In het kader van het controleplan en de opvolging van RASFF berichten werden microbiologische analyses uitgevoerd
op 177 loten van dierlijke bijproducten (onderzoek naar Salmonella en Enterobacteriaceae): 99,4 % van de loten waren
conform de reglementering voor diervoeders (1 kauwartikel was niet conform). Deze zending werd teruggestuurd en
de andere lidstaten werden via het RASFF systeem verwittigd.

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

Voeder voor gezelschapsdieren en hondenkluiven

Aantal

Aantal zendingen

zendingen

geweigerd

1.365

9

Bloed en bloedproducten

422

1

Eiproducten

133

0

Verwerkte dierlijke eiwitten

120

16

Huiden en vellen

100

1

Vetten en oliën

80

0

Gelatine en peptonen

66

0

Wol, haar, veren

58

0

Jachttrofeeën

29

1

Grondstoffen bestemd voor diervoeding

71

0

Grondstoffen van dierlijke oorsprong bestemd voor technisch gebruik
Totaal

116

3

2.560

31

Controles op de invoer
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8.5.

Diervoeders

In 2010 werden producten niet van dierlijke oorsprong en bestemd voor diervoeders, afkomstig uit derde landen,
ingevoerd via de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge. Er is een toename van 10 % ten opzichte van 2009 als
gevolg van het grotere aantal zendingen dat via de haven van Antwerpen binnenkwam. Het aantal binnengebrachte
zendingen dat via de havens van Gent en Zeebrugge werd binnengebracht, is sterk gedaald (- 47 %).

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

Aantal
Aard van de zendingen

geweigerde
zendingen

Additieven (lysine, methionine, ...), grondstoffen
Antwerpen

2.732

(gierst, saf-floerzaden, zonnebloemzaden, …),

8

mengvoeders voor pluimvee, vissen, …
Gent

114

Zeebrugge

45

Grondstoffen
(lijnzaad, tuinbonen en bijproducten van soja)
Additieven (bindmiddelen, bewaarmiddelen, …) voedermiddelen (grondnotenkoeken, melasse...)

Zendingen werden geweigerd om de volgende redenen :
•

6 overschrijdingen van de normen voor aflatoxines bij de 99 monsters die in het kader van de verscherpte
controles werden genomen (Verordening 669/2009 en problemen met melamine)

•
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2 niet-conformiteiten in verband met etikettering en kwaliteit.
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0
0

8.6.

Planten en producten van plantaardige oorsprong

Fytosanitaire controles
In 2010 werden 23.859 zendingen van planten en producten van plantaardige oorsprong via een Belgische grensinspectiepost in de EU ingevoerd. Dit is een daling van 8% tegenover 2009.
7.349 zendingen (31%) werden voor fysieke controle verplaatst naar een erkende inspectieplaats in een lidstaat (37%
in 2009). Voor 815 zendingen vanuit een grensinspectiepost in een lidstaat werd een fysieke controle uitgevoerd in
een Belgische GIP.

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

2007

2008

2009

2010

Verplaatst vanuit Belgische GIP naar lidstaat
(documentencontrole in België en fysische
contrôle in een andere lidstaat)

19.376

18.211

9.470

7.349

Gecontroleerd in België

19.481

11.724

17.262

17.325

755

1.348

867

815

38.102

28.587

25.865

23.859

Verplaatst vanuit lidstaat GIP naar België
(documentencontrole in een andere lidstaat,
fysische controle in België)
Aangeboden in Belgische GIP
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Aard van de zendingen die in België een fytosanitaire controle ondergingen
Aantal

Aantal

Hoeveelheid

Hoeveelheid

zendingen

zendingen

producten

producten

ontvangen

geweigerd

ontvangen

geweigerd

5.087

9

133,4 miljoen
Snijbloemen & -groen

stengels
2,9 miljoen kg

58.630 stengels
165 kg

24,2 miljoen
Planten bestemd voor opplant

5.465

4

planten

25.631 planten

453 ton
Zaden, bollen, knollen, wortelstokken,
stekken, weefselculturen
Groenten, fruit & verse kruiden

224,2 miljoen
2.069

8

stuks

16 kg

679 ton
6.974 stuks

540 stuks

192,5 miljoen kg

42.956 kg

1

42,4 miljoen kg

3.700 kg

0

130,4 miljoen kg

0

9.492

12

Aardappelen

498

Graan

11

Hout

132.774 stuks

5,4 miljoen kg

1.233

0

Andere

4

0

Totaal

23.859

34

96.390 m3
2.255 stuks
18 kg

0
0

		

Reden van onderschepping en genomen maatregelen
Aantal

Geweigerd

Vernietiging

Regularisatie

Aanwezigheid van schadelijke organismen

36

9

11

16

Niet voldaan aan de bijzondere invoereisen

16

0

7

9

Verboden planten

1

1

0

0

Documenten niet conform

39

5

7

27

Totaal

92

15

25

52

Er werden 10 zendingen vernietigd wegens de aanwezigheid van quarantaineorganismen :
•

Bemisia tabaci op Hibiscus planten en snijbloemen van Gypsophila

•

Liriomyza trifolii op Gypsophila

•

Thrips palmi op orchideeën

•

Monochamus sp. in stuwhout

•

Ralstonia solanacearum in Pelargonium stekken.

Een zending van Hypericum (snijgroen) waarin het niet-quarantaineorganisme Trialeurodes vaporarorium werd aangetroffen, werd eveneens vernietigd.
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Een groeimedium met niet-quarantaine nematoden werd behandeld totdat het aantal nematoden tot een aanvaardbaar gehalte werd terug gedrongen. De andere zending betrof 14.400 kg kersen waarvoor het vermoeden van de
aanwezigheid van de quarantaineschimmel Monilinia fructicola niet kon bevestigd worden. De zending werd dan ook
vrijgegeven.
De 9 geweigerde zendingen hadden alle betrekking op de aanwezigheid van het tomato chhlorotic dwarf viroid (TCDVd) in Petunia surfinia stekken uit Israël. Deze stekken waren bestemd voor Duitsland en Nederland. Deze lidstaten
werden ingelicht. Als gevolg van verscherpte controle op stekken van dezelfde variëteiten in de Belgsiche GIP werd de
fysieke controle van deze stekken verlegd naar erkende inspectieplaatsen in de lidstaat van bestemming.
Zendingen waarvoor de documenten niet voldeden, konden in 70 % van de gevallen geregulariseerd worden
doordat een gecorrigeerd fytosanitair certificaat dan wel een verklaring van de bevoegde overheid van het land van
oorsprong overgemaakt werd. De overige zendingen werden geweigerd en meestal vernietigd.

8.7.

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 moe-ten steeds begeleid worden door een
gezondheidscertificaat en door een specifieke CITES import- en exportvergunning.
De behandeling van de aanvragen voor vergunningen en certificaten in het kader van de CITES-wetgeving gebeuren
door de FOD Volksgezondheid.
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 Volksgezondheid.
In 2010 werd hierbij volgend ‘bedreigd’ materiaal van dierlijke oorsprong in beslag genomen: 71 leder-producten uit
krokodillen en/of slangenleder, 1 krokodillenschedel, 61 levende vogels, 1 levende berbe-raap, 2 apenschedels, 5 ruwe
tanden in ivoor, 976 ivoren voorwerpen, 2 lederproducten in varaanleder, 9 opgezette schildpadden, 9 huiden van
Canadese otters, 1 schedel, 12 tanden en 2 hoeven van een nijlpaard, 4.335 gedroogde zeepaardjes, 13 neushoornhoorns, 1 wolvenhuid, 1 wervel van een dwerg-vinvis en 1 skelet van een Zuid-Amerikaanse pelsrob.
Daarnaast werden 76 orchideeën en 1.959 cactussen in beslag genomen.
In beslag genomen dieren, planten en goederen worden zoveel mogelijk geschonken aan universiteiten, musea en
zoologische parken. Sommige goederen moeten uiteindelijk worden vernietigd.

8.8.

Controles bij uitvoer

In 2010 werden 229.264 gezondheidscertificaten afgeleverd op beveiligd papier voor de uitvoer van levensmiddelen
en diervoeders (203.910 in 2009 en 207.377 in 2008).

Controles op de invoer
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1. Notificaties
1.1.

RASFF

In 2010 heeft het FAVV via het RASFF 95 RASFF notificaties verspreid suite à een controle bij invoer (51 gevallen), autocontrolesysteem van een bedrijf (21 gevallen), een controle op de Belgische markt (20 gevallen) of de klacht van een
consument (3 gevallen).

Voedingsmiddelen

Diervoeders

Contact materialen

Alarm

14

2

1

Informatie

19

18

0

Producten geblokkeerd bij invoer

28

12

0

Nieuwe informatie (news)

1

0

0

Totaal

62

32

1
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2008

2009

2010

2008

2009

2010

in België

in België

in België

Chemische gevaren

55

51

23

geblokkeerd aan de
grens
18

geblokkeerd aan de
grens
43

geblokkeerd aan de
grens
29

Biologische gevaren

22

21

21

2

1

10

Andere gevaren

9

4

11

0

4

1

Notificaties

Verdeling van de Belgsiche meldingen volgens het soort van gevaar (106 in 2008, 124 in 2009 en 95 in 2010)

Mycotoxines

geblok-

geblok-

geblok-

in België

in België

in België

keerd aan

keerd aan

keerd aan

2008

2009

2010

de grens

de grens

de grens

2008

2009

2010

3

3

4

1

3

13

10

4

3

0

0

7

15

27

4

16

38

6

7

5

5

0

0

2

3

0

2

1

1

1

7

2

3

0

0

0

7

5

0

0

0

0

3

5

2

0

1

0

22

21

21

2

1

10

4

1

4

0

0

0

1

0

3

0

0

0

2

1

2

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

1

0

4

0

Illegale invoer

1

0

0

0

0

1

Bestraling

0

1

0

0

0

0

86

76

55

20

48

40

Residuen van
bestrijdingsmiddelen
Residuen van
diergeneesmiddelen
Chemische

Zware metalen

gevaren

Kleurstoffen en
additieven
Industriële contaminanten
(PCB en dioxines)
Migratie
Chemische
contaminanten

Biologische

Pathogenen en bederf

gevaren
Vreemde voorwerpen
/ stoffen
Niet toegelaten
supplementen
Niet vermelde
Andere

allergenen

gevaren

GGO
Gebrekkige
etikettering of
certificering

Total

1.2.

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 of plant. Tegenover 2006 (241 meldingen), 2007 (7.298 meldingen omwille van blauwtong), 2008
(547 meldingen) en 2009 (644 meldingen) evolueerde het aantal meldingen tot 700 in 2010. In België zijn ook de
laboratoria verplicht resultaten die op een risico kunnen wijzen, te melden.
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Import-Export
Distributie

2006
1

2007
0
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6

2009
4

51

50

53

93

83

Transformatie

152

264

307

247

247

Primaire sector

38

55

70

46

27

Evolutie van het aantal meldingen (met uitzondering van dierenziektes)
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2010
3

Notificaties

Verdeling van de meldingen volgens de aard van het gevaar
Gevaar

Chemische gevaren

Biologische gevaren

Microbiologische gevaren

Fysische gevaren

2009

2010

Zware metalen

9

5

9

Residuen van diergeneesmiddelen

71

89

68

Residuen van bestrijdingsmiddelen

20

18

18

Mycotoxines

8

9

8

Mariene toxines

0

0

2

Niet-toegelaten kleurstoffen

3

18

0

Dioxines

62

7

5

Niet-toegelaten GGO

0

3

3

Andere chemische gevaren

21

19

11

Dierenziektes

118

266

323

Plantenziektes en schadelijke organismen

43

23

26

Parasieten

0

0

1

Bacilllus sp.

0

1

1

E. coli

2

3

3

Listeria monocytogenes

13

17

31

Salmonella

132

117

151

Andere microbiologische gevaren

15

11

10

Plastiek

4

4

0

Metaal

1

5

4

Glas

3

4

1

1

3

1

Beschadigde verpakking

1

1

0

Andere vreemde voorwerpen

2

4

5

Autocontrole, traceerbaarheid

0

4

0

Niet-erkend gebruik van bestrijdingsmiddelen

10

7

2

Etikettering

3

10

14

Kwaliteitseisen

0

9

0

Niet-gespecificeerde gevaren

12

0

3

554

657

700

Biologische materiaal
(vb. meelwormen in diervoeders)

Andere gevaren

2008

Totaal

Het aantal meldingen over residuen van diergeneesmiddelen (-24% tegenover 2009) en niet-toegelaten kleurstoffen
(geen meldingen in 2010) is sterk gedaald. Daartegenover blijft het aantal meldingen over microbiologische gevaren
toenemen: + 29 % over Salmonella en + 82 % over Listeria monocytogenes (+82%).
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2. 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-commissaris
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.
De commissaris baseert zich hierbij op de strafbepalingen voorzien in de verschillende wetten waarvoor het FAVV
bevoegd is 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.
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775

1.386

1.773

2.400

1.226

1.654

2.138

2.091

2.501

Evolutie van het aantal dossiers behandeld door de commissarissen van de administratieve boetes
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Administratieve boetes

Vanaf 2006 is het aantal processen-verbaal toegenomen tot 1.678 in 2006, 3.539 in 2008, 3.899 in 2009 en 4.949 in
2010. Er werd de klemtoon gelegd op uniforme controles door het gebruik van gewogen checklists in heel het land
en op de effectieve opvolging in geval van eerder vastgestelde non-conformiteiten. 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. Het aantal inbreuken in andere sectoren blijft stabiel. In 2010 hadden ongeveer
450 PV’s betrekking op de niet-vaccinatie van runderen en schapen tegen blauwtong (dergelijke PV’s werden alleen in
2010 opgesteld) en 117 PV’s werden opgesteld door de Politie en de FOD Economie. De toename in 2010 is ook het
gevolg van:
•

De uitgevoerde inspecties :+ 6% ten opzichte van 2009

•

Uitgevoerde hercontroles (als gevolg van een eerste ongunstige inspectie) : + 40% tegenover 2009 (bij 10 % van de
hercontroles wordt een PV opgesteld)

•

klachten : + 17% tegenover 2009 (in 6 % van de gevallen wordt in de primaire productie een PV opgesteld, in 9 %
in de sector van de verwerking en in 14 % in de distributie)

•

controles op het rookverbod in de horeca (nieuwe reglementering vanaf 1/1/2010) : 900 ongunstige controles
meer dan in 2009.

Voorstellen van boetes

Aantal voorstellen
Dossiers overgemaakt aan het Parket
Totaal bedragen voorgesteld

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1.448

1.454

2.164

3.104

3.497

4.432

245

223

285

421

371

481

863 203 €

871.749 €

1.271.169 €

1.744.766,50 €

1.817.196 €

2.243.068 €

De commissarissen trachten de magistraten zoveel mogelijk te sensibiliseren voor de problematiek van de voedselketen via 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 beduidend toe.
Elk jaar geven de commissarissen opleiding aan de controleurs en inspecteurs ondermeer over de opmaak van PV’s, dit
om zoveel als mogelijk procedurefouten te vermijden.

Administratieve boetes
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Belangrijkste domeinen voor administratieve boetes (in een totaalpakket van ongeveer 15.000 sleutelwoorden)
2010
Voedseltemperatuur

11,0%

Hygiëne personeel

10,0%

Hygiëne in horeca

9,5%

Etikettering

8,6%

Autocontrolesysteem

7,0%

Bewaarvoorwaarden

6,6%

Hygiëne in de distributie

6,1%

Schadelijk verklaard product

5,6%

Rookverbod in horeca

4,4%

Dierengezondheid

3,8%

3. Intrekking of weigering van de erkenning
of toelating
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 2010 werden 12 procedures tot weigering en 17 procedures tot intrekking opgestart.
•

3 procedures werden onderworpen aan een beroep bij de Beroepscommissie van het FAVV; de Minister legde op
advies van de Commissie een actieplan tot verbetering van de inrichting

•

In 10 gevallen werd de door het FAVV opgelegde maatregel bevestigd en heeft de operator zijn activiteiten in zijn
inrichting moeten stopzetten

•

Voor andere procedures werd door de operator een actieplan voorgesteld om de inrichting in orde te stellen en er
werd in dit geval een contract afgesloten tussen de operator en het FAVV

•

Bij 1 operator werd een onmiddellijke intrekking (zonder mogelijkheid tot beroep) opgelegd omwille van de ernst
van de vastgestelde feiten.
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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. Zij
verzekert een signaal-, advies- en informatiefunctie voor 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.
In 2010 werd ook, in uitvoering van het protocol met het FAVV, een personeelslid door de MHC aangeworven op het
budget van het FAVV.

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

het efficiënt beheer van informatie-uitwisseling tussen de betreffende departementen

•

het uitwerken van voorstellen waarbij gezamenlijke strategieën in de fraudebestrijding worden vastgelegd

•

het gezamenlijk overleg inzake fraudemechanismen.

Het FAVV neemt deel aan het “Veille” systeem of het informatienetwerk fraudebestrijding dat de ICCF in 2010 heeft
opgezet.

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

•

het nemen van alle nuttige initiatieven om de coördinatie van de opsporingen van de inspectie- en politiediensten
te verzekeren.

In 2010 werd er, op vraag van het FAVV, door het ICVV aandacht besteed aan:
•

de opmaak van “Lex Alimentaria” (voorontwerp) waardoor verschillende basiswetten waarvoor het FAVV bevoegd
is in één wet zullen samengebracht worden en waarin diverse bepalingen van het controlebesluit zullen worden
opgenomen

•
•

de aanpassing van het koninklijk omtrent het H statuut
de uitvoering van artikel 36 van de wet van 14/08/1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren en
in het bijzonder de doping bij paarden

•

het gebruik van diergeneesmiddelen in het kader van het “cascade systeem”

•

problematiek vrouwelijke runderen > 600 kg in verband met de monstername “hormonen” in de slachthuizen

•

een coherent en adequaat vervolgingsbeleid uit te werken voor misdrijven m.b.t. de fabricage van en de handel in
voedingsmiddelen die geringe hoeveelheden cannabis bevatten (theesoorten, drankjes, snoepgoed, oliën,...).
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Fraudebestrijding

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

bijdragen tot het bepalen van de terreinacties tegen personen en organisaties betrokken bij fraude in de
voedselketen en dit door het inzamelen, verwerken, uitwisselen en verspreiden van informatie aan de
verschillende betrokken diensten

•

coördineren van de inspanningen van de betrokken diensten

•

evaluatie van de uitgevoerde acties.

In het kader van een multidisciplinaire samenwerking werden er 47 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, de antistroperij eenheid van het Waalse Gewest.
Volgende acties werden op initiatief van de MFVV vergadering ondernomen:
•

controles bij pluimveebedrijven en - slachthuizen: aanvoer van pluimvee en traceerbaarheid in samenwerking met
FOD Financiën en de Sociale Inspectie (SIOD)

•

controle van een groothandel in meststoffen en plantgoed annex tuincentrum in samenwerking met de FOD
Financiën, Sociale inspectie en de Mestbank.

1. Behandeling van de dossiers
In 2010 werden 643 administratieve beslagen/vattingen door de NOE geregistreerd (489 in 2009). Ze gaven aanleiding
tot het opstarten van:
•

fraudeonderzoeken (237)

•

deelname aan een wegcontrole (27)

•

het uitvoeren van een monsterneming op landbouwbedrijven (30) of in het slachthuizen (een jaaropdracht
die aanleiding heeft gegeven tot het nemen van 958 monsters)

•

de organisatie van bijzondere acties (17)

•

informatie doorgestuurd naar andere diensten, zowel intern als extern (200)

•

klassement met het oog op de behandeling ervan op een later tijdstip (61).

In 37 % van de gevallen heeft de verkregen informatie aanleiding gegeven tot het opstarten van een fraudedossier. Bij
het opmaken van dit jaarverslag waren 164 van de in 2010 geopende dossiers afgewerkt.
De NOE heeft een onderzoek uitgevoerd in het kader van de certificering die de afwezigheid van Globodera waarborgt in aardappelen bestemd voor Rusland (zie hoofdstuk fytosanitaire inspecties).

Behandeling van de dossiers
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2. Soort inbreuken
In 2010 werden door NOE 187 overtredingen vastgesteld (294 in 2009) die in 157 PV’s en 30 waarschuwingen werden
opgenomen. De meeste inbreuken werden vastgesteld op:
•

de dierengezondheid (wet van 24/3/1987): 16 %

•

de diergeneesmiddelen (wet van 25/3/1964): 15 %

•

de vleeskeuring en het vleeshandel (wet van 5/9/1952): 10 %

•

de uitoefening van de diergeneeskunde (wet van 28/8/1991): 9 %

•

de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere
producten (wet van 24/1/1977): 9 %

•

het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica
(wet van 24/2/1921): 6 %.

3. 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 vertegenwoordigers uit Groot-Brittanië,
Noord Ierland, Ierland, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Nederland, België en Frankrijk.
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Soort inbreuken

4. Strijd tegen het illegaal gebruik van
groeibevorderende middelen
4.1.

Verdachte monsters in landbouwbedrijven

In 2010 werden er verdachte monsters in 31 landbouwbedrijven genomen.

Verdachte monsters genomen
Bedrijven

Dieren

Materialen

Diervoeders

Runderen

16

329

98

50

Kalveren

15

718

72

44

Op 3 rundveebedrijven diende er een aanvullende monsterneming uitgevoerd te worden wegens non conforme
vaststellingen tijdens de initiële monstername.

Reden van monsterneming en resultaten
Aantal

Niet conform

Niet conform bij screening landbouwbedrijf

2

1

Niet conform bij screening slachthuis

4

Verdachte monstername slachthuis

8

1

Andere informatie (Hormonencel)

6

Vraag van een Parket

11

2

Totaal

31

4

Er werden 4 non conformiteiten vastgesteld op kalf- en rundveebedrijven. Dit geldt voor:
•

materiaal (spuiten, naalden, flacons…)

•

dierlijke monsters.

Aangetroffen stoffen
Oestrogenen, gestagenen en androgenen

testosteronfenylpropionaat, testosteronpropionaat,
testosteroncypionaat

Corticosteroïden

dexamethason-isonicotinaat, prednisolon

Beta-agonisten

clenbuterol

Strijd tegen het illegaal gebruik van groeibevorderende middelen
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4.2.

Verdachte monsters in slachthuizen

In 2010 werden er van 899 dieren monsters genomen. Voor één dier kunnen meerdere monsters worden genomen.
In totaal werden 958 monsters (faeces, urine, vet, lever, vlees, spuitplaats, vacht, oog, nier en milt) genomen.

Analyses uitgevoerd op verdachte monsters in de slachthuizen
Aantal analyses
Oestrogenen, gestagenen en androgenen

445

Beta-agonisten

271

Corticosteroïden

290

Stanolozol
Totaal

1
1007

8 runderen werden niet conform bevonden voor aanwezigheid van corticosteroiden (dexamethason en prednisolon).

5. Paarden
Paardenkoers
Op 25 juli 2010 werd in samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie van Leuven en de FOD Veiligheid Van de
Voedselketen en Leefmilieu afdeling dierenwelzijn een controle actie gehouden op de renbaan te Langdorp (paardenkoersen, het zogenaamde “klein spel”).
Alle paarden werden gecontroleerd op de identificatie en registratie. Er werden 19 paarden van 9 eigenaars bemonsterd op mogelijke aanwezigheid van stimulerende stoffen; tevens werden vrachtwagens en personenauto’s gecontroleerd.
Bij 12 paarden werden niet conforme vaststellingen gedaan met aanwezigheid van clenbuterol (een beta agonist) en
oxyphenylbutazone (een pijnstiller). In de auto’s en vrachtwagens werden spuiten, flacons, voedingssupplementen
aangetroffen en geanalyseerd; ze bevatten pro hormonen, hormonen, stimulantia, antibiotica, pijnstillers ….
Het gerechtelijk onderzoek loopt verder in de verschillende gerechtelijke arrondissementen ter hoogte van de paardeneigenaars, dierenartsen, apotheken en voederfabrikanten.

Paardenmarkt
Op 25 maart 2010 werd er in samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie van Brugge een controle bij 16
handelaars uitgevoerd op de paardenmarkt te Brugge voor de identificatie en registratie van de aanwezige paarden
(identificatiechips inbegrepen), de diergeneesmiddelen en de sanitaire invoercertificaten.
Van de 70 gecontroleerde paarden werden 19 paarden in beslag genomen waarvan de nodige invoercertificaten niet
konden worden voorgelegd of niet correct ingevuld waren. Bij een paardenhandelaar werd het onderzoek verder
gezet; hier werden niet toegelaten diergeneesmiddelen aangetroffen. Het gerechtelijk onderzoek loopt verder.
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6. Wild
In 2010 werden onderzoeken uitgevoerd door de NOE in samenwerking met de Unité Anti Braconnage (UAB- Waals
Gewest) en het Agentschap Natuur en Bos (ANB- Vlaams Gewest) over:
•

het illegaal gebruik van verboden diergeneesmiddelen

•

het illegaal verwerken van het vlees (ontbreken van de nodige erkenningen)

•

het in de handel brengen van niet gekeurd vlees van wild (voornamelijk naar restaurants)

•

het gebrek aan traceerbaarheid van de levende dieren en het vlees

•

het houden van gekweekt wild zonder de nodige erkenningen

•

de invoer van niet gekeurd wild.

Het onderzoek heeft geleid tot 21 dossiers waarvan 8 gerechtelijke dossiers ( 6 gerechtelijke onderzoeken en 2 opsporingsonderzoeken). Op vraag van de Food Standards Agency (Groot Brittannië) werden 2 wildverwerkingsinrichtingen
en 1 detailhandel gecontroleerd op de invoer van wild afkomstig uit Engeland. Een in Engeland niet erkende inrichting
maakte misbruik van een ingetrokken erkenningsnummer om wild naar België uit te voeren.

7. Diergeneesmiddelen
Actie EXCENEL
Excenel is de merknaam van een antibioticum met als actieve substantie ceftiofur (behorende tot de groep van de
cephalosporines). Dit handel in dit antibioticum is in België toegelaten voor gebruik bij runderen en varkens maar is
vanaf 2000 verboden voor eendagskuikens. In Europa is het gebruik ervan in de pluimveesector verboden (verordening nr 470/2009 en 37/2010).
In het kader van een inspectie in Nederland werd het FAVV verwittigd van het gebruik van “Excenel” (merknaam voor
ceftiofur) in een broeierij dat ook een zusterbedrijf had in België. Het product werd via spray vorm toegediend aan 1
dags-kuikens; deze toediening via spray is niet verantwoord en is niet toegestaan temeer daar er geen enkele bescherming voorzien was voor het aanwezige personeel zodat er grote risico’s zijn met betrekking tot het ontwikkelen van
multiresistente kiemen niet alleen bij kuikens maar ook bij het personeel
Als gevolg van deze vaststelling heeft het FAVV alle 20 broeierijen gecontroleerd. Hierbij werd dit antibioticum in 3
broeierijen aangetroffen en werden in nog 4 andere eveneens verboden antibiotica gevonden.

Wild
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Verstrekking van diergeneesmiddelen aan veehouders
In het kader van het koninklijk besluit van 23 mei 2000 werden er verschillende controles uitgevoerd bij dierenartsenpraktijken omtrent de toediening- en verschaffing van diergeneesmiddelen:
•

Het vaccineren tegen Newcastle disease op pluimveebedrijven : controles bij 3 dierenartsenpraktijken.
Deze vaccinatie dient uitgevoerd te worden door een erkende dierenarts die een klinisch onderzoek en een
inventarisatie van het aanwezige pluimvee moet uitvoeren.

•

Het vaccineren van duiven tegen paramyxovirus en het afleveren van verboden stoffen (imidazoles,
chlooramfenicol) aan duivenliefhebbers

•

De verschaffing van diergeneesmiddelen aan paardeneigenaars.

8. Wegcontroles
Op vraag van de lokale en federale politie neemt de NOE regelmatig deel aan wegcontroles met een duidelijk multidisciplinair karakter en dit samen met andere diensten (RVA, douane...). De plaatselijke PCE neemt meestal deel aan
deze wegcontroles.
In 2010 heeft de NOE deelgenomen aan 20 wegcontroles waarbij 629 voertuigen werden gecontroleerd.
De niet-conformiteiten hadden als gevolg 13 waarschuwingen en 16 PV’s.

Hormonen
2%

Vis, gevogelte en
wild
10%

Dierengezondheid
17%

Eetwaren
45%

Dierenwelzijn
9%

Vleeskeuring
17%

Soort wegcontrole
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Wegcontroles

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 27/5, 30/9, 1 en
4/10/2010 gecoördineerde grenscontroles georganiseerd: 86 vrachtwagens werden aan 5 grensovergangen gecontroleerd. 3 PV’s werd opgemaakt en 1 transport werd teruggestuurd naar Nederland.

Wild
In samenwerking met de Unité Anti Braconnage (UAB) van het Waalse Gewest werd er in de nacht van 14 op
15/11/2010 een wegcontrole uitgevoerd met specifieke aandacht voor vlees afkomstig van wild. Er werd 1 waarschuwing 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 6/4/2010 een controleactie 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).
•

67 voertuigen werden gecontroleerd (dierentransporteurs, vetmesters, dierenvervoerders, veehouders)

•

1 rundkarkas werd voorlopig in beslag genomen en bemonsterd in het slachthuis van bestemming; de resultaten
waren conform

•

1 verdachte spuit en 1 flacon werden in beslag genomen en geanalyseerd; de resultaten waren conform.

Actie BENEFRALUX
Op initiatief van de dienst Douane en Accijnzen heeft het FAVV deelgenomen aan 2 acties BENEFRALUX, een 24 uur
durende wegcontrole op de goederenstroom vanuit het oosten naar het westen en dit gelijktijdig in Frankrijk, België,
Luxemburg en Nederland. Deze acties gebeuren in samenwerking met de diensten van de FOD Mobiliteit en Vervoer,
de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO), de Federale of eventueel Lokale Politie, de FOD Volksgezondheid, de Opsporingsdiensten van de AOIF.
De bedoeling van deze actie is enerzijds de preventie, afschrikking en opsporing naar gevallen van fraude van goederen die nefast zijn voor de volksgezondheid en anderzijds de legale transportondernemingen te beschermen tegen
oneerlijke concurrentie.
Op 23/6, 14 en 15/12/2010 werden 208 voertuigen gecontroleerd; de niet-conformiteiten hadden als gevolg 4 waarschuwingen en 1 PV.

Wegcontroles
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9. Bestrijdingsmiddelen in peren
De aanleiding van deze actie was het vermoeden van niet erkend gebruik van het insecticide abamectine verkocht
onder de merknaam Vertimec, een sedert 1999 in de perenteelt verboden insecticide. Tegelijk werd ook de aanwezigheid van het eveneens verboden chlormequat gecontroleerd, een in de perenteelt verboden plantengroeiregelaar
omwille van de sterke accumulatie in perelaars.
In augustus 2010 werd een controle uitgevoerd bij 35 operatoren actief in de perenteelt :
•

bij 17 % werd het niet erkend gebruik van abamectine vastgesteld

•

bij 6% werd parallel invoer van Vertimec vastgesteld

•

in 38 % van de monsters werden residuen van Vertimec aangetroffen; weliswaar waren 99 % van de aangetroffen
gehalten lager dan MRL en dus conform

•

25 tot 30% was niet conform op het vlak van traceerbaarheid en registers

•

43 % was in het bezit van niet erkende bestrijdingsmiddelen of die reeds meer dan 2 jaar niet meer erkend zijn

•

in geen enkel monster werd abamectine aangetroffen.

Gelet op de ouderdom van de percelen waar chlormequat werd aangetroffen gaat het waarschijnlijk om gebruik uit
het verleden in een periode waarin het gebruik ervan erkend was.

10. Mangosteensap
Xango – mangosteensap wordt op de markt gebracht via een systeem van directe verkoop door een netwerk van
onafhankelijke distributeurs. Sinds 2008 voeren verschillende distributeurs in hun publiciteit aan dat het product een
voedingssupplement kan beschouwd worden of vermelden ze therapeutische eigenschappen. Tijdens zogenoemde
“voorstellingsavonden” woden folders en informatie verdeeld waarin duidelijk sprake is van medische claims.
In 2010 werden er samen met de FOD Economie en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) 18 controles bij distributeurs uitgevoerd waarbij er overtredingen op het vlak van ontbreken van
notificatie als voedingssupplement en het verboden gebruik van therapeutische claims werden vastgesteld.
Als gevolg werd er een vergadering georganiseerd met de raadsman van Xango LLC die zijn promotiebeleid heeft
aangepast.
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11. Verkoop van voedingssupplementen via internet
Net zoals in 2009 werden in samenwerking met de Douane en het Geneesmiddelenagentschap controles uitgevoerd
op de invoer van postpakketten. Er werden 28 controles uitgevoerd waarvan 192 dossiers werden behandeld door de
betrokken diensten; 12 dossiers werden zonder gevolg geklasseerd.
Op 15 juni 2010 nam het FAVV deel aan een actie waarbij alle postzendingen van buiten Europa werden gecontroleerd
door de Douane en de Bijzondere Belastingsinspectie.

12. 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 lokale politiezones in het najaar van 2010 Chinese
restaurants, kebab zaken en nachtwinkels gecontroleerd in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.
In het totaal werden er in 9 politiezones tijdens het weekend 13 controles uitgevoerd waarbij 38 zaken gecontroleerd
werden. Tijdens deze acties werden wegens de gebrekkige hygiëne 3 zaken onmiddellijk gesloten. In het totaal werden 10 waarschuwingen en 20 PV’s opgemaakt.

13. Beheer bedreigingen van FAVV agenten
In 2010 werden 16 dossiers (7 in 2009) onder bedreiging van agenten van het FAVV bij de uitvoering van hun taak voor
verder gevolg overgemaakt aan de Multidisciplinaire hormonen cel: 65 % van de bedreigingen kwamen voor in de
sector distributie, 19 % in de primaire sector en 12 % waren in verband met de retributies.
Het FAVV legt in dergelijke gevallen steeds klacht neer bij de politiediensten.
Er wordt bij de Parketten aangedrongen op behandeling van deze bedreigingen. In dit verband werd een vonnis
uitgesproken door rechtbank van Hasselt (veroordeling tot een werkstraf van 80 uren), de rechtbank van Mechelen
(voorstel tot minnelijke schikking van 100 €) en de rechtbank van Charleroi (gevangenisstraf van 3 maand effectief en
een boete van 550 € ; er werd een symbolische 1€ aan het FAVV toegekend).

Verkoop van voedingssupplementen via internet
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De controle en de bestrijding van dierziekten en zoönosen (dierziekten die ook besmettelijk zijn voor de mens) vormen een belangrijk onderdeel van de activiteiten van het FAVV. Uitbraken van epizoötische dierziekten als vogelgriep,
blauwtong, varkenspest en mond- en klauwzeer – die in het laatste decennium gelukkig veel minder zijn voorgekomen dan in de jaren 90 – ontwikkelen zich immers al te vaak tot regelrechte crisissen die niet enkel een zware impact
hebben op de dierengezondheid, de landbouwsector en de maatschappij in het algemeen, maar die ook een ernstige
verstoring van de werking van het Agentschap met zich brengen.
De preventie van deze dierziekten vormt bijgevolg een wezenlijk onderdeel van de activiteiten die de dienst crisispreventie en crisisbeheer. Deze activiteiten omvatten onder meer het mee opstellen en opvolgen van monitoringsprogramma’s voor deze epizoötische dierziekten en nieuw opduikende of exotische dierziekten en zoönosen (bijv.
Q-koorts, West Nile fever), het rapporteren van deze programma’s bij de Europese Commissie en het opstellen en
afhandelen van de dossiers voor financiële ondersteuning (de zgn. cofinanciering) door de EU.
Daarnaast participeert de dienst ook bij het uitwerken en opvolgen van bestrijdings- en preventiemaatregelen (bijv.
de vaccinatiecampagnes tegen blauwtong van de afgelopen jaren), biedt ondersteuning bij de opmaak van het beleid
omtrent deze ziektes en tracht de expertise op het vlak van het beheer van deze ziektes op peil te houden.

1. Simulatieoefeningen
Het FAVV heeft in het afgelopen decennium behoorlijk wat deskundigheid opgebouwd bij het beheer van incidenten.
In 2010 is het Agentschap gelukkig niet geconfronteerd geweest met omvangrijke incidenten. Om te voorkomen dat
de opgebouwde ervaring zou verloren gaan, wordt getracht om de aandacht scherp te houden door het organiseren
van simulatieoefeningen. Het FAVV betrekt daarbij zowel de eigen diensten als de operatoren en hun sectororganisaties. Een goed beheer van een incident kan immers enkel wanneer alle betrokken partijen in voldoende mate voorbereid zijn op wat hen mogelijk te wachten staat. De 3 grotere oefeningen die het FAVV in de loop van 2010 georganiseerd heeft – naast een reeks kleinere, vnl. interne oefeningen – zijn daarvan goede voorbeelden.

1.1.

Traceringoefening in de pluimveesector

De traceringoefening, die van 1 tot 5 februari 2010 werd georganiseerd, had betrekking op de traceerbaarheid in de
productiekolom van het pluimveevlees en in de productiekolom van de pluimveevoeders. Ze werd georganiseerd
in samenwerking met de sectororganisaties VIP (Vereniging van industriële pluimveeslachthuizen), NVP (Nationaal
verbond van pluimveeslachthuizen), BEMEFA (Beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten), FENAVIAN (Nationale
federatie van fabrikanten van vleeswaren en -conserven) en COMEOS (Belgische federatie van de distributie). Alle provinciale controle-eenheden (PCE) van het FAVV werden nauw betrokken bij de uitvoering van de oefening. Deze vond
plaats in real time en er waren operatoren uit het ganse land bij betrokken. De oefening had als belangrijkste doelstelling om alle betrokken actoren vertrouwd te maken met de problematiek van de tracering van levensmiddelen.
Het betrof de tweede oefening van die soort sinds de publicatie van het koninklijk besluit van 14 november 2003
betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. De vorige oefening uit 2008 werd
doorgevoerd in de productiekolom slachtvarkens.
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Het eerste deel van de huidige oefening had betrekking op de sector van de diervoeders. Het scenario ging uit van
een schijncontaminatie in een slachthuis, waarbij de oorsprong van de verontreiniging (door stroomopwaarts traceren) en de andere bij de verontreiniging betrokken veehouderijen (door nadien opnieuw stroomafwaarts traceren)
moesten worden opgespoord. Het tweede deel van de oefening was vergelijkbaar met de oefening uit 2008 en hield
een simulatie in van de tracering van pluimveevlees vanuit het slachthuis naar het eindpunt van de productiekolom,
dus stroomafwaarts tot het verkooppunt aan de consument ter of tot waar het werd opgeslagen in afwachting van
verkoop of verdere verwerking.
De resultaten van de oefening tonen dat de operatoren een tracering kunnen uitvoerenis. Sensibiliseren omtrent
het belang van snel en correct overmaken van gegevens aan de volgende operator blijkt echter nodig, vooral bij de
operatoren op het einde van de productiekolom. Daarnaast heeft het FAVV n.a.v. de oefening haar interne procedures
omtrent het opvolgen van de tracering bij een incident met een chemische contaminant bijgestuurd.

1.2.

Oefening in Beneluxverband

In maart 2010 werd in samenwerking met de Nederlandse en Luxemburgse overheden en het secretariaat van
de Benelux een table top oefening georganiseerd in Den Haag. In deze oefening werden uitbraken van mond- en
klauwzeer, een zeer besmettelijke dierziekte voor runderen, kleine herkauwers en varkens, gesimuleerd en werden de
reacties daarop door de 3 delegaties vergeleken en bediscussieerd. Epizoötische dierziekten zoals mond- en klauwzeer
stoppen immers niet aan de grenzen. Een uitbraak in één van de 3 Beneluxlanden vormt dan ook een reëel risico voor
verspreiding naar de beide andere landen, gelet op hun intense handelsverkeer en op hun geografische nabijheid. Een
efficiënte samenwerking op Beneluxniveau op het vlak van crisisbeheer en de bestrijding van epizoötische dierziekten
is daarom noodzakelijk.
De oefening was eerder voorafgegaan door een voorbereidende workshop in de zetel van de Benelux in Brussel,
waarop elk land haar organisatiestructuur en haar manier van werken in crisisomstandigheden had voorgesteld. De
praktische voorbereiding van de table top oefening zelf werd uitgevoerd door de Nederlandse overheid en een privébedrijf, in samenwerking met een werkgroep waarin het FAVV vertegenwoordigd was.
De oefening was leerrijk voor alle deelnemers op het vlak van de internationale afstemming en samenwerking. De
Beneluxlanden zijn immers al sinds 2003 niet meer geconfronteerd geweest met een grote uitbraak van een epizoötische ziekte. De table top oefening was dan ook een uitgelezen kans om deelnemers die nog nooit een crisis hadden
meegemaakt, vertrouwd te maken met de aanpak en werkwijze die de eigen overheid hanteert bij het beheer van een
uitbraak van een epizoötische dierziekte.
De oefening liet ook toe om uiteenlopende standpunten, bijv. omtrent de vaccinatiestrategie bij uitbraak, en andere
gevoeligheden te duiden. De 3 Beneluxlanden hebben afgesproken om verder rond deze thema’s te blijven werken.

Simulatieoefeningen
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1.3.

Grensoverschrijdende terreinoefening met Duitsland en Luxemburg

De derde grote simulatieoefening werd in november 2010 georganiseerd in samenwerking met de Duitse deelstaat
Rheinland-Pfalz en het groothertogdom Luxemburg. Het betrof een terreinoefening omtrent mond- en klauwzeer, die
zeer complementair was met de table top oefening georganiseerd in Beneluxverband.
Het thema van de oefening was de inzameling en verwerking van melk afkomstig uit de risicogebieden. Daarom
werden de Belgische zuivelbedrijven en de Belgische confederatie van de zuivelindustrie (BCZ) intens betrokken bij
de voorbereiding en het uitvoeren van de oefening. De Belgische zuivelsector heeft, om zich zo goed mogelijk voor
te bereiden op een mogelijke crisis, in het verleden een eigen draaiboek voor de bestrijding van mond- en klauwzeer
ontwikkeld. Tijdens simulatieoefeningen worden de bedrijven geconfronteerd met allerhande situaties waarmee zij
ook bij een reële crisissituatie te maken kunnen krijgen.
Uitgangspunt van de oefening was het gegeven dat melk afkomstig uit de gebieden rond een uitbraak als een risicoproduct voor verspreiding van de ziekte wordt beschouwd, waardoor er ook speciale eisen worden gesteld op het vlak
van de inzameling en de verwerking ervan. In de loop van de oefening werd daarom een escalatie van uitbraken van
mond- en klauwzeer gesimuleerd die de druk op de zuivelbedrijven verhoogde om creatieve oplossingen en samenwerking te zoeken en de opduikende problemen op een praktische wijze aan te pakken.
Voor het FAVV was daarnaast uiteraard de internationale samenwerking met de overheden van de 2 buurlanden belangrijk en werd eveneens het behandelen van een verdenking van mond- en klauwzeer op een rundveebedrijf door
de PCE gesimuleerd.
De oefening was heeft finaal geleid tot een reeks voorstellen om de samenwerking en de aanpak bij uitbraken van
dierziekten als mond- en klauwzeer te verbeteren.

2. Crisishandboeken
Crisishandboeken zijn essentieel in de goede voorbereiding van het beheer van een incident. Ze zijn voor de betrokken organisatie een middel om de strategie en de operationele aanpak te tonen die ze zal gebruiken om de impact
van het incident zo beperkt en zo kort mogelijk te houden. Ze helpen de eigen medewerkers en ook alle betrokken
operatoren de aanpak van een incident te leren kennen.
Het FAVV heeft een algemeen handboek opgesteld voor het beheer van incidenten en daarnaast over operationele
handboeken voor het beheer van nucleaire incidenten en dierziekten (vogelgriep, varkenspest, mond- en klauwzeer,
blauwtong, West Nile fever). Het uitwerken en actualiseren van handboeken is een tijdrovende, maar noodzakelijke
bezigheid. Regelmatig en zeker na elk majeur incident of na elke structurele wijziging van de organisatie, de wetgeving of de praktijken in de sector, dient een handboek te worden bijgewerkt. In 2010 kon in samenwerking met de
betrokken sector ook het handboek voor de ziekte van Aujeszky – een ziekte waarvoor sinds het wegvallen van de
preventieve vaccinatie het risico voor herintroductie in onze varkensstapel aanwezig is –afgerond worden.
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1. Het FAVV en haar laboratoriumnetwerk
Het FAVV werkt met een netwerk van interne en externe laboratoria, alsook met referentielaboratoria. Het hoofdbestuur onderhoudt de relaties met de externe laboratoria en met de referentielaboratoria.

Het laboratoriumnetwerk van het FAVV
5 FAVV-laboratoria : Gentbrugge – Gembloux – Luik - Melle – Tervuren
59 erkende laboratoria : lijst op www.favv.be
10 referentielaboratoria

1.1.

Laboratoria van het FAVV

Het FAVV beschikt over 5 eigen laboratoria, verspreid over Vlaanderen en Wallonië. Hun voornaamste taak is het uitvoeren van analyses voor het FAVV en bijkomend ook voor externe klanten.
De meerderheid van de analyses wordt uitgevoerd onder ISO 17025 accreditatie van BELAC op basis van audits.
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 zich een crisissituatie zou voordoen.
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Werking- en specialisatiegebied van de laboratoria van het FAVV
Melle
• Microbiologie van levensmiddelen, diervoeders, water, milieumonsters
• GGO
• Residuen van schalen en vliezen in eiproducten
• Kalibratie van thermometers en frituurolietesters
• Dispatching van de monsters
• Aardappelcystenaaltje (Globodera)
Gembloux
• Microbiologie van levensmiddelen, diervoeders, water, milieumonsters
• Fysisch-chemische samenstelling van levensmiddelen en diervoeders
• Bacterievuur op roosachtige planten en bruin- en ringrot bij aardappelen
• Dispatching van de monsters
• Organisatie van de interlaboratoriumtests
Gentbrugge
• Residuen van diergeneesmiddelen en verboden stoffen, antibiotica, kalmerende middelen, hormonen,
in levensmiddelen, diervoeders, producten van dierlijke oorsprong, bereidingen en bloedplasma
• Metalen, zware metalen, sporenelementen, primaire en secundaire elementen, halogenen, stikstof, fysieke
parameters van compost, chelaat in levensmiddelen, diervoeders, meststoffen en bodemverbeterende middelen
Luik
• Controle van de garanties van diervoerders en meststoffen
• Controle van de formuleringen van fytofarmaceutische producten
• Opsporing van diermeel
• Bepaling van gepolymeriseerde glyceriden en onzuiverheden in vetten
• Opsporing van mycotoxinen
• Opsporing van organofosforresiduen in dierlijke matrices
• Opsporing van histamines, avermectines, allergenen, bewaringsmiddelen, kleurstoffen en contaminanten
• Aantonen van bestraling
Tervuren
• Contaminanten, additieven, antibiotica, coccidiostatica, vitamines, mycotoxinen
• Dioxines en PCB’s in diervoeders en levensmiddelen
• Dierlijke eiwitten in dierenvoeding
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1.2.

Erkende laboratoria

Het FAVV heeft in 2010 samengewerkt met 59 erkende laboratoria, gespecialiseerd in verschillende analysedomeinen,
zoals bijvoorbeeld toxines, dierenziekten, microbiologie van voedingsmiddelen, fytopathologie, GGO. 29 van deze
laboratoria hebben analyses uitgevoerd in het kader van het controleplan van het FAVV. Verschillende laboratoria vragen een erkenning voor het FAVV aangezien deze erkenning als een bewijs van kwaliteit wordt beschouwd door veel
operatoren die op deze laboratoria een beroep doen voor de analyses in het kader van hun autocontrolesysteem. De
lijst van de erkende laboratoria en de analyses waarvoor zij erkend zijn, is beschikbaar op de website van het Agentschap : www.favv.be.
De beslissing tot erkenning van de laboratoria wordt gepubliceerd door het FAVV op basis van het koninklijk besluit
van 15 april 2005. In 2010 werden twee nieuwe laboratoria erkend.
Vier andere berichten werden gepubliceerd die het mogelijk maken om bij een gebrek aan erkende laboratoria, in geval van een voedingscrisis of RASFF voor onbepaalde duur, analyses toe te kennen en analyseresultaten te aanvaarden.
Het betrof bijvoorbeeld analyses op de aanwezigheid van nicotine in paddenstoelen en analyses inzake macroliden,
quinolonen, sulfonamiden en tetracyclines in vlees en nieren.
Zoals elk jaar heeft het FAVV ook nu weer deelgenomen aan de BELAC audits in de erkende laboratoria als afgevaardigde van de bevoegde overheid.

1.3.

Nationale referentielaboratoria

De voornaamste taak van de nationale referentielaboratoria (NRL) is het FAVV technisch en wetenschappelijk te ondersteunen. Zij moeten op de hoogte blijven van de evoluties binnen hun activiteitendomeinen en belangrijke gegevens
aan het FAVV en de externe laboratoria doorgeven via vergaderingen en praktische of theoretische opleidingen. In
diezelfde optiek moeten de referentielaboratoria ook regelmatig interlaboratoriumtests (ringtests) organiseren.
De lijst met de NRL en hun specialisatiedomein bevindt zich in bijlage.
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2. Nieuwigheden in 2010
2.1.

Ontwikkeling van Foodlims

Foodlims werd in 2008 in gebruik genomen en omvat een databank die een optimaal beheer van de monsters mogelijk maakt van bij de bemonstering tot de registratie en de mededeling van de resultaten.
In 2010 werden de mogelijkheden van Foodlims nog verder uitgebreid om zo de opvolging van de tegenanalysen te
vergemakkelijken. Het beheersysteem voor het materieel werd eveneens ontwikkeld. Dit omvat een volledig overzicht
van alle apparatuur en maakt het mogelijk alle interventies te beheren en ijkingen of kalibraties op te volgen.
Het koppelen van apparatuur aan het systeem werd uitgebreid tot andere apparatuur zoals PCR. Op die manier is het
mogelijk de resultaten van het apparaat rechtstreeks in Foodlims in te geven zodat de technici niet langer gegevens
moeten invoeren en het risico op fouten dus afneemt.
Een specifiek systeem voor de ijking van thermometers werd ontwikkeld voor het laboratorium van Melle. Dit systeem
voorziet in de opvolging van alle thermometers die moeten geijkt worden, vanaf hun ontvangst tot de aflevering van
het ijkingsverslag.

2.2.

Nieuwe erkende laboratoria

In 2010 werden 2 nieuwe laboratoria erkend - MicroBioMetrix uit Sint-Katelijne-Waver en Agro-Analyses uit Metz in
Frankrijk. De analyses toegekend aan deze 2 laboratoria betreffen de microbiologie van levensmiddelen, diervoeders,
water en milieumonsters voor MicroBioMetrix, de microbiologie van levensmiddelen, diervoeders en water en de
fysisch-chemische samenstelling van vlees en vleesproducten voor Agro-Analyses.
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De strijd tegen hormonenmisbruik
In de pers werd veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de laboratoria die belast zijn met strijd tegen de
illegale vetmesterij. Deze mening wordt niet door iedereen gedeeld. “Het Voedselagentschap levert grote inspanningen om zijn labo’s aan te passen aan de vindingrijkheid van de criminelen”, stelt hormonenmagistraat Clarysse.
Analyses door het FAVV
In het FLVVG, Federaal Laboratorium voor de Veiligheid van de Voedselketen Gentbrugge, zijn binnen de sectie
Residu’s en Contaminanten, 21 personen (19,5 FTE) tewerkgesteld die dagelijks als kerntaak hebben om analyses
uit te voeren op vlak van verboden stoffen en diergeneesmiddelen. In 2010 werden 46.076 analyses voor de
opsporing van hormonale substanties uitgevoerd op 10.364 monsters.
Daarnaast werd in 2010 in het FLVVG een sectie “Natuurlijke Hormonen” opgericht die zich enkel bezig houdt met
onderzoek en methode-ontwikkeling in dit domein. Dit project is een samenwerkingsproject tussen LABERCA,
Laboratoire d’Etude des Résidus et Contaminants dans les Aliments (Nantes, France) en de Universiteit Gent
(Faculteit bio-ingenieurswetenschappen, vakgroep Duurzame Organische Chemie en Technologie van prof. dr. ir.
N. De Kimpe) met als doel endogene / exogene natuurlijke hormonen te bepalen. Op dit project zijn 5 personen
tewerkgesteld. Bedoeling is om vanaf september 2011 ook voor deze natuurlijke hormonen stalen in routine te
analyseren.
Gedurende de laatste 5 is er zeker geen terugval is in controles in de strijd tegen hormonale substanties: er was
integendeel een stijging van 10 % aan voor de periode 2008 (41.226 analyses) tot 2010 (46.076 analyses)
Volgens het European Food Safety rapport van 2009 - Residues in live animals and animal products - scoort België
naar aantal controles en het vinden van niet-conforme resultaten niet slechter dan de ons omringende landen.
Ook bij missies van de FVO, Food and Veterinary Office, in het kader van de richtlijn 96/23/EG wordt de performantie van de Belgische laboratoria telkens gunstig geëvalueerd.
Samenwerking met andere laboratoria
In het CER, Centre d’Economie Rurale in Marloie, zijn 10 personen belast met de analyses van hormonale substanties. De analyse van injectieplaatsen, genomen in het kader van verdachte monsternames, wordt in het CER
uitgevoerd met een multi-residu screeningsmethode. Voor deze analyses werd sinds mei 2010 door het FAVV een
“service level agreement “ afgesloten met het CER en het Duits laboratorium Intertek dat instaat voor de bevestiging van antibiotica residu’s voor deze injectieplaatsen. Vóór deze periode werd de analyse van injectieplaatsen
uitgevoerd in het FLVVG, ILVO en WIV.
In 2010 werden 362 injectieplaatsen bemonsterd, wat aanleiding gaf tot 22 % niet-conforme resultaten. De kostprijs voor de analyse van deze injectieplaatsen vorig jaar bedroeg € 144.800.
Op basis van het contract met het FAVV werken binnen het Nationaal Referentielaboratorium, het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid (WIV-ISP), 5 personeelsleden (2 wetenschappers en 3 laboranten) tewerkgesteld die onderzoek en methodes ontwikkelen in dit domein. In het kader van hun referentieopdracht voert
het WIV ook een aantal controles uit voorzien in het nationaal controleprogramma.
Ook wordt een beperkt aantal analyses voor hormonale substanties uitgevoerd in het laboratorium ILVO, Instituut
voor Landbouw en Visserijonderzoek, en de Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid – Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent.
Voor wetenschappelijke ondersteuning bij de ontwikkeling van methoden wordt eveneens samengewerkt met
het RIKILT, het Communautair Referentielaboratorium voor hormonale substanties.
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Investeringen en uitrusting
De strijd tegen de illegale vetmesterij draait dus zeker niet op een laag pitje. Dit blijkt eveneens uit de investeringen die de laatste jaren werden gedaan op vlak van apparatuur in het FLVVG, Federaal Laboratorium voor de
Veiligheid van de Voedselketen Gentbrugge. Van 2008 tot 2010 werd voor de sectie Residu’s en Contaminanten
en Natuurlijke Hormonen respectievelijk een bedrag van € 65.526; € 406.012 en € 228.777 geïnvesteerd. Een totaal
aankoopbudget van € 700.315 voor de laatste 3 jaren. Via leasingcontracten wordt in de periode 2008 tot 2014
nog eens een bedrag van 1.509.331 € geïnvesteerd. De nieuwe LC-MS apparatuur heeft het FAVV toegelaten om
via snelle multi-residu screeningsmethoden de detectiecapaciteit uit te breiden en de lagere detectiegrenzen, die
op Europees niveau zijn vastgelegd, te halen.
Een investeringsbudget van 520.185 € in de sectie Natuurlijke Hormonen toont aan dat het FAVV het streven
naar innovatie en nieuwe technieken hoog in het vaandel draagt. Daarnaast wordt ook continu gewerkt om de
bestaande methoden up-to-date te houden met nieuwe moleculen en wordt onderzoek verricht op nieuwe
matrices (bv. Haar) die de opsporingtermijn van illegale producten verlengen.
Dit toont aan dat het FAVV blijft investeren in de strijd tegen hormonen en dat ook in de toekomst investeringen
noodzakelijk zullen blijven om het hoofd te kunnen blijven bieden aan deze malafide praktijken.

3. Laboratoria van het FAVV
Evolutie van het aantal analyses in de laboratoria van het FAVV
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Aantal analyses en geanalyseerde monsters in de laboratoria van het FAVV
Labo

Activiteiten

Aantal geanalyseerde monsters

Aantal uitgevoerde analyses

2008

2009

2010

2008

2009

2010

20.763

21.809

21.571

62.111
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66.397

9.669

9.423

8.738

20.869

18.018

16.726

10.720

12.886

12.563

20.175
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23.715

10.797
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12.213

18.132

20.172
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5.125
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5.229

9.140
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59.734
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136.008
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(+ 4,7 %)

(+1,0 %)

(+ 4,3 %)

(+1,1 %)

Residuen en contaminanten,
Gentbrugge

anorganische scheikunde en
Globodera
Contaminanten en additieven,

Tervuren

vitaminen, microscopie en
mycotoxinen

Melle
Gembloux

Microbiologie, chemie, OGM
Microbiologie, chemie en
fytopathologie
Speciale analyses,

Luik

natte chemie, meststoffen,
fytofarmacie, residuen

Totaal
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57.074

130.427

3.1.

Laboratorium van Gembloux

In vergelijking met 2009 is het aantal door het laboratorium ontvangen monsters met 17,3% en het aantal analyses
met 11,7% gestegen.
De meest voorkomende analyses zijn de opsporing van Salmonella (PCR), de telling van Listeria monocytogenes, de
telling van Enterobacteriën en de telling van E. coli.
De ontwikkeling van de activiteiten in de fytopathologie is voortgezet via de accreditatie van de analysemethoden
voor Ralstonia solanacearum en Clavibacter michiganensis spp. Sepedonicus naast de uitvoering van deze analyses in
het kader van het controleplan.
In de afdeling microbiologie werden 3 methoden ontwikkeld : de telling van E. coli door de techniek van het meest
waarschijnlijke aantal, de opsporing van E. coli O157 via de VIDAS UP methode en de opsporing van coagulase positieve Staphylococcen.
De afdeling chemie heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de opsporings- en identificatiemethode voor de
verschillende types pijnboompitten.
In de afdeling « PT Schemes » werd de ontwikkeling en toepassing gerealiseerd van de informaticamodule voor de
opvolging van de interlaboratoriumtests voor de interne en externe laboratoria.
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3.2.

Laboratorium van Luik

In 2010 heeft het laboratorium meer dan 8.000 analyses op ongeveer 5.200 monsters uitgevoerd : 83 % van de analyses werd gerealiseerd in het kader van het controleplan van het FAVV, 17 % op vraag van privéklanten.
Het laboratorium heeft in 2010 de analyse ontwikkeld en uitgevoerd van bepaalde migraties van materialen die met
levensmiddelen in aanraking komen (bisfenol A, formaldehyde en 4,4-diaminophenylmethaan).
De afdeling speciale analyses heeft een methode voor de dosering van histamines door HPLC en een methode voor
de screening van aflatoxinen M1 gevalideerd en hiervoor de accreditatie verkregen. Op vraag van de Nationale Opsporingseenheid van het FAVV heeft de afdeling ook een methode ontwikkeld voor de dosering van picolinezuur in
diervoeders.
De afdeling natte chemie heeft de validatie gerealiseerd van de dosering van oligo-elementen in meststoffen en diervoeders en van de dosering van boraat in garnalen. Ook hiervoor de accreditatie werd verkregen.
In 2010 is het aantal geaccrediteerde analyses van de afdeling fytofarmacie en residuen sterk toegenomen.

3.3.

Laboratorium van Tervuren

Een methode voor de opsporing van de pyrethrinoïden in vlees werd ontwikkeld door de afdeling contaminanten. De
methode voor de opsporing van organochloorresiduen werd uitgebreid tot oxychlordaan, endo-heptachloorepoxide,
alfa-endosulfan, beta-endosulfan, endosulfansulfaat en methoxychloor.
De afdeling additieven heeft verschillende methoden ontwikkeld voor de opsporing van wateroplosbare vitamines
in voedingssupplementen, de dosering van paracetamol, florfenicol, ivermectine en tiamuline flumarate in gemedicineerde voeders. De accreditatie voor de gemedicineerde voeders werd uitgebreid tot de methoden voor de dosering
van sufadiazine, trimethoprim, amoxicilline, ionofore antibiotica (monensin, salomycine, narasin) en tetracyclines.
De afdeling microscopie en mycotoxinen heeft microscopische methoden ontwikkeld voor de identificatie van
pijnboompitten van de Pinus armandii, van senecon (Senecio spp.) in raketsla, alsook methoden voor de opsporing
van doornappelzaden (Datura sp.), van ricinus en Crotolaria spp. Voor de dosering van mycotoxinen, zearalenone en
moederkoren-alcaloïden, in granen en hiervan afgeleide producten werd de accreditatie bekomen.

275

Laboratoria van het FAVV

3.4.

Laboratorium van Melle

In vergelijking met 2009 is het aantal monsters en het aantal analyses nog gestegen, allebei met 17 %.
In de afdeling microbiologie werd de accreditatie verkregen voor de analyses voor de telling van sulfietreducerende
anaërobe sporenvormende bacteriën in drinkwater en β-glucuronidase positieve E. coli (44°C).
De bevestiging en de kwantificatie van genetisch gemanipuleerde soja en maïs in levensmiddelen en dierenvoeders
werden eveneens geaccrediteerd.
Het laboratorium werd ook geaccrediteerd voor de ijking van thermometers. Het aantal geijkte thermometers is toegenomen met 175 % (841 thermometers geijkt in 2010).
Sinds eind oktober 2010 wordt de opsporing van Globodera spp. in grond in Melle uitgevoerd onder accreditatie. Deze
analyse werd overgenomen van het laboratorium van Gentbrugge : het personeel dat instaat voor deze analyse werd
naar Melle overgeplaatst. In 2010 werden bijna 500 Globodera-analyses uitgevoerd.
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3.5.

Laboratorium van Gentbrugge

In 2010 nam het aantal analyses toe met 1 % ten opzichte van 2009, maar er werden 1 % minder monsters ontvangen.
Dit is het gevolg van een betere rationalisering van het aantal uit te voeren analyses per monster. Eind oktober 2010
werd de Globodera-analyse overgedragen aan het laboratorium van Melle.
De scope van de afdeling residuen en contaminanten werd uitgebreid tot de LC-MS methode voor de opsporing
van ester van androgenen en oestrogenen in de haren van dieren. Nieuwe LC-MS methoden werden ontwikkeld : de
opsporing van corticosteroïden in de lever, de opsporing van kalmerende middelen in de nieren en de opsporing van
anaboliserende middelen in vet. Het detectieniveau van de thyreostatica en dapsone in verschillende matrices werd
verlaagd volgens de aanbevelingen van het communautair referentielaboratorium. Een screeningmethode van chlooramfenicol in water werd eveneens volledig uitgewerkt.
De afdeling anorganische chemie heeft een methode ontwikkeld voor de opsporing van de migratie van aluminium
in verpakkingen naar levensmiddelen. De accreditatie voor nieuwe combinaties tussen monster en analyse werd
verkregen.
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1. 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 – 2de verdieping, 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, 10de verdieping
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, 2de verdieping, 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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2. Effectieve leden van het raadgevend comité
Vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties
•

mevrouw Sigrid Lauryssen - Belgische Verbruikersunie - Test Aankoop

•

de heer Joost Vandenbroucke - Belgische Verbruikersunie - Test Aankoop

•

mevrouw Annelore Nys- Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen

•

mevrouw Caroline Jonckheere - Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB)

•

mevrouw Sonja Broucke - Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)

•

mevrouw Anaïs Deville - 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 Erik Mijten – Boerenbond (BB)

•

de heer Hendrik Vandamme - Algemeen Boerensyndikaat (ABS)

•

de heer René Ladouce - Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)

•

mevrouw Marie-Laurence Semaille - Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)

•

mevrouw Elke Denys - Bioforum Vlaanderen

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

Effectieve leden van het raadgevend comité

282

Vertegenwoordigers van organisaties van de sector van de onder de controlebevoegdheid van het
FAVV vallende handel
•

de heer Joeri Deswarte - Comeos

•

mevrouw Veronique Bert - Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)

•

de heer Charles Jeandrain - Fédération Nationale des Unions de classes moyennes (UCM)

•

de heer Jean-Luc Pottier - Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België

•

mevrouw Ann De Craene - Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen (VBT)

Vertegenwoordigers van organisaties van de horecasector
•

mevrouw Eve Diels - FED. Ho.Re.Ca. Vlaanderen

•

de heer Pierre Poriau - FED. Ho.Re.Ca. Wallonie

Vertegenwoordiger van de transportsector
•

mevrouw Freija Fonteyn – Transport en Logistiek Vlaanderen

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

mevrouw Daphnée Tamigniaux

•

de heer Benoit Horion

Vertegenwoordigers van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
•

de heer Guy Nutelet

•

mevrouw Dina Segers

Vertegenwoordigers van elk van de gewesten en gemeenschappen
•

mevrouw Kathleen Schelfhout, voorgedragen door de Minister-President van de Vlaamse Regering

•

mevrouw Katrien Nijs, voorgedragen door de Minister-President van de Vlaamse Regering

•

mevrouw Marie-Thérèse Faidherbe, voorgedragen door de Ministre-Président du Gouvernement de la
Communauté française de Belgique

•

de heer Jean Marot, voorgedragen door de Ministre-Président du Gouvernement Wallon

•

mevrouw Véronique Brouckaert, voorgedragen door de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering

•
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de heer Alfred Velz, voorgedragen door de Ministerpräsident der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft
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3. Plaatsvervangende leden
van het raadgevend comité
Vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties
•

mevrouw Gwendolyn Maertens - Belgische Verbruikersunie - Test-Aankoop

•

mevrouw Aline Van den Broeck - Belgische Verbruikersunie - Test-Aankoop

•

de heer Jeroen Gillabel- Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen

•

de heer Vincent Van Der Haegen, Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België s(ACLVB)

•

de heer Rob Buurman - 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 Hubert Willems - 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 Els De Lange - Federatie Voedingsindustrie (FEVIA)

•

de heer De Wijngaert Lambert – Belgische Brouwers

•

de heer Frans Leroux - Fenavian

•

de heer Bruno Kuylen - VeBIC (brood-, banket-, chocolade- en ijsbereiders)

Vertegenwoordiger van de sector van de chemische nijverheid
•

de heer Tim De Kegel – 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 – Comeos

•

de heer Luc Ardies – Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO

•

mevrouw Clarisse Ramakers - Nationale Federatie der Unies van de Middenstand (UCM)

•

de heer Marc Landuyt - 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 Danny Van Assche - Ho.Re.Ca. Vlaanderen

•

de heer Laurent Nys - Ho.Re.Ca. Brussel

Vertegenwoordiger van de transportsector
•

mevrouw Kathleen Spenik - Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners

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

de heer Erik Bruynseels

•

mevrouw Isabel De Boosere

Vertegenwoordigers van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
•

mevrouw Valérie Bastin

•

mevrouw Brigitte Vandecavey

Vertegenwoordigers van elk van de gewesten en gemeenschappen
•

de heer Peter Loncke, voorgedragen door de Minister-President van de Vlaamse Regering

•

de heer Wim Van Moeseke, voorgedragen door de Minister-President van de Vlaamse Regering

•

de heer Jérôme de Roubaix, voorgedragen door de « Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté
française de Belgique »

•

mevrouw Marie-Françoise Closset, voorgedragen door de « Ministre-Président du Gouvernement wallon »

•

de heer Roger Bosmans, voorgedragen door de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

•

mevrouw Murielle Mendez, voorgedragen door de “Ministerpräsident der Regierung der Deutschsprachigen
Gemeinschaft”.
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4. 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

Samenstelling auditcomité
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5. Samenstelling van het wetenschappelijke 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
•

Prof. Dr. Ir. Dirk Berkvens, Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde, Departement Diergeneeskunde,
Antwerpen

•

Prof. Dr. Ir. Claude Bragard, Université Catholique de Louvain, Faculté des Sciences agronomiques, LouvainLa-Neuve

•

Dr. Apr. Els Daeseleire, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, Eenheid Technologie en Voeding, Melle

•

Dr. Lic. Philippe Delahaut, Centre d’Economie Rurale, Laboratoire d’Hormonologie, Marloie

•

Prof. Dr. Ir. Koen Dewettinck, Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Gent

•

Prof. Dr. Jeroen Dewulf, Universiteit Gent, Faculteit Diergeneeskunde, Merelbeke

•

Prof. Dr. Lic. Lieven De Zutter, Universiteit Gent, Faculteit Diergeneeskunde, Merelbeke

•

Dr. Lic. Katelijne Dierick, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Operationele Directie Overdraagbare en
Besmettelijke Ziekten, Brussel

•

Dr. Lieve Herman, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, Eenheid Technologie en Voeding, Melle

•

Dr. Hein Imberechts, Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie, Operationele Directie
Bacteriële Ziekten, Ukkel

•

Prof. Dr. Philippe Lheureux, Université Libre de Bruxelles, Faculté de Médecine et Ecole de Santé Publique, Bruxelles
(tot augustus 2010)

•

Prof. Em. Dr. Lic. Guy Maghuin-Rogister, Université de Liège, Faculté de Médecine vétérinaire, Liège

•

Prof. Dr. Claude Saegerman, Université de Liège, Faculté de Médecine vétérinaire, Liège

•

Prof. Dr. Ir. Bruno Schiffers, Université de Liège/Gembloux Agro-Bio Tech, Laboratoire de Phytopharmacie,
Gembloux

•

Prof. Dr. Etienne Thiry, Université de Liège, Faculté de Médecine vétérinaire, Liège

•

Dr. Thierry van den Berg, Centre d’Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques, Direction Opérationnelle
Maladies Virales, Uccle
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•

Prof. Dr. Ir. Mieke Uyttendaele, Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Gent

•

Prof. Dr. Carlos Van Peteghem, Universiteit Gent, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, Gent

•

Prof. Dr. Ir. Greet Vansant, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Geneeskunde (tot juni 2010)
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6. Adviezen van het wetenschappelijke comité
Advies nr.
01-2010**
02-2010
03-2010
04-2010
05-2010
06-2010
07-2010
08-2010*
09-2010
10-2010
11-2010
12-2010

Onderwerp
Aanbevelingen met betrekking tot Q-koorts bij kleine herkauwers in België (dossier Sci Com
2009/37)
Blootstelling van de Belgische bevolking aan pesticidenresidu’s via de consumptie van groenten en
fruit: jaar 2008 (dossier Sci Com 2009/04: eigen initiatief )
Evaluatie van de autocontrolegids voor de sector van de fabricatie, handel, invoer en transport van
organische teeltsubstraten (dossier Sci Com 2009/32 – G-036)
Evaluatie van de sectorgids autocontrole voor de primaire plantaardige productie
(dossier Sci Com 2009/16 – G-012)
Nieuw beleid voor de bewaking van dierenziekten – luik runderen (andere matrices),
kleine herkauwers en varkens (dossier Sci Com 2009/25bis)
Evaluatie van methoden voor het doden van pluimvee en vogels in het kader van de officiële
bestrijding van aviaire influenza (dossier Sci Com 2009/33)
Ontwerp van KB tot wijziging van het KB van 10/08/1998 houdende bepaalde voorschriften voor de
gezondheidskwalificatie van pluimvee (dossier Sci Com 2009/35)
Argumentatie van de beroepssector in verband met de maatregelen ter bestrijding van Q-koorts
(dossier Sci Com 2010/05)
Carcinogene en/of genotoxische risico’s in levensmiddelen: procescontaminanten
(dossier Sci Com 2007/09bis: eigen initiatief )
Nieuw beleid voor de bewaking van dierenziekten – luik pluimvee en paarden
(dossier Sci Com 2009/25ter)
Alternatieve analyseprocedures voor Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Cms) en
Ralstonia solanacearum (Raso) (dossier Sci Com 2009/31)
Ontwerp koninklijk besluit betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky (dossier Sci Com
2009/34)
Analyseprogramma van het FAVV: herevaluatie van de scores die zijn toegekend aan de ernst van de

13-2010

gevaren met betrekking tot voedselveiligheid, dierlijke productie en plantaardige productie
(dossier Sci Com 2009/36A-partim microbiologie)
Analyseprogramma van het FAVV: herevaluatie van de scores die zijn toegekend aan de ernst van de

14-2010

gevaren met betrekking tot voedselveiligheid, dierlijke productie en plantaardige productie

15-2010

Zware metalen en uranium in putwater te Ukkel (dossier Sci Com 2010/02)

16-2010

Evaluatie van het sectorale bemonsteringsplan van BELGAPOM (dossier Sci Com 2010/01)

(dossier Sci Com 2009/36B-partim chemie)

Herevaluatie van de generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en
17-2010

inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees

18-2010

Herevaluatie van de autocontrolegids voor de vissector (dossier Sci Com 2010/06 – G-032)

(dossier Sci Com 2010/04 – G-018)

19-2010

Melding van gegevens aan het slachthuis door konijnenhouders in het kader van de
voedselketeninformatie (dossier Sci Com 2010/10)

* Sneladvies
** Spoedraadgeving

Adviezen van het wetenschappelijke comité
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Advies nr.
20-2010

Onderwerp
Aanbevelingen betreffende de communicatie met praktijkdierenartsen over opkomende dierenziekten (dossier Sci Com 2007/13bis: eigen initiatief )
Optimalisatie van het FAVV analyseprogramma: scores voor de belangrijkheid van microbiologische

21-2010

kwaliteits- en hygiëne-indicatoren voor de beheersing van voedselveiligheidssystemen
(dossier Sci Com 2010/17: eigen initiatief )
Ontwerp koninklijk besluit houdende maatregelen van diergeneeskundige politie met betrekking

22-2010

tot de virale encefalitiden bij paardachtigen en ontwerp koninklijk besluit betreffende de
bestrijding van infectieuze anemie bij paardachtigen (dossier Sci Com 2010/13)

23-2010
24-2010
25-2010
26-2010
27-2010
28-2010

Gebruik van putwater tijdens de productie van gist (dossier Sci Com 2009/29)
Evaluatie van een programma voor de bewaking, de preventie en de bestrijding van Coxiella
burnetii bij kleine herkauwers (dossier Sci Com 2010/11)
Bewaking, preventie en bestrijding van Coxiella burnetii in rundveebedrijven
(dossier Sci Com 2010/12)
Ontwerp koninklijk besluit tot opheffing van het besluit van de Regent van 29 maart 1946
betreffende schurft bij de éénhoevigen en de runderen (dossier Sci Com 2010/14)
Ontwerp koninklijk besluit betreffende monsterneming in de voedselketen
(dossier Sci Com 2010/18)
Ontwikkeling van een barometer van de veiligheid van de voedselketen: methodologie en
gevalsstudie ‘barometer van de voedselveiligheid’ (dossier Sci Com 2009/09)
Aanwijzingen voor de voedselgebonden overdracht van antibioticumresistentie van dieren naar de

29-2010

mens: studie van anti-bioticumresistentieprofielen en faagtype van Salmonella Typhimurium
geïsoleerd bij varkens en pluimvee, uit varkens- en pluimveevlees en bij de mens
(periode 2001-2006) (dossier Sci Com 2007/08 : eigen initiatief )
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende
de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte

30-2010

dieren en het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen
voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde
producten van dierlijke oorsprong (dossier Sci Com 2010/26)

31-2010
32-2010
33-2010
34-2010
35-2010
Bij
spoedadvies
26-2009
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Wetenschappelijke evaluatie van de “Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de
groothandel in voedingswaren” (dossier Sci Com 2010/20)
Actielimiet voor het gehalte aan hydroxymethylfurfural (HMF) in voeding voor bijen
(dossier Sci Com 2010/21)
Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 2006
betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis (dossier Sci Com 2010/23)
Ontwerp koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden betreffende de bedrijfsgeassisteerde
keuring in pluimveeslachthuizen (dossier Sci Com 2010/27)
Risico-evaluatie van Listeria monocytogenes in gerookte zalm (dossier Sci Com 2005/79: eigen
initiatief )
Evaluatie van de versoepeling van de bewaking van runderbrucellose en leucose en voorstel voor
een nieuw bewakingsprogramma van andere runderziekten (dossier Sci Com 2009/25)

Adviezen van het wetenschappelijke comité

7. Wetenschappelijke publicaties en voordrachten
van het wetenschappelijke comité
Wetenschappelijke publicaties
Cardoen, S., Berkvens, D., Claes, L., Van Gucht, S., Dewulf, J., De Zutter, L., Saegerman, C. Evaluation du risque vis-àvis des parasites du genre Trichinella en Belgique: état des lieux et perspectives. Ann. Méd. Vét., 2010, 154, 30-47.
Cardoen, S., Berkvens, D., Claes, L., Van Gucht, S., Dewulf, J., De Zutter, L., Saegerman, C. Evaluation qualitative et
quantitative de risque vis-à-vis du parasite Trichinella en Belgique : Etat des lieux et perspectives. Epidémiol. et santé
anim., 2010, 57, 31-43.
Claeys, W., Baert, K., Mestdagh, F., Vercammen, J., Daenens, P., De Meulenaer, B., Maghuin-Rogister, G., Huyghebaert, A. Assessment of the acrylamide intake of the Belgian population and the effect of mitigation strategies. Food
Additives & Contaminants: Part A, Volume 27, Issue 9, September 2010, 1199-1207.
Vromman, V., Waegeneers, N., Cornelis, C., De Boosere, I., Van Holderbeke, M., Vinkx, C., Smolders, E., Huyghebaert,
A., Pussemier, L. Dietary cadmium intake by the Belgian adult population. Food Additives & Contaminants: Part A,
Volume 27, Issue 12, December 2010, 1665 – 1673.

Posters
Van Boxstael, S., Herman, L., Dierick, K., Bertrand, S., Catry, B., Butaye, P., Berkvens, D., Van Huffel, X., Imberechts, H.
Indications for the food related transfer of antibiotic resistance from animals to humans: study of resistance profiles and
phage types of Salmonella Typhimurium isolated from pigs, poultry, pork, broiler meat and humans. VEE symposium,
Roeselare, 22 oktober 2010.
Van Holderbeke, M., Cornelis, C., Vromman, V., Pussemier, L., Huyghebaert, A. Assessing dietary intake of cadmium
in the Belgian population by the XTRAFOOD exposure model. SETAC, Seville, 23-27 May 2010.

Voordrachten
Baert, K. De barometer van de voedselveiligheid – Een objectief meetinstrument van onze voedselveiligheid. Tien jaar
FAVV, Brussel, 16 september 2010.
Cardoen, S. et al. Evaluation qualitative et quantitative de risque vis-à-vis du parasite Trichinella en Belgique: état des
lieux et perspectives. Conférence de l’Association pour l’étude de l’épidémiologie des maladies animales, AEEMA, Paris,
20-21 mai 2010.
Herman, L. et al. Comparison of resistance profile and phage type of Salmonella Typhimurium isolated from pigs and
poultry, pork and broiler meat and humans in Belgium during the period 2001-2006. International Conference on
Antimicrobial Research, Valladolid, 3-5 November 2010.
Huyghebaert, A. Risk assessment of genotoxic process contaminants in food. Flanders Food Stakeholdersvergadering,
Gent, 17 maart 2010.
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Pussemier, L. Residus van bestrijdingsmiddelen : wat zijn de risico’s voor de volksgezondheid. KVIV studiedag “residuarm telen”, Gent, 5 oktober 2010.
Pussemier, L. Qualité sanitaire et nutritionnelle de l’agriculture bio et conventionnelle. Conférences Le Semeur “Tenants et aboutissants de l’agriculture biologique”, Louvain-la-Neuve, 16 novembre 2010.
Uyttendaele, M., Van Huffel, X., Baert, K., Wilmart, O. Measuring Food Safety. Development of a tool for a general
measure for food safety. Int. Symposium “Measuring Food Safety and comparing self checking systems”, Brussels, 17
november 2010.
Van Boxstael, S., Houbaert, P. Wettelijke aspecten van houdbaarheid. Studiedag KVIV, Antwerpen, 14 januari 2010.
Van Boxstael, S. et al. Risk based approach for the elaboration of the monitoring program of microbiological hazards
in food by the Belgian Federal Agency for the Safety of the Food Chain. 15th Conference on Food Microbiology, UGent,
16-17 September 2010.
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8. Goedgekeurde gidsen voor autocontrole
Goedgekeurde gidsen voor autocontrole en erkende OCI’s op 31/12/2010

Dossier nummer

Datum

Benaming van de gids

goedkeuring

Aantal OCI’s

G-001

Autocontrolegids dierenvoeders

22/12/2005

7

G-002

Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie – versie 2

06/03/2009

5

G-003

Gids voor de autocontrole in de slagerij

23/12/2005

6

G-004

Autocontrolegids voor brouwerijsector

05/07/2007

3

G-005

Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie

30/10/2008

2

22/12/2005

6

26/10/2007

4

21/12/2005

3

19-03-2007

3

09/08/2007

1

09/07/2007

11

03/01/2007

6

27/02/2009

5

22/01/2008

7

06/09/2007

7

04/07/2007

4

25/06/2007

5

23/08/2006

5

10/11/2010

0

22/01/2008

4

13/10/2008

5

G-006
G-007
G-009

Generische autocontrolegids voor pluimveeslachthuis en
-uitsnijderij
Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor
de detailhandel in algemene voedingswaren
Gids voor autocontrole van de ophaling en het transport
van rauwe melk
Autocontrolegids in de sector van de productie en de dis-

G-010

tributie van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig
gebruik - versie 2

G-011
G-012
G-014
G-017

Sectorgids voor de invoering van een autocontrolesysteem in de sector van de voedingssupplementen
Sectorgids autocontrole voor de primaire plantaardige
productie – versie 3
Gids autocontrole: aardappelen – groenten - fruit verwerkende industrie en handel – versie 2
Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen
Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnij-

G-018

derijen en inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt
vlees, vleesbereidingen en separatorvlees voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren
Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen

G-019

bij de productie van voedingsmiddelen in de sectoren:
vleesproducten -kant en klaar gerechten - salades - natuurdarmen

G-020
G-022
G-023
G-024
G-025
G-026

Autocontrolegids voor de maalderijen
Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie
Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem in de
horecasector
Gids autocontrole en traceerbaarheid voor de margarineindustrie
Autocontrolegids voor de sector van de grootkeukens en
verzorgingsinstellingen
Autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij

Goedgekeurde gidsen voor autocontrole
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G-027
G-028
G-029
G-030
G-033
G-035
G-037
G-038

293

Gids voor autocontrole en traceerbaarheid in koffiebranderijen
Sectorgids productie, import en handel organische meststoffen
Autocontrole gids van de productiebedrijven van verpakt
water, frisdranken en sappen en nectar
Gids voor goede bijenteeltpraktijken
Autocontrolegids voor de aannemers van land- en
tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie
Autocontrolegids in de sector van de productie en de
distributie van minerale meststoffen
Sectorgids autocontrole primaire dierlijke productie –
versie 2
Autocontrolegids voor de handel in granen en
agrotoelevering

Goedgekeurde gidsen voor autocontrole

09/10/2008

1

22/10/2010

0

03/11/2010

0

24/03/2009

0

20/02/2009

8

22/12/2010

0

09/09/2009

10

18/12/2009

3

9. Nationale referentielaboratoria van het FAVV
Werkgebied

Referentielaboratorium

Besmettelijke dierziekten en overdraagbare spongiforme
encefalopathieën (TSE), controle op de doeltreffendheid
van vaccins tegen rabiës, genotypering van schapen,
diergeneesmiddelen en contaminanten in levensmid-

CODA

delen van dierlijke oorsprong, mycotoxines en zware
metalen
Trichinen
Dioxinen en PCB’s in voeding voor mensen en dieren
Visziekten

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

Residuen en verontreinigingen (dieren en planten),
mariene biotoxinen, voedseltoxi-infecties, antibioticaresistentie, dioxinen – PCB’s, coagulase positieve
stafylokokken, rabiës, in diervoeding gebruikte toevoegingsmiddelen , microbiologie van levensmiddelen

WIV

van dierlijke oorsprong (behalve zuivelproducten) en
tweekleppige weekdieren, met inbegrip van virologie
van tweekleppige weekdieren, materiaal dat bestemd is
om in contact te komen men levensmiddelen
GGO’s

WIV , ILVO, CRA-W

Zuivelproducten : microbiologie en kwaliteitsparameters

ILVO & CRA-W

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 & CRA-W

Nationale referentielaboratoria van het FAVV
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10. 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 Volksgezondheid

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

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)
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ICT

Information and communication technologies

ILVO

Instituut voor landbouw en visserijonderzoek

KB

Koninklijk besluit

Afkortingen

KVE

Kolonievormende eenheden

LIMS

Laboratory information management system

MRL

Maximum Residu Level (maximale residu limiet)

NICE

Nationale Implementatie- en Coördinatie-Eenheid

NOE

Nationale opsporingseenheid

NRL

Nationaal referentielaboratorium

OCI

Geaccrediteerde certificerings- of inspectie-instelling

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

Afkortingen
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voor de Veiligheid
van de Voedselketen
AC-Kruidtuin
Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55
1000 Brussel
T 02/211 82 11
F 02/211 82 00
www.favv.be
info@favv.be

Onze opdracht is te waken over de veiligheid van
de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter
bescherming van de gezondheid va mens, dier en plant.
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