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Voorwoord
Beste lezer,

Ik heb het genoegen u het activiteitenverslag 2011 van het Voedselagentschap voor te stellen.
In overeenstemming met onze EMAS-registratie maar … ook wel omwille van ons budget werd dit gedetailleerde
verslag behoorlijk ingekort ten opzichte van vorige uitgaven en spitsen we ons toe op het essentiële.
Traditiegetrouw bijna werden wij het voorbije jaar nog maar eens met een nieuwe ziekte geconfronteerd
bij runderen en schapen: het Schmallenbergvirus, waar we momenteel zo goed als machteloos tegenover staan.
In de dierlijke sector mogen we ons niettemin verheugen over het succes van het systeem van de meldingsplicht
bij verwerpingen en de opsporing van het oorzakelijk verband, waarbij het FAVV instaat voor de financiering van
onze partner-laboratoria. Dankzij dit uiterst waardevol diagnostisch werkmiddel konden wij in 2012 het opnieuw
opduiken van brucellose ontdekken.
Wij namen verder met vol enthousiasme deel aan de oprichting en de cofinanciering van een centrum (AMCRA)
dat het zeer verontrustende probleem van de antibioticaresistentie gaat aanpakken en dat streeft naar een
rationeler gebruik in de dierlijke sector, dit vanzelfsprekend in nauw overleg met de betrokken sectoren.

>
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Een opmerkelijk gemediatiseerde gebeurtenis in de ganse Europese Unie in de lente van 2011 was de crisis als
gevolg van E. coli O104 in kiemgranen in Duitsland met meer dan 3.000 gehospitaliseerden en 45 overledenen.
Wij konden vaststellen tot welke irrationele reacties voortijdige en foute communicatie maar ook de versplintering
van bevoegdheden over verschillende overheden kan leiden. Eens temeer bewees een geïntegreerd, federaal
agentschap zijn belang.
De resultaten van de bewaking van de voedselketen zijn in 2011 even bevredigend als in 2010.
Maar de inspanningen moeten worden verder gezet, zeker op het vlak van de hygiëne in het segment business to
consumer.
De gunstige evolutie van het aantal bedrijven dat hun autocontrolesysteem liet certificeren is bemoedigend : het
aantal is meer dan verdubbeld en de stijging in de landbouw en de distributie is zondermeer spectaculair.
In nauw overleg met de beroepsorganisaties zullen wij de operatoren in de voedselketen verder blijven aansporen
om hun verantwoordelijkheid te nemen en een hoog niveau van consumentenbescherming te handhaven.
Het nieuwe business plan 2012-2014 dat zopas aan onze voogdijminister, Sabine LARUELLE, werd voorgesteld,
reflecteert deze bekommernis maar houdt ook rekening met de verwachtingen van de sectoren: de administratieve vereenvoudiging moet worden verder gezet en de dienstverlening van het FAVV aan onze exporterende
bedrijven moet verder verbeteren zonder evenwel de geloofwaardigheid van onze certificaten in het gedrang te
brengen.

Veel leesplezier!

Gil Houins
C.E.O.
6 juni 2012

Onze opdracht
Onze opdracht is te waken over de veiligheid van de voedselketen
en de kwaliteit van ons voedsel,
ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.
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Openbedrijvendag in het
laboratorium te Melle
Het laboratorium van Melle heeft op 2 oktober 2011 zijn deuren voor het grote publiek geopend onder de slogan “Omdat
veilig voedsel beter smaakt!”.
De bezoekers kregen eerst een film te zien van een 15-tal
minuten waarin de activiteiten van het laboratorium in beeld
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedsel-

werden gebracht. Zij konden eveneens de lokalen bezoeken

keten (FAVV), opgericht bij wet van 4 februari 2000 is een

waar de dispatching gebeurt, evenals de lokalen voor micro-

federale parastatale A belast met de evaluatie en de beheer-

biologische analyses, voor ggo’s, voor grondanalyses voor de

sing van de risico’s die de gezondheid van de consumenten

opsporing van aardappelcystenaaltjes en voor het ijken van

maar ook de gezondheid van dieren en planten kan schaden

thermometers. Zij konden er het analysemateriaal,

evenals met de controles op de veiligheid doorheen de hele

voorbeeldmonsters en ziekteverwekkers (bacteriën,

voedselketen.

nematoden) bekijken.
Het laboratoriumpersoneel was beschikbaar om uitleg te
geven en de vragen van de bezoekers te beantwoorden.

Openbedrijvendag in het laboratorium van Melle
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Véronique Berthot,

Geert De Poorter,

Gil Houins,

Herman Diricks,

Jean-Marie Dochy,

Directeur generaal

Directeur generaal

Gedelegeerd

Directeur generaal

Directeur generaal

Algemene Diensten

Laboratoria

Bestuurder (CEO)

Controlebeleid

Controle

2. Onze middelen
Voor de uitvoering van haar opdrachten kon het FAVV in 2011
rekenen op :
•

1.327 medewerkers, waarvan 723 in de 11 provinciale

•

controle-eenheden (PCE) werken, de coördinatie van de
PCE’s en de fraudebestrijding
•

5 interne laboratoria met ISO 17.025 accreditatie met 155
medewerkers

•

een netwerk van 56 externe laboratoria die door het

648 zelfstandige dierenartsen met opdracht (DMO’s),

FAVV erkend zijn, evenals 9 nationale referentielabora-

wat overeenstemt met ongeveer 400 VTE en die

toria

controleopdrachten (hoofdzakelijk ante-mortem- en
post-mortemkeuringen in het slachthuis, inspecties op
dierenwelzijn) en certificeringstaken uitvoeren onder het

•

een budget van 175,6 miljoen €

•

een nauwe samenwerking met de verschillende federale

toezicht van ambtenaren. Wanneer de DMO’s opdrach-

en regionale openbare diensten, waaronder de politie en

ten uitvoeren voor rekening van het FAVV worden ze als

de douane.

officiële dierenarts beschouwd.
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De centrale diensten zijn hoofdzakelijk belast met :
•

•

tionale instanties, in het bijzonder de Europese Commis-

de algemene coördinatie van de interne controle en de

sie en het OIE

kwaliteitssystemen en leefmilieu
•

de uitwerking van de operationele regelgeving

•

de evaluatie van de risico’s die de veiligheid van de voedselketen kunnen aantasten

•

de ontwikkeling van de controle-, inspectie- en analyse-

•

•

de coördinatie van de labo-analyses

•

de communicatie naar de operatoren en naar de consumenten, waaronder het beheer van het meldpunt voor
de consumenten

de rapportering van de resultaten
de organisatie van de controles op het terrein (controleplan)

op opvolging van de internationale relaties met derde
landen

programma’s op basis van de risico-evaluatie alsook van

•

het overleg met de sectoren en de nationale en interna-

•

de crisispreventie en het crisisbeheer

•

de ombudsdienst voor de operatoren

•

gecoördineerde enquêtes inzake fraudebestrijding.

2.1. Ons personeel
Het aantal medewerkers die in het FAVV werken blijft stabiel, zowel in aantal als in voltijdse equivalenten (VTE).

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

2009

2010

2011

Algemene diensten (VTE)

205

202

198

Controlebeleid (VTE)

71

70

73

Laboratoria (VTE)

154

148

153

Controle (buitendiensten) (VTE)

655

662

654

Controle (centrale diensten) (VTE)

68

65

66

Gedelegeerd bestuurder (VTE)

39

39

40

Totaal effectief (VTE)

1.192

1.186

1.184

Personeelsplan (VTE)

1.262

1.262

1.255

Totaal effectief (medewerkers)

1.328

1.325

1.327

In 2011 bedroeg het percentage van statutaire medewerkers 74,8 %.
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De dienst Personeel en organisatie

Diversiteitscharter
Sinds haar oprichting heeft het Agentschap steeds
getracht een human resourcesbeleid te voeren dat de
diversiteit respecteert en erop toegezien dat het Agentschap een weerspiegeling is van onze samenleving.

2.1.1. Opleiding
Het FAVV heeft zijn inspanningen verdergezet met het oog
op de voortdurende ontwikkeling van de competenties van
haar medewerkers. De opleidingen hebben als doel professionele controles te garanderen waarbij aan de verwachtingen
van de samenleving wordt voldaan (efficiënt, doeltreffend,

Door de bekrachtiging van het federaal Diversiteitscharter

competent, verstandhouding met de operatoren…). De

op 1 oktober 2011 heeft het FAVV een officieel engage-

communicatie tussen controleurs en gecontroleerden en

ment in die zin aangegaan en heeft een specifiek actieplan

het verantwoordelijk management maken allebei deel uit van

aangenomen.

meerjaren opleidingstrajecten.

2009

2010

2011

Aantal opleidingsdagen

6.590

6.888

6.228

Opleidingsdagen / VTE

5,4

5,8

5,2
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Tevredenheidsenquête
bij het personeel
In september 2011 heeft het FAVV een enquête bij haar
personeel uitgevoerd in samenwerking met de FOD P&O die
een externe firma heeft aangeduid om de vertrouwelijkheid
van de antwoorden te garanderen en een positionering door
te voeren t.o.v. de andere federale organisaties.
De tevredenheid van de medewerkers werd in 9 domeinen
geëvalueerd : de inhoud van het werk, de werkomgeving, de
erkenning, de loopbaan, de responsabilisering, de verhouding tussen team en teamhoofd, de interpersoonlijke relaties, de communicatie en de organisatiecultuur.
De enquête was zeer succesvol gezien het hoog deelnemingspercentage (70 %) en 82 % van de deelnemers hebben
gesteld dat ze tevreden zijn met hun werk. De resultaten werden besproken in elke dienst die acties hebben voorgesteld
die de tevredenheid van iedereen kunnen verbeteren, zowel
op lokaal als op horizontaal vlak. Deze voorstellen maken
De dienst Budget en Beheerscontrole

deel uit van de actieplannen en worden regelmatig opgevolgd.

2.2. Onze begroting
Inkomsten van het FAVV

Dotatie

Heffingen

Retributies

Tussenkomsten van
de Europese Unie

Andere
Totaal inkomsten

20

Realisaties 2009

Realisaties 2010

Begroting 2011

Realisaties 2011

113.415.000 €

108.471.000 €

107.993.000 €

107.993.000 €

(62 %)

(60,5 %)

(61,5 %)

(57,5 %)

21.146.000 €

26.514.000 €

22.920.000 €

30.084.000 €

(11,6 %)

(14,8 %)

(13,1 %)

(16,0 %)

38.036.000 €

36.740.000 €

38.646.000 €

40.215.000 €

(20,8 %)

(20,5 %)

(22,0 %)

(21,4 %)

2.825.000 €

2.637.000 €

1.994.000 €

3.362.000 €

(1,5 %)

(1,5 %)

(1,1 %)

(1,8 %)

7.630.000 €

4.938.000 €

4.071.000 €

6.086.000 €

(4,2 %)

(2,8 %)

(2,3 %)

(3,2 %)

183.052.000 €

179.300.000 €

175.624.000 €

187.740.000 €
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Een budget onder controle

250 €
200 €
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100 €
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-50 €
-100 €
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Balans -

2007
Uitgaven

2008
Balans +

2009

2010

2011

Inkomsten
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Uitgaven van het FAVV
Realisaties

Realisaties

2009

2010

53,5%

51,9%

52,2%

51,9%

78.688.000 €

76.872.000 €

82.931.000 €

81.188.000 €

6.677.000 €

6.774.000 €

8.658.000 €

7.260.000 €

44,3%

47,0%

46,0%

46,8%

Personeelsgebonden werkingskosten

8.273.000 €

8.208.000 €

9.924.000 €

8.221.000 €

ICT

5.996.000 €

5.425.000 €

6.985.000 €

7.351.000 €

Prestaties externe dierenartsen

26.102.000 €

29.101.000 €

29.220.000 €

27.744.000 €

Externe laboratoria

19.288.000 €

18.384.000 €

18.921.000 €

20.168.000 €

Terugbetaling voorschotten Schatkist 2005 (BSE-

1.000.000 €

4.285.000 €

1.000.000 €

6.715.000 €

10.109.000 €

10.338.000 €

14.701.000 €

10.213.000 €

2,2%

1,1%

1,7%

1,3%

3.544.000 €

1.725.000 €

3.021.000 €

2.221.000 €

159.677.000 €

161.112.000 €

175.361.000 €

171.081.000 €

Personeel
Lonen en wedden
Andere personeelskosten
Werking

Begroting 2011

Realisaties
2011

kosten)
Andere werkingskosten
Investeringen
Machines, meubilair, ICT
Totaal uitgaven

2.2.1. 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 jaarlijkse
heffing moeten betalen. Een uitzondering is voorzien voor
bepaalde caritatieve organisaties of voor actoren met een
uiterst beperkte activiteit.

Toelevering landbouw
2,1%

Transformatie
17,0%

Primaire productie
19,6%

Een bonus van 50% op de vastgestelde tarieven wordt toegekend aan de operatoren die over een gecertificeerd autocontrolesysteem beschikken voor al hun activiteiten die door
het FAVV worden gecontroleerd. Aan de andere operatoren

Groothandel
10,8%

wordt evenwel een malus opgelegd. Om de operatoren aan

Verdeling totaal
bedrag heffingen
in 2011

Transport
0,5%

te moedigen hun autocontrolesysteem te laten certificeren
werd de malus progressief verhoogd tot 100% vanaf 2011.
Detailhandel
21,3%
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Horeca
28,6%
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De elektronische aangifte :
een administratieve
vereenvoudiging
Een constant aandachtspunt voor het Agentschap is het
feit dat operatoren hun aangifte via de website van het
FAVV kunnen inbrengen. In 2011 heeft 73 % van hen dit
gedaan, wat een zeer positief resultaat is.

De cel Heffingen van de dienst Financiering
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2.2.2. Retributies
Het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de
retributies legt het bedrag vast dat gefactureerd wordt voor
de prestaties geleverd door medewerkers van het FAVV en
door zelfstandige dierenartsen met opdracht (keuringen,
controles, certificaten…), ofwel op verzoek van de operatoren, ofwel op grond van de regelgeving.

3. Businessplan
Het businessplan 2009 – 2011 beoogde eerst en vooral een
steeds veiligere voedselketen, maar eveneens een Agentschap aanvaard door de operatoren en erkend door de samenleving. Een aantal initiatieven werden uitgewerkt om een
respectvollere aanpak van de controles en een daadwerkelijke administratieve vereenvoudiging mogelijk te maken.

Het gefactureerde bedrag voor de prestaties in 2011 bedroeg

Daarnaast werd meer nadruk gelegd op de sensibilisering

40,2 miljoen € (36,7 miljoen € in 2010).

van doelgroepen die soms moeilijk bereikbaar zijn en bij wie
een groot aantal tekortkomingen wordt vastgesteld. Het

2.2.3. Beheer van de betwistingen
Het Agentschap zet zijn inspanningen verder om de openstaande schuldvorderingen te recupereren. Het gecumuleerd bedrag van de onbetaalde facturen bedroeg :
•

heffingen : 3,3 % (4,3 % eind 2010, 8,4 % eind 2009, 9 %
eind 2008)

•

aanmoedigen van de autocontrole in de bedrijven blijft een
uiterst belangrijk punt. Acties ter bewustmaking en informatie van de bedrijven en tal van stimulansen werden voorzien
om deze doelstelling te bereiken, zoals de FAVV-smiley en
significante financiële stimulansen (bonus voor de jaarlijkse
heffing).
Het businessplan kan worden gedownload op de website
van het FAVV (www.favv.be) en is ook beschikbaar in een

retributies : 0,5 % (1,1 % eind 2010, 1,8 % eind 2009, 3 %

papieren versie. Het bevat 12 strategische doelstellingen :

eind 2008).

een steeds veiliger voedselketen, een Agentschap aanvaard

In 2011 was er een sterke verhoging m.b.t. het aantal afbetalingsplannen, een indicatie voor economische moeilijkheden:
177 voor een totaal bedrag van 1.648.240 € (90 voor een bedrag van 995.422 € in 2010). De afbetalingsplannen worden
meestal nageleefd : 72,7 % van het totaal bedrag was reeds in
april 2012 betaald.

door de operatoren en erkend door de samenleving, een
transparant Agentschap, bevordering van de autocontrole,
naar een administratieve vereenvoudiging, een professioneel
en op het vlak van resultaten veeleisend Agentschap, een
optimale publiek/private samenwerking, een constructieve
en doeltreffende samenwerking met andere overheidsdiensten, een geïntegreerd informatie- en gegevensbeheer (ICT),
kwaliteitsgaranties voor de geleverde diensten, een duurzame ontwikkeling in het FAVV en een betekenisvolle rol op
internationaal vlak.
Deze strategische doelstellingen werden in 207 operationele
doelstellingen vertaald.

Uitgesteld
15,5%
Hangt af van ext.
beslissingen
5,8%

Geannuleerd
0,5%

78 % van de 207
operationele
doelstellingen
2009 - 2011
werden uitgevoerd

Uitgevoerd
78,3%
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Hieronder een niet-exhaustieve lijst van operationele doelstellingen die tussen 2009 en 2011 werden gerealiseerd :
•

De veralgemening van de accreditatie en de certificering
van het hele FAVV, een kwaliteitsgarantie van de geleverde diensten

•

•

Businessplan 2012 - 2014
Het nieuw businessplan 2012-2014 werd eind 2011 opgemaakt. Dit plan bouwt voort op de verwezenlijkingen van de

Het bekomen van de EMAS-registratie (milieubeheer-

3 voorgaande strategische plannen en steunt op zowel de

systeem) voor de organisatie

eigen ervaringen als de actieve inbreng van de consumenten

Een betere communicatie en hulp aan professionelen
via de oprichting van de voorlichtingcel, het lanceren
van een nieuwsbrief bestemd voor de dierenartsen, de

en operatoren en hun respectieve organisaties, en meer in
het bijzonder op :
•

opleiding van de FAVV-controleurs om tot een betere
communicatie met de gecontroleerden te komen
•

een SWOT-enquête en een tevredenheidenquête bij het
voltallige personeel van het FAVV

•

een dieptebevraging met betrekking tot de SWOT bij 62

Een betere bekendheid van het meldpunt voor de

operatoren uit de voedselketen en vertegenwoordigers in

consumenten

het Raadgevend Comité

•

Een betere bekendheid van de ombudsdienst

•

Het lanceren van een voedselveiligheidsbarometer

•

Het beschikbaar stellen van Foodweb zodat elke operator toegang heeft tot zijn eigen gegevens en deze kan
wijzigen, zodat alle professionelen kunnen nagaan dat de

•

de enquête 2011 naar de perceptie van de consumenten,
voorbereid in samenwerking met de verbruikersverenigingen

•

de enquête van 2009 uitgevoerd bij meer dan 29.000
operatoren die door het FAVV werden gecontroleerd.

leveranciers bij het FAVV geregistreerd zijn en alle

Het nieuwe businessplan zorgt niet alleen voor continuïteit

consumenten zelf kunnen nagaan dat bedrijven wel

maar, gelet op de actieve inbreng van de diverse stakehol-

degelijk bij het FAVV gekend zijn

ders en de politiek verantwoordelijken, wijst tevens op de

•

De ratificatie van het diversiteitscharter

•

Het instellen van een nieuw gezondheidsbeleid in

strategische prioriteiten voor het management van het FAVV
tijdens de 3 volgende jaren.

samenwerking met de verenigingen voor dierenziektenbestrijding en het nationaal referentielaboratorium en de
beroepssectoren
•

De oprichting van een disaster recovery site om de databanken beter te beschermen tegen incidenten

•

De organisatie van een tevredenheidsenquête bij de
operatoren en een enquête naar de perceptie van de
consument om de kwaliteit van de door het FAVV geleverde diensten te verbeteren

•

Het afsluiten van verschillende akkoorden met derde
landen om de export van Belgische producten mogelijk
te maken

•

Een administratieve vereenvoudiging (zie volgend
hoofdstuk).
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3.1. Administratieve vereenvoudiging

•

22 november 2006 inzake bestrijding van infectieuze

Een belangrijk streefdoel van de Belgische overheid is het

boviene rhinotracheïtis (IBR) werden de leeftijdsvorken

vermijden van nutteloze administratieve verplichtingen en

voor bloedstaalnamen naargelang de bedrijfsstatus op

de hieraan verbonden kosten. De administratieve vereen-

vlak van IBR (I2, I3, ..) aangepast en dit om onnodige dub-

voudiging neemt dan ook een essentiële plaats in zowel in

bele bloedstaalnamen te vermijden.

het voorbije als in het nieuwe businessplan van het FAVV.
Alle voorstellen van de sectoren en de overheidsdiensten

•

werden eind 2009 na uitgebreid sectoraal overleg opgelijst.
In 2011 konden volgende voorstellen worden afgerond :
•

•

in pluimveeslachthuizen maakte het mogelijk om onder
bepaalde voorwaarden keuringen te laten ondersteunen

in de Belgische slachthuizen vanaf 1 juli 2011 opgetrok-

door bedrijfsassistenten.

ken worden tot 72 maanden waardoor het aantal uit te

In 2011 kregen de veehouders de mogelijkheid om de
voedselketeninformatie (VKI) die zij vooraf aan het
slachthuis moeten bezorgen, op papier dan wel elektronisch (e-VKI) over te maken. Het gaat om informatie
over de gezondheidsstatus van de dieren, vastgestelde
ziekten en toegediende geneesmiddelen, bepaalde
laboresultaten… Momenteel wordt de e-VKI vooral in de
kalversector gebruikt maar op termijn zou dit de papieren
VKI volledig moeten kunnen vervangen.

•

Vanaf 1 april 2011 werd voor de aanmelding van alle
groenten en fruit die in- of uitgevoerd worden een geïntegreerd certificaat in gebruik genomen dat het normcontrolecertificaat, de verklaring van niet-conformiteit
(vroegere bewijs van weigering) en het certificaat voor

Het KB van 25 januari 2011 tot vaststelling van de voorwaarden betreffende de bedrijfsgeassisteerde keuring

de minimumleeftijd voor de BSE-testen voor runderen

•

De paspoorten voor vleeskalveren voor de binnenlandse
handel werden facultatief sinds 1 juli 2011.

Mede door de Belgische inspanningen op EU-niveau kon

voeren testen aanzienlijk daalde.

Via het KB van 16 februari 2011 tot wijziging van het KB van

•

Er werd een nieuwe procedure uitgewerkt m.b.t. de bemonstering van karkassen van vrouwelijke runderen van
meer dan 600 kg. Deze werden in het slachthuis geblokkeerd in afwachting van de resultaten m.b.t. anabole stoffen. Er worden nog steeds analyses uitgevoerd op deze
karkassen, maar gezien het erg lage aantal non-conforme
resultaten en de grote toename van het aantal zware
karkassen door gewijzigde fokomstandigheden worden
momenteel enkel de karkassen van meer dan 630 kg
geblokkeerd in afwachting van de resultaten.

De vereenvoudigingen zijn soms eenvoudige aanpassingen
die niettemin voor de operatoren een wezenlijke bron van
overlast vormen maar soms ook meer omslachtige aanpassingen wanneer deze betrekking hebben op de nationale of
Europese wetgeving.

industriële verwerking (vroegere certificaat voor industri-

Ook de dagdagelijkse werking van de diensten van het FAVV

ële bestemming) omvat.

ontsnapte niet aan de vereenvoudiging. Overbodige documenten werden geschrapt en waar mogelijk wordt gebruik
gemaakt van informaticaoplossingen. De website van het
FAVV biedt een waaier aan informatie en tal van documenten in elektronisch formaat.
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4. Wetenschappelijk Comité
In 2011 schonk het Wetenschappelijk Comité bijzondere
aandacht aan:
Het Wetenschappelijk Comité brengt, op vraag van de
gedelegeerd bestuurder of de Minister, hetzij op eigen

•

veiligheid van de voedselketen, deel dierengezondheid

initiatief, onafhankelijk advies uit over onderwerpen die te

(advies 09-2011) en deel plantengezondheid (advies

maken hebben met risico-evaluatie en risicobeheer in de

10-2011)

voedselketen. In 2011 was het Wetenschappelijk Comité
samengesteld uit 19 leden en 3 uitgenodigde deskundigen.

•

oordeling van de gevaren in de voedselketen. De ledenlijst

•

risico’s op blootstelling aan cefalosporineresistente E.
coli’s via consumptie van kippenvlees (advies 08-2011)

is beschikbaar op www.favv.be.
In 2011 heeft het Wetenschappelijk Comité 22 adviezen

de risico-batenevaluatie van de consumptie van rauwe
melk (advies 15-2011)

Zij komen uit de diverse universiteiten en onderzoeksinstellingen van ons land en zijn expert op het vlak van de be-

de verdere ontwikkeling van de barometer voor de

•

de risico’s van de blootstelling aan lood (advies 07-2011).

uitgebracht, waarvan 3 sneladviezen. Deze kunnen worden
geraadpleegd op de website van het FAVV.

Daarnaast werden ook adviezen uitgebracht over:
•

ontwerpen van koninklijk besluit

•

autocontrolegidsen en sectorale bemonsteringsplannen

•

strategische documenten waaronder actiegrenzen voor
microbiologische contaminanten in levensmiddelen
(advies 19-2011), vleeskeuring zonder insnijdingen (advies
14-2011) en de betekenis van zeer lage residuen aan
thiouracil en prednisolone in de urine van respectievelijk
runderen en varkens (advies 12-2011 en advies 17-2011).

Het Wetenschappelijk Comité
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4.1. Risico’s van de blootsteling van
de Belgische bevolking aan lood

4.3. Risico’s en baten van de
consumptie van rauwe koemelk

De Europese Voedselautoriteit (EFSA) besloot dat de bloot-

In de geïndustrialiseerde landen zijn 2 tot 6% van de voed-

stelling aan lood bij kinderen kon leiden tot problemen bij de

selinfecties het gevolg van consumptie van rauwe melk of

neurologische ontwikkeling en bij volwassenen tot gevolgen

producten op basis van rauwe melk. De meeste infecties

in het nier- en cardiovasculair stelsel. Net als verschillende

zijn te wijten aan Campylobacter, E. coli O157 en andere

internationale instanties heeft het EFSA de norm voor lood in

pathogene E. coli, Salmonella en Listeria monocytogenes. Dit

vraag gesteld; derhalve heeft het Wetenschappelijk Comité

advies kwam tot stand naar aanleiding van de actuele markt-

de risico’s van de blootstelling van de Belgische bevolking

trend om rauwe koemelk rechtstreeks te koop aan te bieden

aan lood opnieuw geëvalueerd.

aan de consumenten (melkautomaten) en de omstreden

In het advies 07-2011 wordt verduidelijkt dat in het algemeen
de voeding de voornaamste weg voor blootstelling van

gezondheidseffecten die aan rauwe melk worden toegeschreven.

de bevolking vormt. Bij kinderen woonachtig in stedelijke

Uit het advies 15-2011 blijkt dat de consumptie van rauwe

gebieden daarentegen is de inname van lood via bodem–

koemelk een risico is voor voedselinfectie vooral voor jonge

en stofdeeltjes belangrijker dan via de voeding; sommige

kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met een

gewoontes (het gebruik van bepaald artisanaal keukengerei

verlaagde immuniteit. Warmtebehandeling is een weten-

en niet toegelaten cosmetica) kunnen eveneens bijdragen

schappelijk bewezen, efficiënte methode om de microbiële

tot verhoogde blootstelling.

veiligheid van melk te garanderen zonder de voedingswaarde
van melk aan te tasten. Het Wetenschappelijk Comité be-

4.2. Blootstelling aan antibioticaresistente E. coli door
consumptie van kippenvlees
De resistentie van E. coli aan cefalosporine-antibiotica wordt
een steeds prominenter probleem in de vleeskippensector. In België zijn ongeveer 36% van de E. coli-stammen die

ten alvorens te consumeren.

4.4. Toepassingen van microbiologische risicobeoordeling
in de voedselketen

geïsoleerd worden bij levende vleeskippen, resistent aan

Het Wetenschappelijk Comité organiseerde op 25 november

cefalosporines, en ongeveer 60% van de levende vleeskip-

2011 een symposium waar een 250-tal deelnemers aanwezig

pen zijn drager van cefalosporineresistente E. coli. De con-

waren. Een ruim palet van onderwerpen kwam aan bod waar-

taminatie van kippenvlees met E. coli is ook belangrijk. Het

onder de mogelijkheden en beperkingen van risicobeoorde-

voornaamste gevaar voor de mens bestaat uit de overdracht

ling bij de wetenschappelijke onderbouwing van beleidsbe-

van resistente genen naar kiemen in het spijsverteringskanaal

slissingen, en meer in het bijzonder :

bij de mens waardoor antibioticabehandelingen moeilijker
kunnen worden.
In het advies 08-2011 schat het Wetenschappelijk Comité
dat in 1,5% van de gevallen waarbij maaltijden op basis van
kippenvlees werden geconsumeerd een blootstelling plaatsvindt van meer dan 1.000 KVE (kolonievormende eenheden)
cefalosporineresistente E. coli. De gevolgen hiervan voor de
gezondheid kunnen nog niet worden ingeschat.
De blootstelling wordt voornamelijk veroorzaakt door kruiscontaminatie in de keuken, wat pleit voor het respecteren
van goede hygiënepraktijken tijdens de bereiding van kippenvlees. De proportie aan E. coli bij kippen en in kippenvlees
pleit ook voor een weloverwogen beleid inzake antibioticagebruik in de kippenkwekerijen en voor het naleven van goede
hygiënepraktijken in slachthuizen en uitsnijderijen.
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de toepassing van microbiologische risicobeoordeling

het beleid omtrent wetenschappelijk onderzoek en de

in de voedingsindustrie (omschrijving van de doelstellin-

risicocommunicatie. Vereenvoudigde webapplicaties van

gen in het kader van de bestrijding van Campylobacter

risicobeoordeling kunnen een meerwaarde betekenen voor

bij vleeskippen, het risico op listeriose bij consumptie

de producenten.

van gerookte zalm, opkomende microbiële risico’s in de
voedselketen).
•

|

De EHEC uitbraak in Duitsland en Frankrijk heeft aangetoond
dat een voortdurende alertheid met betrekking tot opko-

een webgebaseerde risicobeoordeling voor gebruik van

mende microbiologische gevaren noodzakelijk is, zeker op

water in de primaire plantaardige productie.

het vlak van productiemethoden van rauw te consumeren

De microbiologische risicobeoordeling is een nuttig instru-

levensmiddelen.

ment, zowel voor beleidsmakers als voor de levensmidde-

De presentaties van het symposium zijn beschikbaar

lenindustrie. Beperkingen zijn gerelateerd aan een gebrek

op de website van het FAVV.

aan gegevens of kennis wat een uitdaging vormt voor zowel

5. Kwaliteit en milieu binnen het FAVV : een permanent
aandachtspunt
Het Agentschap is constant onderhevig aan invloeden en
wijzigingen van systemen en processen die een veranderingsbeheer vergen. Het FAVV heeft een kwaliteitssysteem
ingesteld dat toeziet op de efficiëntie van de prestaties van

LEAN

het Agentschap, op de veiligheid en het milieu en dat het mo-

De LEAN-methode komt uit de industrie en streeft naar een

gelijk maakt de maatregelen en tools te integreren die nodig

betere efficiëntie op alle niveaus. Het doel is een concreet

zijn om aan de verwachtingen van onze stakeholders en aan

antwoord geven op de verwachtingen van de klanten met

de wettelijke en normatieve vereisten te voldoen.

een minimum aan middelen.

Met ondersteuning van experten van de FOD P&O werd ook

In een LEAN-project wordt beroep gedaan op elke bij het

een LEAN-pilootproject opgestart om de processen m.b.t.

proces betrokken medewerker om mee te werken, zijn ad-

de financiering en de juridische dienst te optimaliseren.

vies te geven en de situatie te analyseren. Zo kan de situatie
op een logische manier, met gezond verstand en in samenspraak met de verschillende partners worden verbeterd en

Openingsvergadering van het LEAN-project bij de dienst
Financiering

kunnen verspilling en logge processen worden geëlimineerd.
Een LEAN-project verloopt in 5 stappen :
1. definiëren : de verwachtingen van de gebruikers en de
administratie in kaart brengen, de verbeteringsdoelstellingen valideren
2. meten : de huidige prestaties meten en de opportuniteiten voor rationalisering van de taken in kaart brengen
door onderzoek van de taken die voor de gebruiker weinig
toegevoegde waarde hebben.
3. analyseren : de oorzaken bepalen die aan de oorsprong
liggen van de problemen en de geschikte oplossingen
uitwerken.
4. verbeteren : ontwikkelen van oplossingen en beheer van
de uitvoering ervan
5. controleren : controleren van de procesprestaties en
deze voortdurend verbeteren.
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5.1. Interne controle

5.2. Interne audit

Om het risicobeheer in het Agentschap te systematiseren

De interne audit is een onafhankelijke evaluatie die door

werden in 2011 pilootprojecten uitgevoerd d.m.v. een metho-

middel van een methodische aanpak garantie biedt m.b.t. de

dische aanpak bestaande uit:

beheersing van de activiteiten van een organisatie. Verbe-

•

een bottom-up aanpak m.b.t. de risico’s in de directie
budget en beheerscontrole

•

een top-down aanpak m.b.t. de risico’s voor het gehele
FAVV.

teringsopportuniteiten, zowel op organisatorisch als op
technisch vlak, naar voren schuiven is een andere belangrijke
doelstelling.
De uitvoering van interne audits is een Europese (Verordening (EG) nr. 882/2004) en een nationale vereiste (KB van 17

De eerste wettelijke rapportering over de werking van het

augustus 2007). Deze stap is bovendien noodzakelijk voor de

interne controlesysteem van het FAVV naar het Auditcomité

validatie (certificering of accreditatie) van de kwaliteitsma-

van de Federale Overheid gebeurde in februari 2011 overeen-

nagementsystemen die in het FAVV zijn ingesteld (ISO 9001,

komstig het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betref-

ISO 17020, ISO 17025 en EMAS).

fende de interne auditactiviteiten.
De interne audits worden gepland op basis van een jaarlijks
programma met de reglementaire verplichtingen, de cycli
voorzien in de managementsystemen en de interne of
externe aanvragen. Ze worden uitgevoerd door de dienst
interne audit van het FAVV met de steun van de technisch
deskundigen van andere diensten van het FAVV.

Auditcomité
De activiteiten van de interne audit staan onder toezicht van
een auditcomité dat is samengesteld uit 5 effectieve leden,
waarvan 4 externe en 2 plaatsvervangende leden (nl. 2 vertegenwoordigers van het raadgevend comité, 1 vertegenwoordiger van de Minister en 1 consultant gespecialiseerd in audits
en kwaliteitssystemen, evenals een vertegenwoordiger van
het Directiecomité van het Agentschap). Sinds begin 2011
houdt een gemeenschappelijk Federaal Auditcomité (ACFO)
voor alle federale diensten ook toezicht op de activiteiten
van de interne audit.
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Interne audits
Centrale diensten en PCE’s

Laboratoria

2007

13

24

37

2008

26

42

68

2009

32

44

2

78

2010

40

31

6

77

2011

35

45

15

95

uitwerking van een jaarlijks inspectieprogramma en
beheersing van voedsel toxi-infecties door het FAVV,

Het jaar 2011 vormde een sluitsteen voor de projecten bin-

RASFF-berichten en notificaties van operatoren
•

Totaal

5.3. Audits uitgevoerd door de
nationale overheid

Enkele voorbeelden van interne audits :
•

Milieubeleid

Samenwerking tussen het FAVV en andere openbare
diensten, vooroogstcontroles uitgevoerd door erkende

nen het kwaliteitssysteem. De activiteiten van elk bestuur
vallen aldus onder een certificatie of accreditatie; het toepassingsgebied wordt op onze website beschreven.

organismen
•

controleactiviteiten in de transformatiesector (vlees,
zuivel en eieren, voeding van niet-dierlijke oorsprong,
mengvoeders voor dieren, meststoffen)

•

controleactiviteiten in de sector van de primaire productie (groenten en fruit, aardappelen en gewassen, rundvee

ISO 9001
De ISO 9001 certificering door een externe firma van het
FAVV omvat:
•

de voedselketen (met uitzondering van de activiteiten

en kleine herkauwers, paarden, verzamelcentra, hoeve-

controle en analyses onder accreditatie)

producten)
•

verschillende labo-analysemethoden.

•

nationale en internationale overheden en instanties en

troleerd waarvan 76% kon worden afgesloten op basis van
komen dat de tekortkomingen zich in de toekomst zouden
herhalen.

alle activiteiten die van belang zijn voor of invloed hebben
op de consument, de samenleving, de operatoren, de

In 12 opvolgingsaudits werden 144 aanbevelingen gecondoeltreffende corrigerende acties waarbij kon worden voor-

het kernproces en de activiteiten i.v.m. de veiligheid van

de externe partners
•

alle managementactiviteiten en de ondersteunende
dienstverlening.

ISO 17020
De sectie distributie van de DG Controle werd is al in februari
2011 na de audits in december 2010 geaccrediteerd.
Daarna werd de accredatatie uitgebreid naar de sectoren
van de primaire productie en de verwerking (certificaat 428INSP).

De scope van de accredatatie ISO 17020 wordt gepreciseerd
in een technische bijlage op www.favv.be.
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ISO 17025 en 17043
De accreditatie van de activiteiten van de laboratoria van het
FAVV werden in 2011 nog uitgebreid :
•

Momenteel beschikken de 5 laboratoria over één ISO
17025 certificaat (certificaat 014-TEST).

•

De organisatie van ringtests door het laboratorium van
Gembloux is volgens de ISO 17043-norm geaccrediteerd
(certificaat 014-PT).

•

De kalibratie van thermometers door het laboratorium

5.4. Inspecties en audits van de
Europese Commissie
Het Voedsel en Veterinair Bureau (FVO) van de Europese
Commissie dat belast is met het toezicht op de doeltreffendheid van de controles in de voedselketen door de
bevoegde nationale overheid, heeft in 2011 in België 5 missies
uitgevoerd.
Deze missies hadden betrekking op :
•

de controles bij invoer op levensmiddelen van dierlijke
oorsprong en de uitvoering van de Verordening (EG) nr.

van Melle is volgens de ISO 17025-norm geaccrediteerd

669/2009 ;

(certificaat 014-CAL).
•

de controles op dierenwelzijn in veehouderijen en tijdens
het vervoer;

EMAS

•

Naar aanleiding van de audits, uitgevoerd in december 2011
door een externe firma volgens de EMAS-verordening en de
ISO 14001-norm voor milieubeheer, zal in 2012 het Agent-

terialen;
•

het veiligheidsysteem ingesteld in het nationaal laboratorium waar het mond- en klauwzeervirus wordt gehan-

schap bijna volledig geregistreerd worden volgens de EMAS-

teerd;

verordening.
Verschillende milieudoelstellingen werden vervolledigd in het

de controles op voedingssupplementen en contactma-

•

de controles op de invoer en de grensinspectieposten.

kader van EMAS met o.a. als concreet resultaat de halvering

Deze missies, waarvan de verslagen gepubliceerd zijn op

van het restafval op de site van het hoofdbestuur in 2011 (19

de website van het FVO (http://ec.europa.eu/food/fvo/in-

ton) t.o.v. 2010 (41 ton).

dex_en.cfm) hebben geleid tot een aantal aanbevelingen van
de Europese Commissie en zullen globaal worden opgevolgd
tijdens een FVO-missie in België in 2012.
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5.5. Inspecties en audits door derde
landen
Het FAVV wordt ook geauditeerd door derde landen met het
oog op het behoud en de uitbreiding van onze uitvoermarkten.

5.5.1. Volksrepubliek China
In september 2011 ontving het FAVV drie Chinese inspec-

•

in het kader van de export van varkensvlees werd een

tieteams in het kader van de export naar China van runder-

opvolgingsinspectie uitgevoerd om na te gaan of de

sperma, varkensvlees en levende paarden:

Belgische bedrijven voldeden aan de voorwaarden die

•

werden vastgelegd in het protocol van 2009

in het kader van de export van rundersperma werden
de kunstmatige inseminatiecentra van Ciney en Waver

•

om de belangstelling voor de export van levende paarden

bezocht alsook het CODA, ARSIA, de veterinaire faculteit

naar China te wekken heeft de Belgische sectorfede-

in Luik en het provinciaal kampioenschap voor het Wit-

ratie alle facetten van de Belgische paardenfokkerij

blauwe ras in Ciney

getoond (stoeterijen van Arabische volbloeden, Vlaamse
trekpaarden, opleidingscentra, wereldkampioenschap
jumping voor jonge paarden).
Dit opent ongetwijfeld perspectieven op exportmogelijkheden in de min of meer nabije toekomst.

Bezoek van een Chinees inspectieteam
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5.5.2. Maleisië
Een wijziging in de wetgeving van Maleisië verplichtte in 2011

In oktober hebben afgevaardigden van de veterinaire dienst

alle Belgische bedrijven die varkensvlees exporteerden naar

van het Maleisische Ministerie van Landbouw, vergezeld van

Maleisië, opnieuw een aanvraag tot registratie in te dienen.

een halal-auditor, een inspectiebezoek gebracht aan een

De geïnteresseerde bedrijven dienden vervolgens opnieuw

kalverslachthuis en -uitsnijderij. Het Belgische controlesys-

te worden geïnspecteerd door de bevoegde overheid van

teem werd gunstig geëvalueerd, alleen met betrekking tot

Maleisië. Het inspectiebezoek in augustus 2011 werd met een

de halalvoorwaarden dienden nog een aantal bijsturingen te

zeer gunstig resultaat afgerond voor de Belgische bedrijven

gebeuren.

die door Maleisië werden geselecteerd, waardoor de continuïteit van de export van Belgisch varkensvlees zo goed als
verzekerd kon worden.

Bezoek van een Maleisisch inspectieteam

5.5.3. Marokko

5.5.5. Zuid-Korea

In november 2011 hebben afgevaardigden van het Office

In december hebben afgevaardigden van het Zuid-Koreaan-

National de Sécurité Sanitaire des Produits alimentaires een

se Quarantine & Inspection Agency (QIA) een inspectie uit-

inspectie uitgevoerd bij de export van levende runderen en

gevoerd m.b.t. de export van varkensvlees naar Zuid-Korea.

rundvlees naar Marokko. Het Belgische systeem van traceer-

Er werden vier nieuwe bedrijven goedgekeurd en één bedrijf

baarheid en officiële controles, ondermeer van BSE, werd

dient een aantal corrigerende maatregelen te treffen.

gunstig geëvalueerd en wacht nu op de officiële erkenning
door de bevoegde Marokkaanse minister.

5.5.4. Russische Federatie
In december hebben afgevaardigden van het Russische
agentschap Rosselkhoznadzor een inspectie uitgevoerd
m.b.t. de export van varkensvlees en rundvlees en zuivelproducten naar de Russische Federatie. Aan 9 bedrijven werden
invoerbeperkingen opgelegd tot de tekortkomingen op het
vlak van ondermeer hygiëne, traceerbaarheid, infrastructuur
of documenten werden gecorrigeerd.
34
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6. Crisispreventie
Het voorkomen van incidenten in de voedselketen is één
van de hoofdbekommernissen van het Agentschap. Alle
inspanningen op dat vlak ten spijt – zowel van de overheid
als de operatoren – bewijst de realiteit dat het niet mogelijk is
om incidenten in de voedselketen en uitbraken van bepaalde
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6.2. Simulatieoefeningen
Simulatieoefeningen zijn de beste manier om de expertise
omtrent het beheer van incidenten in de voedselketen
scherp te houden. Dergelijke expertise is niet alleen voor het
FAVV belangrijk, maar ook voor de operatoren. In 2011 lag de
klemtoon op het opleiden van het eigen personeel.

dieren- en plantenziekten helemaal te voorkomen.

De dienst crisispreventie en crisisbeheer organiseerde 2

De crisispreventie van het FAVV is dan ook niet enkel gericht

oefeningen voor de PCE die elk aanvingen met het melden

op het trachten te voorkomen van incidenten. Het Agent-

van een verdenking van een besmettelijke dierziekte op

schap besteedt ook veel aandacht aan het beperken van de

een veehouderij. In het ene geval betrof het een mogelijke

gevolgen van incidenten. De dienst crisispreventie en crisis-

uitbraak van de ziekte van Aujeszky op een varkensbedrijf,

beheer draagt daartoe op verschillende manieren bij.

in het andere een geval van de ziekte van Newcastle op een
pluimveebedrijf. De PCE stuurde een team ter plaatse om de

6.1. Captatie van signalen
Het verbeteren van de captatie van potentiële crisissignalen
is één van de projecten die het FAVV in 2011 heeft opgestart.
De signalen die hier bedoeld worden, zijn informatie-elementen die mogelijk de voorbode zijn van een op handen zijnd
incident of crisis. Zaak is daarbij om deze signalen zo snel
mogelijk op te pikken en te herkennen, zodat er gepast op
gereageerd kan worden. Het project beoogt daarom:
•

de informatie in de databanken van het Agentschap
beter te benutten, bijv. door het uitvoeren van datamining en trendanalyse, zodat onderliggende evoluties van
gevaren aan het licht kunnen gebracht worden;

•

nieuwe of onderbenutte externe informatiebronnen aan
te boren.

verdenking van de ziekte op de veehouderij af te handelen,
samen met de betrokken veehouder en diens dierenarts.
Agenten van telkens 4 andere PCE’s konden de activiteiten
op de verdachte veehouderij ter plaatse volgen. Achteraf
werd het verloop en het afhandelen van de verdenking
kritisch doorgenomen en bediscussieerd. De betrokken PCE
moest ook een lokaal crisicentrum uitbouwen voor het geval
dat de verdenking bevestigd zou worden om dan onmiddellijk operationeel te worden.
De dienst crisispreventie en crisisbeheer organiseerde daarnaast voor haar eigen medewerkers interne oefeningen, die
vooral gericht waren op het onderhouden en verbeteren van
de eigen procedures.
Ten slotte nam de dienst deel aan de nucleaire oefeningen van het Crisiscentrum van de regering. Deze nucleaire
oefeningen simuleren telkens een nucleaire noodsituatie

De belangrijkste potentiële crisisinformatiestromen binnen

in één van de nucleaire sites en installaties in België of in de

het Agentschap werden ondertussen in kaart gebracht en

buurlanden vlakbij de Belgische grens. Ze stellen het FAVV

doorgelicht. Het betreft in het bijzonder:

en de andere betrokken diensten niet alleen in staat om zich

•

de analyseresultaten en de uitvoering van het controleplan;

•

•

bieden ook de gelegenheid om zich de procedures en de
werking eigen te maken van de verschillende cellen die door

de meldingen van niet-conforme analyseresultaten,

het noodplan geactiveerd worden. Daarnaast laten ze ook

zowel uit het controleplan en als vanwege de operatoren

toe om de procedures grondig te testen en waar nodig aan te

in de voedselketen;

passen. Uiteraard wordt ook telkens veel aandacht besteed

de RASFF-berichten (het Europese “Rapid Alert System
for Food and Feed”) die door de EU-lidstaten via de
Europese commissie verspreid worden;

•

vertrouwd te maken met de nucleaire problematiek, maar

aan de communicatie tussen de cellen van het noodplan,
de provinciale crisiscellen van de gouverneurs, de verantwoordelijken van de nucleaire site en alle andere betrokken
overheden in binnen- en buitenland.

de klachten van de consumenten bij het meldpunt voor
de consumenten;

•

de meldingen van collectieve voedseltoxi-infecties,
die deels via de gezondheidsdiensten van de federale
overheid en de gemeenschappen worden aangebracht;

•

de informatiestromen met betrekking tot de dierengezondheid en de plantengezondheid.

Het captatiesysteem zal in 2012 worden afgewerkt.
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6.3. Operationele middelen
Het beheren van een incident of een crisis in de voedselke-

6.4. Samenwerking met
het Crisiscentrum van de regering

ten vergt soms bijzondere middelen en uitrusting. Dergelijke

Het Crisiscentrum van de regering (CGCCR) bekleedt bin-

hulpmiddelen openen nieuwe bestrijdingspistes of maken

nen het federale bestel een sleutelpositie op het vlak van

een efficiënter beheer van een incident mogelijk. Afhanke-

de noodplanning en crisisbeheer. Het FAVV rekent sterk op

lijk van de mogelijkheden van de markt, koopt het FAVV de

het Crisiscentrum en de andere structuren voorzien in de

uitrusting of de middelen aan, of sluit ze wachtcontracten af

federale noodplanning (de gouverneurs, de civiele veiligheid,

die een gegarandeerde levering van de dienst of de uitrusting

de politie e.d.) om mee de grotere incidenten in de voedsel-

verzekeren. Zo werd in 2011 onder meer geïnvesteerd in:

keten te beheren. Het betreft in het bijzonder de uitbraken

•

De antigeenbank voor mond- en klauwzeer die vaccinatie
als middel in de bestrijding van deze rampzalige ziekte
bij herkauwers en varkens moet mogelijk maken, werd
volledig vernieuwd. Daarbij werd de samenstelling van
de nieuwe antigeenvoorraad aangepast aan recente
epidemiologische ontwikkelingen in Noord-Afrika, Turkije
en het Midden-Oosten. Daarnaast werd een wachtcontract afgesloten met de leverancier van diagnostische
middelen om de ziekte op te sporen.

•

riode van 4 jaren. Bij de opmaak van het nieuwe contract
werden de ervaringen met de uitbraak van hoogpathogene H7N7 vogelgriep in 2003 als uitgangspunt genomen.

•

hebben op de maatschappij en veelal het inzetten van
enorme logistieke en menselijke middelen vergen. Om de
bestrijding van dergelijke epizoötieën op federaal vlak beter
te kaderen, heeft de dienst crisispreventie en crisisbeheer
in 2011 met het Crisiscentrum het schrijven van een federaal
noodplan epizoötische dierziekten opgestart. Dit plan zal in
2012 gepubliceerd worden en voor alle overheidsdiensten
hun rol en verantwoordelijkheden verduidelijken bij het bestrijden van dierzieken.

Het contract voor het doden van pluimvee werd op basis
van een Europese aanbesteding vernieuwd voor een pe-

•

van epizoötische dierziekten, die steeds een enorme impact

6.5. Samenwerking met andere
overheden
Het Voedselagentschap heeft in 2011 ruim 800.000 doses

België is sinds 2011 vrij van de ziekte van Aujeszky. De

antigeen tegen het serotype O van mond- en klauwzeer ter

ziekte is nog wel aanwezig in enkele lidstaten van de EU

beschikking gesteld van de Koreaanse overheid. Zuid-Korea

en is daarnaast ruim verspreid in de Europese everzwij-

werd op dat ogenblik geconfronteerd met honderden uitbra-

nenpopulatie, ook in ons land. De Belgische wetgeving

ken van deze ziekte en kon op de wereldmarkt onvoldoende

ziet vaccinatie als het eerste bestrijdingsmiddel bij een

vaccins bekomen. Andere bestrijdingsmaatregelen waren

herintroductie van dit virus in onze varkensstapel. Het

ontoereikend gebleken om de uitbraken onder controle te

FAVV heeft daarom voor rekening van het Fonds een

brengen. Gezien mond- en klauwzeer geen grenzen kent en

voorraad vaccins aangekocht die voldoende groot is

een voortdurende bedreiging betekent voor de Europese

om snel en op een degelijke wijze de ziekte te kunnen

veestapel is de wereldwijde bestrijding van deze ziekte een

bestrijden.

prioriteit voor de ganse EU. Het ter beschikking stellen van

De dienst crisispreventie en crisisbeheer heeft zijn
GIS-toepassing vernieuwd waardoor de gegevens in de
databanken van het FAVV beter kunnen verwerkt en
gepresenteerd worden.

36 Dienst Crisispreventie en -Beheer

deze vaccins aan Zuid-Korea heeft toegelaten om de Belgische voorraad antigeen, die op het einde van haar houdbaarheid was gekomen, op een nuttige wijze te valoriseren. De
toestand in Zuid-Korea heeft zich mede dankzij de Belgische
vaccins gestabiliseerd.
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Het FAVV ten dienste
van consumenten en
beroepssectoren
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Communicatie in cijfers
2009

2010

2011

Persberichten

102

76

120

waarvan recalls van producten

46 %

32 %

48 %

www.favv.be : aantal bezoeken

690.387

703.332

774.367

4

5

6

Postabonnees

4.032

3.910

3.858

E-mailabonnees

7.826

7.937

7.950

Vragen

6.080

6.408

6.902

Klachten

3.389

4.039

4.604

Sessies

78

140

216

2.396

4.565

5.660

11

6

9

Klachten

140

178

211

Klachten over financiering

35 %

39 %

55 %

Klachten over de interpretatie van de regelgeving,

34 %

36 %

30 %

Leden

37

37

37

Plenaire vergaderingen

8

8

8

Verschenen nummers
Nieuwsbrief

Meldpunt

Voorlichtingscel
Brochures

Ombudsdienst

Deelnemers
Verschenen brochures

betwisting van controlemaatregelen
Raadgevend Comité

De woordvoerders van het FAVV: Jean-Paul Denuit
(Franstalig) en Lieve Busschots (Nederlandstalig)
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1. Meldpunt voor de consument

Meldpunt

Voorbeelden van klachten :
•

Fabricage- en bewaarmethoden : “De leveranciers
zetten in dit restaurant koel te bewaren producten af
die een hele tijd blijven staan in een lokaal zonder koe-

Via het meldpunt van het FAVV kunnen consumenten

ling. Dat is al gebeurd met garnalen: de levering werd

vragen stellen en een klacht indienen. Alle vragen en klachten

‘s morgens vroeg in een sas geplaatst en stond daar 3

worden op passende wijze afgehandeld; de naleving van de

uur later nog steeds.“

antwoordtermijn is daarbij een bijzonder aandachtspunt.

•

Verontreinigingen: “Gisteravond heb ik een half blikje
X gedronken waarin zich een dood insect of iets
dergelijks bevond. Ik heb uit het blikje gedronken en
een slechte geur waargenomen. Ik heb de helft van het
blikje weggegoten en zo heb ik het insect gezien.”

40
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Ontvangen vragen en klachten sinds de oprichting van het meldpunt

8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Vragen

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.447

5.235

4.584

5.408

6.683

6.145

6.233

6.080

6.408

6.902

338

750

1.159

1.520

1.482

2.170

2.265

3.389

4.039

4.604

Klachten

Belangrijkste onderwerpen van klachten bij het meldpunt
1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

2008

2009

2010

2011

Hygiëne van lokalen & personen

873

1.261

1.264

1.389

Productie-en bewaarmethoden

300

577

589

752

Rookverbod

395

346

767

677

Voedselvergiftigingen

210

359

378

616

Dierenwelzijn

114

276

460

519

Verontreinigingen

132

220

213

288
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2. Ombudsdienst
De ombudsdienst verwerkt alle klachten over de werking van
het FAVV. De dienst biedt een luisterend oor aan de partners
van het FAVV, in de eerste plaats aan de in de voedselketen
actieve operatoren. Op basis van de verkregen informatie
kan het FAVV zijn werking continu verbeteren.

Ontvangen vragen en klachten sinds de oprichting van de ombudsdienst

250

200

150

100

50

0
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

Klachten over de werking van
het FAVV

229

164

149

140

178

211

Vragen om informatie in
verband met het FAVV

106

72

58

36

30

63

Andere

44

41

29

37

14

21
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Ombudsdienst

Redenen van de klachten
2009

2010

2011

Financiering & toepassing van het bonus-malussysteem

27,7%

35,9%

55,3%

Interpretatie van de regelgeving, betwisting van controlemaatregelen

27,1%

33,3%

29,9%

Import- en exportcertificaten

1,7%

4,2%

4,0%

Gedrag van een medewerker van het FAVV (controleur, callcenter…)

2,8%

4,7%

2,8%

Voorstel voor administratieve boete

0,0%

2,6%

1,0%

Wachttijd voor resultaten van laboratoriumanalyses

1,1%

3,6%

0,8%

Antwoordtermijn of geen antwoord

7,3%

4,7%

0,8%

In andere landstaal ontvangen documenten

1,1%

1,0%

0,4%

Betwisting van resultaten of factuur van laboratoria

4,0%

0,5%

0,3%

Andere

27,1%

9,4%

4,7%

Totaal

177

192

232
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2011 werd gekenmerkt door een zeer aanzienlijke toename
van het aantal klachten met betrekking tot de financiering
(69 klachten in 2010 tegenover 117 in 2011) als gevolg van :
•

•

De ombudsdienst ontving in 2011, 63 schriftelijke vragen om
informatie en een groot aantal telefonische oproepen. Naast

een verdubbeling van de heffing voor het FAVV in 2011

vragen over de financiering hadden 73 % van de vragen be-

wanneer geen gecertificeerd of gevalideerd autocon-

trekking op de interpretatie van de Belgische en de Europese

trolesysteem aanwezig is,

wetgeving en in het bijzonder op de implementering van

een informatiecampagne over de ombudsdienst van het
FAVV : alle operatoren ontvingen samen met hun facturen voor de heffing een brochure waarin de ombudsdienst werd voorgesteld.

Het aantal klachten met betrekking tot de controles (betwisting van de maatregelen, verkeerd begrijpen van de wetgeving, indruk dat men strenger optreedt ten aanzien van kleine
bedrijven) is stabiel gebleven (64 klachten in 2010 en 63
klachten in 2011).

2.1. Gegrondheid van de klachten
Elke klacht wordt afzonderlijk onderzocht en geeft aanleiding
tot een schriftelijk antwoord waarin de vaststellingen van de
ombudsdienst worden uiteengezet.
Als de klacht gegrond is worden onmiddellijk corrigerende
maatregelen genomen, bijvoorbeeld (gedeeltelijke) terugbetaling van een factuur, interventie wanneer producten
werden geblokkeerd, verzoek om aanpassing van een interne
werkprocedure… In veel gevallen gaat het niet echt om een
klacht maar bijvoorbeeld om een verkeerd begrip van de
wetgeving.
Als de klacht als ongegrond wordt beschouwd, wordt een
genuanceerd antwoord gegeven.

procedurefout zonder
nadeel
6,5%
gegrond
25,4%

Gegrondheid van de
klachten

gedeelde verantwoordelijkheid
2,6%

ongegrond
50,0%
gedeeltelijk gegrond
15,5%
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2.2. Vragen om informatie

autocontrolesystemen in kleine en middelgrote ondernemingen.
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3. Voorlichtingscel
De voorlichtingscel van het FAVV helpt in de voedselketen actieve operatoren om zich in orde te stellen met de
regelgeving. Zij richt zich op operatoren die direct contact
hebben met de consumenten (horeca, detailhandelaars) en
organiseert in dat verband opleidingssessies voor groepen
van operatoren.

De Voorlichtingscel

Deelnemers aan de opleidingen van de voorlichtingscel

Restauranthouders

2009

2010

2011

213

484

497

Horeca (ter vervanging van administratieve boetes)

405

Slagers

54

1.210

670

Aangekondigde controleacties

215

1.067

970

1.069

517

728

949

1.657

Grootkeukens
Scholen (hotel-, slagers- en bakkersscholen)
Detailhandelszaken

126

195

188

Bakkers

307

45

45

Voedselbanken en caritatieve verenigingen
Andere
Totaal aantal deelnemers (sessies)

306
412

100

194

2.396

4.565

5.660

(78)

(140)

(216)
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Het project voor de opleiding van leerkrachten, verantwoordelijken en studenten van hotelscholen dat in 2010 werd
opgestart, werd voortgezet in samenwerking met de overheden van de gewesten en gemeenschappen. Er werden ook
opleidingen gegeven aan scholen voor bakkers, slagers en
personeel van grootkeukens. In 2011 namen hieraan in totaal
1.657 mensen deel van 47 scholen.

Het Agentschap is er niet om te straffen maar om het hygiëneniveau in o.a. restaurants te verbeteren. Het FAVV stelt, in
samenwerking met de horecafederaties sinds 1/1/2011 aan
operatoren uit de horeca voor om hun administratieve boete
te laten vallen als zij een opleiding volgen die wordt georgani-

Er werden in 2011 drie projecten opgestart die in 2012 zullen

seerd door de voorlichtingscel van het FAVV. Die actie geldt

worden voortgezet :

alleen voor de eerste boete en slaat niet op inbreuken op het

•

306 mensen die werken voor voedselbanken en caritatieve verenigingen kregen een opleiding tijdens 16 sessies

•

70 mensen uit kinderdagverblijven kregen een opleiding
tijdens 4 sessies

•

405 mensen die werkzaam zijn in 209 horecazaken kregen een opleiding tijdens 21 sessies in het kader van het
project om een alternatief voor te stellen voor administratieve boetes.
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3.1. Een alternatief
voor administratieve boetes

rookverbod.
Het alternatief wordt voorgesteld aan operatoren uit de horecasector die een toelating hebben (restaurants, pitabars,
frituren, snackbars, …), met uitzondering van de grootkeukens.
Deze opleidingen kunnen ook gratis worden gevolgd door
andere operatoren uit de horecasector. Alle informatie hierover is beschikbaar op onze website www.favv.be > contact >
voorlichtingscel.
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4. www.favv.be
Onze website wordt jaar na jaar meer bezocht (+ 10 % tussen 2010 en 2011). In 2011 werd onze website 774.367 maal
bezocht. Uit de pagina’s die het vaakst worden geopend
kan worden afgeleid dat de operatoren meestal informatie
opzoeken over erkenningen, toelatingen en registraties.

900.000

800.000
774.367
700.000
690.387

703.332

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

2009

2010

2011

44.174

44.350

49.388

PCE

41.561

65.881

68.470

Over het FAVV

70.783

71.312

78.232

Checklists inspecties

Autocontrole

62.518

74.463

76.566

Contact

89.016

97.039

107.808

Erkenningen, toelatingen en registratie

105.851

136.894

146.156

www.favv.be

690.387

703.332

774.367
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5. Raadgevend Comité van het FAVV

Het Raadgevend Comité van het FAVV

Het Raadgevend Comité van het FAVV verleent op eigen

De effectieve en plaatsvervangende leden worden aange-

initiatief of op vraag van de minister of de gedelegeerd bes-

steld voor een periode van vier jaar (koninklijk besluit van

tuurder advies over alle materies die betrekking hebben op

19/05/2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze

het door het FAVV gevolgde en te volgen beleid. Het comité

van het Raadgevend comité ingesteld bij het FAVV). De lijst

is ook een overlegplatform waar het FAVV en zijn partners op

van de leden is beschikbaar op onze website www.favv.be.

volledig transparante wijze kunnen discussiëren over actuele
onderwerpen, de evolutie van de regelgeving, de financiering,
belemmeringen bij export, … Het comité bestaat uit 37 leden
die de belangrijkste beroepssectoren, de consumentenverenigingen en de bij de werking van het Agentschap betrokken
autoriteiten vertegenwoordigen :

Het Raadgevend Comité heeft in de loop van 2011, 8 keer
vergaderd. Er werden daarbij steeds adviezen gevraagd
aan het Raadgevend comité en informatie verstrekt over
de financiële strategie van het FAVV met betrekking tot de
heffingen, de retributies, de begroting van het FAVV, het
controleprogramma en de uitvoering van het controleplan,

organisaties van consumenten, de sector landbouwpro-

de evolutie van Foodweb, de follow-up van de verwezenlijkin-

ductie, de sector vervaardiging van diervoeder, organisaties

gen van het businessplan van het FAVV, de gecertificeerde

die actief zijn in de levensmiddelenindustrie, de chemische

autocontrolesystemen (gidsen, audits, FAVV-smiley), het

industrie, de handel die onder de controlebevoegdheid van

activiteitenverslag van het FAVV, van de Multidisciplinaire

het FAVV vallen, de horeca, het transport, de FOD’s Volks-

hormonencel en van de Commissarissen voor adminis-

gezondheid en Economie, de Gewesten en de Gemeens-

tratieve boetes, het communicatieplan, de interne audits

chappen.

en de voortgang van de projecten inzake administratieve
vereenvoudiging. De problematiek van het blokkeren van
karkassen van vrouwelijke runderen van meer dan 600 kg in
het slachthuis (in afwachting van de analyseresultaten) in het
kader van de bestrijding van het gebruik van hormonen, werd
meerdere malen besproken. Er werd een akkoord afgesloten
met de heer Francis Clarysse, de magistraat van de hormonencel, op de vergadering van het Raadgevend Comité van
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november 2011.
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Er werd een formeel advies gevraagd over aanpassingen van
de regelgeving :
•

het ontwerp koninklijk besluit betreffende de erkenning
van laboratoria

•

het ontwerp ministerieel besluit betreffende de tarieven
van analyses.

Er werden een aantal actuele onderworpen voorgelegd voor
advies of ter informatie, waaronder :
•

de dioxinecrisis in Duitsland

•

de invoer van levensmiddelen uit Japan, als gevolg van de
kernramp in Fukushima

•

de migratie van in verpakkingen en in lijm aanwezige
chemische verontreinigingen

•

de inventaris van de actiegrenzen en voorstellen tot harmonisering voor chemische verontreinigingen, residuen

•

de Duitse EHEC-crisis (enterohemorragische E. coli)

•

de toelating van het zoetmiddel geëxtraheerd uit stevia

•

de gevolgen van de herziening van de BSE-bewaking op

van levensmiddelen en in het bijzonder bij verlaging van

runderen in het slachhuis

het zoutgehalte

•

de aanpassing van het koninklijk besluit van 16 januari

en toevoegingsmiddelen, bij de officiële controles
•

•

de risico’s voor de voedselveiligheid bij herformulering

de oprichting van een kenniscentrum voor antibioticare-

2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erken-

sistentie en de consumptie van antibiotica door dieren

ningen, toelatingen en registraties

(AMCRA, Antimicrobial Consumption and Resistance in
Animals).
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Internationale zaken
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In 2011 heeft het FAVV 21 buitenlandse delegaties ontvangen.
Hierbij werden de werking en de opdrachten van het FAVV
toegelicht. Er werd bijzondere aandacht besteed aan het
vrijwaren van onze exportmarkten en er werden 25 bilaterale
akkoorden of certificaten afgesloten met 16 derde landen.
Het FAVV werd ook geauditeerd door verschillende internationale instanties (de Europese Commissie, derde landen) en
door nationale overheden (zie hoofdstuk 1, organisatie).

1. Internationale uitstraling
Het FAVV heeft delegaties ontvangen die belangstelling hebben voor haar verschillende opdrachten :
•

Bangladesh (management van laboratoria)

•

Libanon (databanken voor operatoren en levende

•

Marokko (voedselveiligheid van plantaardige producten)

•

Pakistan (officiële controle van de ganse voedselketen)

•

Peru en Azerbeidzjan (invoer van levensmiddelen in de
Europese Unie).

dieren)
•

Mauritanië (voedselveiligheid van visserijproducten)

Een delegatie uit Benin op bezoek bij het FAVV

Samenwerking tussen Benin
en België
De Europese vereisten ingesteld bij de Verordening (EG)
nr. 178/2002 hebben in 2003 geleid tot een Europees
embargo op een van de voornaamste uitvoerproducten van
Benin: 700 ton garnalen per jaar. Door de inspanningen van
het FAVV, samen met de Europese Unie (EU) en het Belgisch
Ontwikkelingsagentschap (BTC) kon Benin zijn controles
zodanig verbeteren dat het land begin 2010 opnieuw de
toelating kreeg om naar de Europese Unie uit te voeren.
Dit heeft Benin bewust gemaakt van het belang om zijn
diensten voor de gezondheidscontroles te verbeteren en
het liet zich inspireren op het Belgisch model om een Benins
Agentschap voor de voedselveiligheid (Agence Béninoise
pour la Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA)) op te richten. Het FAVV heeft meegewerkt aan de uitwerking van een
juridische basis.
De EU en het BTC steunen deze herstructurering op financieel vlak waaruit een overeenkomst tussen het FAVV en het
BTC voortvloeide. Deze samenwerking zal in 2012 worden
verder gezet via missies van deskundigen van het FAVV die
de ontwikkeling van het ABSSA en van haar laboratorium voor
de controle op de voedselveiligheid zullen ondersteunen.
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De nVWA op bezoek bij het FAVV
Op 4 april 2011 ontving het FAVV het directiecomité van zijn
Nederlandse zusterorganisatie nVWA (nieuwe Voedsel en
Waren Autoriteit). In 2011 ondergingen ze een doorgedreven
herstructurering en fusie van de VWA, de Plantenziektekundige Dienst en de Algemene Inspectie Dienst. Dit heeft begin
2012 geleid tot een nieuwe geïntegreerde overheidsdienst:
de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).
In werkgroepen werd gesproken over de praktische ondersteuning door ICT van het kernproces en over de risicogebaseerde aanpak, in het bijzonder over de manier waarop de
inspectiefrequenties worden vastgelegd.
Mogelijkheden voor verdere samenwerking werden onderzocht:
•

bij het innemen van gemeenschappelijke standpunten
op EU-niveau

•

op het vlak van fraudebestrijding

•

in het kader van de risicobeoordeling, op het vlak van

Op 4 april 2011 ontving het FAVV het directiecomité
van zijn Nederlandse zusterorganisatie nVWA

informatieverstrekking over de wetenschappelijke
adviezen die in voorbereiding zijn en het beoordelen van
elkaars adviezen (peer review).
De NVWA wil een strategie volgens het principe “zacht
waar het kan, hard waar het moet” in praktijk brengen. Ook
in Nederland wenst men te focussen op de minder goede
leerlingen van de voedselketen; voor de goede leerlingen
wordt meer vertrouwd op de eigen verantwoordelijkheid van
de bedrijven.
•

de Russische Federatie, Wit-Rusland en Kazakhstan
(voeder voor gezelschapdieren, updaten van certificaten
voor voeder van plantaardige oorsprong)

2. Handel met derde landen

•

India (melkproducten)

•

Israël (registratie Belgische bedrijven die voeders voor
gezelschapsdieren fabriceren en hun certificaten, papegaaien en zangvogels)

Verschillende bilaterale overeenkomsten werden na overleg
•

Japan (hittebehandeld vlees van gevogelte, paarden)

•

Libanon (runderen)

•

Moldavië (varkens)

•

Oekraïne (varkensvlees)

van Belgische diervoederbedrijven)

•

Servië (varkens)

•

Canada (vlees van gevogelte en tomaten)

•

Turkije (rundvlees).

•

Verenigde Staten van Amerika (Bromelia en paarden-

•

Vietnam (verwerkte dierlijke eiwitten)

met derde landen afgesloten en nieuwe certificaten opgemaakt met:
•

Zuid-Afrika (honden en diervoeders voor gezelschapsdieren)

•

Brazilië (voeder voor gezelschapsvogels en registratie

sperma)
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3. Deelname aan internationale vergaderingen
Het FAVV neemt deel aan de jaarvergadering van de Com-

Het FAVV nam eveneens deel aan de algemene vergadering

missie van de Codex Alimentarius, het besluitvormingsor-

van de World Organisation for Animal Health (OIE), waar de

gaan van de Codex Alimentarius betreffende het vastleggen

internationale normen en aanbevelingen m.b.t. de dierenge-

van de internationale product- en procesnormen, evenals

zondheid worden vastgelegd, evenals aan het Comité voor

de richtlijnen en de goede praktijken voor de ganse voed-

sanitaire en fytosanitaire maatregelen van de Wereldhan-

selketen. Experten van het FAVV hebben deelgenomen

delsorganisatie (WTO-SPS Committee) te Genève. Onder

aan verschillende gespecialiseerde comités van de Codex

leiding van de Europese Commissie werden de uiteenlo-

Alimentarius en in 2011 meer bepaald aan het comité van

pende aspecten van het sanitair en fytosanitair akkoord met

de Codex over vissen en visserijproducten, over analyse- en

de derde landen (SPS) behandeld. Via bilaterale raadplegin-

bemonsteringsmethoden, over contaminanten in voeding en

gen wordt getracht een oplossing te geven aan specifieke

over voedselhygiëne.

handelsgeschillen.

De dienst Internationale zaken van DG Controlebeleid

55

56

hoofdstuk 4

|

van programmatie tot inspectie

Van programmatie
tot inspectie

57

hoofdstuk 4

|

van programmatie tot inspectie

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

Input van de
sectoren

Planning

op basis
van de programmatie

Risico
beoordeling
door het
Wetenschappelijk
Comité

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 inspecties,
controle, audit,
analyseresultaten

Het officiële controleprogramma van het FAVV omvat ener-

Het inspectiesysteem met 3 frequenties blijft behouden bij

zijds de monsternemingen en de analyses en anderzijds de

de verwerking van levensmiddelen van dierlijke oorsprong

inspecties. Het programma wordt uitgewerkt met aandacht

(vlees, vis, zuivelproducten, eiproducten). Deze inspecties

voor een hoog niveau van voedselveiligheid door efficiënt

gebeuren door de controleurs van het FAVV of door zelf-

gebruik te maken van het beschikbare personeelsbestand.

standige met opdracht belaste dierenartsen voor sommige

Het berust op een statistische aanpak gebaseerd op risico’s

keuringstaken.

en is op punt gesteld door het FAVV met de goedkeuring van
haar wetenschappelijk comité.

Een systeem met 2 inspectiefrequenties aangevuld met
opvolgingsinspecties wordt ingesteld voor de inspecties in

Het ritme en de aard van de inspecties bij de operatoren

de andere sectoren. Bij een niet-gunstige inspectie moeten

hangt eerst en vooral af van de risico’s van de uitgevoerde

de operatoren corrigerende maatregelen nemen die aan

activiteiten, evenals van het individuele profiel van de opera-

één of meer hercontroles zullen worden onderworpen. Het

tor en houdt rekening met :

nieuwe businessplan voorziet dat een bepaald percentage

•

de eventuele validatie van hun autocontrolesysteem

•

de opgelopen sancties

•

in bepaalde gevallen de inspectieresultaten.

In het kader van de uitwerking van het businessplan 20122014 werden de inspectiefrequenties opnieuw geëvalueerd
op basis van de verworven ervaring. Een inspectiesysteem
met 2 of 3 frequenties is naargelang de sector voorzien en
kan naar boven of naar beneden worden aangepast in functie van het risicoprofiel van de operator.

van operatoren dat zich in orde heeft gesteld in het daaropvolgende jaar een opvolgingsinspectie krijgt zodat men er
kan op toezien dat de operatoren op een duurzame manier
aan de vereisten voldoen. In tegenstelling tot hercontroles
worden deze opvolgingsinspecties niet aan de operatoren
gefactureerd.
Omwille van de haalbaarheid zullen bepaalde inspecties
(vervoer, ambulante handel, markten,…) op basis van een
jaarlijks vast aantal worden uitgevoerd, eerder dan op basis
van een frequentie. De inspectiefrequenties worden gedetailleerd weergegeven in de bijlage van het businessplan 2012
– 2014 dat binnenkort beschikbaar zal zijn op www.favv.be.
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1. Inrichtingen in de voedselketen
Alle in België actieve operatoren in de voedselketen moeten
bij het FAVV gekend en dus geregistreerd zijn. De gegevens
kunnen worden geraadpleegd via Foodweb, een tool die beschikbaar is op de website van het FAVV. Bovendien is voor
de uitoefening van bepaalde activiteiten een toelating of een
erkenning vereist.

Aantal geregistreerde inrichtingen bij het FAVV
2010

2011

Toelevering aan de landbouw

5.309

5.846

Primaire productie

66.611

71.632

Verwerking

3.282

3.587

Distributie

41.981

47.787

Horeca en gemeenschapskeukens

55.114

64.637

Diensten

2.046

2.526

Import / handelsverkeer IN

2.544

2.610

Export / handelsverkeer OUT

904

955

Andere sectoren

1.305

1.403

179.096

200.983

Totaal
Onder de inrichtingen die kunnen worden erkend bevinden

In 2011 waren 5.872 inrichtingen door het FAVV erkend en

zich bv. die inrichtingen die actief zijn in de vleessector,

108.955 inrichtingen hadden een toelating.

de sector van zuivel- en eiproducten, de fabrikanten van
bepaalde meststoffen of pesticiden. Het toekennen van een
erkenning wordt steeds voorafgegaan door een inspectiebezoek ter plaatste om na te gaan of de inrichting voldoet aan
de wettelijke vereisten inzake infrastructuur en uitrusting.

De dienst Erkenningen van DG Controle
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Foodweb
De Foodweb-applicatie is toegankelijk voor alle operatoren
en voor het grote publiek via de website van het FAVV.
Is het bezochte bedrijf bij het FAVV gekend ?
Foodweb maakt het voor iedereen mogelijk na te gaan of een
operator van de voedselketen bij het FAVV geregistreerd is

•

nummer van de inrichting, benaming…

•

afgeleverde erkenningen en toelatingen…

•

inspectieresultaten (checklists)

•

resultaten van de monsternemingen (analyses)…

(en voor welke activiteiten) evenals zijn gegevens, of hij een

Foodweb geeft aan de operatoren ook toegang tot

gevalideerd autocontrolesysteem, een FAVV-smiley… heeft.

verschillende on-line diensten om :

Foodweb in dienst van de operatoren

•

zich bij het FAVV te registreren

Dankzij een beveiligde toegang kan elke operator van de

•

administratieve wijzigingen aan te brengen (registratiefor-

voedselketen on-line alle gegevens die op hem betrekking
hebben en die in de databanken van het FAVV staan, raadplegen.

mulier, contactpersonen)
•

nieuwe activiteiten te registreren.

Andere diensten zoals de toegang tot facturatiegegevens,
zullen in de toekomst beschikbaar worden.
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2. Autocontrolesystemen en sectorgidsen
Sinds 2005 moeten alle operatoren in de voedselketen au-

Ook al is de aanwezigheid van een autocontrolesysteem ver-

tocontrole in hun bedrijf toepassen. Hierbij geldt het principe

plicht, de validatie van het autocontrolesysteem op basis van

dat de eerste verantwoordelijke voor een product diegene is

een audit is dit niet. Bedrijven waarvan alle activiteiten door

die het op de markt brengt en bijgevolg de risico’s moet kun-

een gevalideerd autocontrolesysteem worden afgedekt, ge-

nen beheersen. Autocontrole leidt met andere woorden tot

nieten het daaropvolgende jaar een vermindering van 50 %

een grotere veiligheid van de consument.

van hun jaarlijkse FAVV-heffing (bonus). Indien hun autocon-

Om de operatoren te helpen bij hun wettelijke voorzieningen
inzake autocontrole zijn sectorgidsen voorzien die door de
beroepsverenigingen zijn opgesteld en door het FAVV moeten worden goedgekeurd.

trolesysteem niet gevalideerd is, wordt de jaarlijkse heffing
verdubbeld (malus). De aanwezigheid van een gevalideerd
autocontrolesysteem, dat als een verhoging van de veiligheid van de voedselketen wordt beschouwd, leidt bovendien
tot een daling van de inspectiefrequentie door het FAVV.

In 2011 heeft het FAVV 2 nieuwe sectorgidsen goedgekeurd:

Afhankelijk van de betrokken activiteiten is de validatie geldig

voor de sector van de visverwerking (G-032) en de sector

voor 1 tot 4 jaar.

van de groothandel (G-039). Daarnaast werd een revisie van
de gids van de pluimveeslachthuizen en –uitsnijderen (G006) goedgekeurd. Dit brengt het totaal op 31 goedgekeurde
sectorgidsen. Voor de meeste sectoren (meer dan 99 % van
de operatoren) is er bijgevolg een gids voor handen.

De audits met het oog op de validatie worden door het
Agentschap of door een privécertificeringsorganisme (OCI),
erkend door het FAVV, uitgevoerd in bedrijven die een goedgekeurde gids gebruiken. 16 erkende organismen hebben tot
eind 2011 ongeveer 23.600 vestigingen geauditeerd op basis
van één of meerdere autocontrolegidsen.

Eind 2011 beschikten 17.435 inrichtingen over een gevalideerd autocontrolesysteem voor al hun activiteiten
20.000
17.435
18.000
16.000
14.000
11.823
12.000
10.000

8.536

8.000
5.627

6.000
3.305
4.000
2.000
0
Vervoer

2007
1

Horeca
Distributie

12

Groothandel
Transformatie

2009

2010

2011

1

8

109

65

55

149

198

284

31

404

801

1.524

4

7

93

139

82

198

284

425

497

Primaire productie

3025

5113

7525

10.000

14.657

Agrotoelevering

185

225

159

197

269

3.305

5.627

8.536

11.823

17.435

Totaal
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In de primaire productie zijn het voornamelijk bedrijven die

Om de certificatie van het autocontrolesysteem in de hore-

reeds beschikten over een certificaat voor hun activiteiten

casector te bevorderen, mogen restaurants, frituren, groot-

in de primaire plantaardige productie die nu ook een audit

keukens,…. die over een gevalideerd autocontrolesysteem

aangevraagd hebben voor de primaire dierlijke productie.

beschikken een FAVV-smiley uithangen. De smiley wordt
afgeleverd door de OCI die de audit uitvoert en blijft 3 jaar
geldig. Eind 2011 afficheerden 309 vestigingseenheden een
FAVV-smiley. De lijst van deze bedrijven kan geraadpleegd
worden op de website: http://www.favv.be/smiley.
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De resultaten van de inspecties van het FAVV zijn beduidend gunstiger in de inrichtingen met een gevalideerd
autocontrolesyteem (ACS)
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ACS gevalideerd

Gunstig met opmerkingen

Niet gunstig
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3. Realisatie van de controles

Enquête naar de perceptie van de controleurs
In 2009 heeft het Agentschap een uitgebreide tevreden-

troleurs goed ontvangen, dat 95 % van de operatoren zich

heidsenquête georganiseerd bij de operatoren van de

beschikbaar stellen en hun medewerking aan de controleurs

voedselketen (beschikbaar op de website van het FAVV).

verlenen en dat 91,7 % van de operatoren aanvaarden dat

Bepaalde controleurs waren toen verrast door de resultaten

een controle aanleiding geeft tot een verwittiging of een PV

die een hoge tevredenheidsgraad aantoonden.

en 86,9 % van de operatoren zich bereid tonen om verbete-

Daarom heeft het FAVV de perceptie van de controleurs ge-

ringen aan te brengen.

ëvalueerd wanneer ze een inspectie uitvoeren aan de hand

Deze enquête toont aan dat hoewel weinig controles gebeu-

van een rooster waarin de medewerking bij elke controlefase

ren in een gespannen of zelfs agressieve sfeer, deze toch een

wordt ingeschat. In 2.757 formulieren werden de resulta-

psychologisch belangrijke impact hebben op de controleurs.

ten van de enquête van 2009 globaal gezien bevestigd. De

De evolutie hiervan zal in de komende jaren worden opge-

resultaten tonen aan dat 92,3 % van de operatoren de con-

volgd.

In 2011 werden 115.825 missies uitgevoerd bij 62.579 operatoren.
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Inspecties
In 2011 werden in totaal 171.552 inspecties uitgevoerd, verdeeld over 50.149 missies bij 41.121 operatoren; 85,1 % van alle
inspecties was conform [=gunstig en gunstig met opmerkingen].

De verschillende soorten inspecties
De inspecties dekken verschillende domeinen: wanneer

De operatoren moeten eveneens de traceerbaarheid van

de controleur van het FAVV een operator bezoekt, contro-

hun producten verzekeren aan de hand van registers of een

leert hij eerst en vooral de infrastructuur, de inrichting en

ander systeem en de meer specifieke documenten bewa-

de hygiëne om na te gaan of de productie of de verhande-

ren (diergeneeskundige voorschriften, samenstellingen van

ling optimaal verloopt en de veiligheid van de voedselketen

diervoeders…) om in geval van terugroepingen van risicopro-

wordt gegarandeerd.

ducten snel ingrijpen mogelijk te maken.

De operatoren zijn als eerste verantwoordelijk voor de pro-

Wanneer problemen een weerslag kunnen hebben op de vei-

ducten die zij op de markt brengen. Behalve voor de sector

ligheid van de voedselketen moeten de operatoren het FAVV

van de primaire productie moeten zij een systeem instellen

hiervan verwittigen. Zij moeten dus de procedure betref-

dat op de HACCP-principes gebaseerd is : het autocontrole-

fende de meldingsplicht kennen.

systeem. Tijdens de inspecties gaat het FAVV na of de operatoren dit systeem daadwerkelijk hebben ingesteld maar ook
of zij dit voldoende kennen.
De producten moeten correct geëtiketteerd worden. De

Andere meer specifieke controles worden uitgevoerd volgens het type inrichting (rookverbod in de horeca, kwaliteit
en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, diergezondheid…).

voorschriften informeren de veehouder, de producent, de
verwerker, de distributeur of de consument over de ingrediëntenlijst, de voedingsgaranties, de gebruiksaanwijzing
en eventueel de datum van minimale houdbaarheid of de
uiterste consumptiedatum.
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Type inspecties 2010-2011
2011 vs.

Conformiteit

Conformiteit

2010 ( %)

2010 ( %)

2011 ( %)

44.292

+13%

72,3%

71,3%

349

296

-15%

96,6%

92,6%

12.689

17.907

+41%

54,0%

63,2%

26.920

30.267

+12%

92,1%

92,5%

16.599

21.092

+27%

96,4%

97,8%

8.362

10.519

+26%

90,9%

90,4%

Verpakkingsmateriaal

1.201

2.423

+102%

94,8%

95,4%

Afvalbeheer

4.060

5.863

+44%

93,5%

90,6%

Vervoer

1.629

1.505

-8%

95,8%

97,2%

Rookverbod

12.769

10.483

-18%

86,5%

93,1%

Fytosanitaire controles

3.106

3.133

+1%

96,4%

95,0%

Pesticiden

3.360

2.974

-11%

87,6%

87,2%

Dierengezondheid

3.020

2.935

-3%

95,8%

95,9%

Dierenwelzijn

10.750

9.838

-8%

97,2%

97,4%

Geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding

5.852

4.163

-29%

97,5%

97,9%

Epidemiologische bewaking

4.623

3.853

-17%

97,1%

97,1%

Andere

325

9

-97%

98,8%

88,9%

Totaal

154.836

171.552

+11%

84,8%

85,1%

Infrastructuur, inrichting en hygiene
Infrastructuur, inrichting en hygiene (voor toekennen erkenning)
Autocontrolesystemen
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen)
Meldingsplicht
Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen)

2010

2011

39.222

De inspectieresultaten worden in de volgende hoofdstukken meer in detail beschreven.
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Analyses

Type analyses 2010-2011
Bemon-

Bemon-

steringen

steringen

in 2010

in 2011

24.175

2011 vs.

Analyses

Conform

Analyses

Conform

2010

in 2010

in 2010

in 2011

in 2011

29.179

+21 %

49.200

95,2 %

61.818

94,5 %

19.891

19.798

-0,5 %

55.124

99,2 %

55.255

99,4 %

13.192

12.605

-4 %

28.860

98,4 %

29.362

98,2 %

4.148

3.916

-6 %

10.143

98,2 %

8.705

98,6 %

Kwaliteit

2.189

2.652

+21 %

4.744

97,2 %

5.601

97,7 %

Parasieten

1.419

2.512

+77 %

1.598

91,9 %

2.667

95,2 %

GGO’s

292

346

+18 %

292

99,3 %

346

98,6 %

3.529

3.521

-0,2 %

4.087

97,7 %

4.050

97,6 %

64.444

69.869

+8 %

154.048

97,5 %

167.804

97,2 %

Microbiologische analyses
Hormonen &
geneesmiddelen
Residuen & contaminanten
Invoer, uitvoer &
intracommunautaire handel

Andere analyses
Totaal

De analyseresultaten worden in de volgende hoofdstukken meer in detail beschreven.
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Aantal analyses uitgevoerd in de FAVV-laboratoria

Labo

Activiteiten

Aantal geanalyseerde monsters

Aantal uitgevoerde analyses

2009

2010

2011

2009

2010

2011

21.809

21.571

18.555

65.867

66.397

61.051

9.423

8.738

8.759

18.018

16.726

17.214

12.886

12.563

19.454

23.141

23.715

32.974

10.438

12.213

11.623

20.172

22.102

25.627

5.178

5.229

5.222

8.810

8.572

8.901

Residuen en contaminanGentbrugge

ten, anorganische
scheikunde

Tervuren

Contaminanten, additieven,
dioxines en mycotoxinen
Microbiologie, GGO, Globo-

Melle

dera, residuen van eierschalen en -membranen

Gembloux

Microbiologie, chemie en
fytopathologie
Speciale analyses, natte

Luik

chemie, meststoffen,
fytofarmacie en residuen

Totaal
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59.734

60.314

63.613

136.008

137.512

145.767

(+4,7%)

(+1,0%)

(+5,5%)

(+4,3%)

(+1,1%)

(+5,7%)
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Inspecties en ziektes
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1. Inspecties in de bedrijven
1.1. Toelevering aan de landbouwsector
Het FAVV voert controles uit in sectoren die grondstoffen leveren aan de landbouwsector:
•

meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten

•

gewasbeschermingsmiddelen

•

diervoeders.

1.1.1. Meststoffen
Resultaten van de 751 missies bij 723 producenten en handelaars in meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten
en zuiveringsslib
Gunstig
Inspecties

Gunstig

met

Ongunstig

opmerkingen
Infrastructuur, inrichting en hygiëne

673

82,0 %

14,4 %

3,6 %

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen)

686

81,0 %

16,9 %

2,0 %

Autocontrolesysteem

607

65,1 %

28,8 %

6,1 %

Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen)

544

73,2 %

18,2 %

8,6 %

Het aantal missies is beduidend gestegen t.o.v. 2010 (463
missies). De resultaten van de inspecties zijn vergelijkbaar
met deze van 2010, behalve voor autocontrolesystemen
waarvoor de situatie in 2011 verbeterd is. Niettemin gaven de
niet-conformiteiten aanleiding tot 118 waarschuwingen en 28
PV’s.

1.1.2. Gewasbeschermingsmiddelen
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft door de
consument en de maatschappij kritisch bekeken worden.
De schommelingen in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door de jaren heen in België, tonen aan dat de
infectiedruk van ziekten en parasieten, de prijzen en de
waarschuwingssystemen.
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 in België erkende bestrijdingsmiddelen voor
landbouwkundig gebruik waarvan het gebruik toegelaten
is, zijn opgelijst op de website http://www.fytoweb.fgov.be.
Indien niet erkende producten in voorraad worden gehouden, neemt het FAVV deze in beslag; de producten moeten
worden meegegeven bij de 2 jaarlijkse ophalingen door de
vzw Phytophar Recover, dat de veilige vernietiging verzekert.
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Resultaten van de 544 missies uitgevoerd bij 529 operatoren die bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik verhandelen
Gunstig
Inspecties

Gunstig

met

Ongunstig

opmerkingen
Infrastructuur en verhandeling van erkende

523

66,5 %

7,6 %

25,8 %

Traceerbaarheid

509

88,4 %

11 %

0,6 %

Autocontrolesysteem

458

60,5 %

30,3 %

9,2 %

Verpakkingen en etikettering

277

93,1 %

4,7 %

2,2 %

bestrijdingsmiddelen

De voornaamste inbreuken betroffen het bezit of het in de
handel brengen van producten die niet langer erkend zijn en
dus niet mogen worden verhandeld, evenals tekortkomingen
in de procedures van het autocontrolesysteem (ingangscontroles). Er werden 107 waarschuwingen en 59 PV’s opgesteld
en 94 inbeslagnemingen (516 kg, 16 liter en 3.132 verpakkingen) uitgevoerd.

1.1.3. Diervoeders
Er bestaan verschillende categorieën van diervoeders :
grondstoffen, toevoegingsmiddelen, voormengsels (mengsel van toevoegingsmiddelen en grondstoffen bestemd als
drager), mengvoeders en gemedicineerde voeders (een
mengsel van een mengvoeder en een geneesmiddel).
De binnenlandse productie van mengvoeders benadert de
6,5 miljoen ton per jaar. België voert ongeveer een miljoen
ton diervoeders in (met inbegrip van de grondstoffen) en
voert ongeveer 850.000 ton uit (bron: BEMEFA).

Resultaten van de 1.343 missies uitgevoerd bij 1.233 operatoren die diervoeders fabriceren of in de handel brengen.
Gunstig
Inspecties

Gunstig

met

Ongunstig

opmerkingen
Infrastructuur, inrichting en hygiëne

1.248

54,4 %

38,7 %

6,9 %

Meldingsplicht

909

91,9 %

7,2 %

1,0 %

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen)

940

87,7 %

10,5 %

1,8 %

Autocontrolesysteem

508

80,1 %

8,1 %

11,8 %

894

58,9 %

26,4 %

14,7 %

Verpakking en etikettering
(met inbegrip van de handelsnormen)

Er werden met betrekking tot de non-conformiteiten in de

Het FAVV controleert eveneens het gebruik van genees-

diervoedersector 28 PV’s en 193 waarschuwingen opgesteld.

middelen op de hoeve (geneesmiddelenregister, stocks…) :

Deze resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2010.

97,1 % van de 307 inspecties op gemedicineerd voeder was
conform. De vastgestelde inbreuken hadden betrekking op
de afwezigheid van een handtekening op de voorschriften,
de afwezigheid van bepaalde verplichte vermeldingen op de
etiketten en in één geval op de niet-naleving van de wachttijd.
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1.2. Landbouw
In België is er een systematische afname van het aantal bedrijven in de landbouwsector, gekoppeld aan een schaalvergroting. In 30 jaar tijd zijn er 63 % minder bedrijven in ons land
(gemiddeld -3,4 % per jaar). Gedurende dezelfde periode is
de gemiddelde bedrijfsoppervlakte meer dan verdubbeld.
De totale landbouwsector vertegenwoordigde in 2010
in waarde 11,1 % van de totale Belgische uitvoer. Er waren
ca. 43.000 bedrijven actief. De totale bedrijfsoppervlakte
bedroeg 1.358.019 ha en bestond voornamelijk uit blijvend
grasland (36,8 %), wintertarwe, wintergerst en korrelmaïs (25
%) en voedergewassen (19,7 %). Nijverheidsgewassen en
aardappelen vertegenwoordigden respectievelijk 6,8 % en
6 % van het areaal. De resterende bedrijfsoppervlakte werd
ingenomen door groenteteelt, sierteelt en vaste planten,
braakland, peulvruchten en diverse andere gewassen. De
productie van nijverheids- en voedergewassen bedroeg elk
ca. 8,56 miljoen ton. Voor wintertarwe, wintergerst en korrelmaïs was dit samen 3,1 miljoen ton.

Het aantal runderbeslagen -en in mindere mate ook beslagen van schapen en geiten- blijft dalen.

Runderen

2009

2010

2011

36.064

35.217

34.540

2.594.358

2.721.130

2.682.370

9.243

9.063

9.075

zeugplaatsen

598.857

589.049

583.919

vleesvarkensplaatsen

5.113.202

5.286.829

5.375.356

beslagen

30.626

29.556

29.150

dieren

215.262

209.263

204.128

beslagen

12.530

11.869

11.710

dieren

57.371

60.753

48.989

beslagen

2.810

2.717

2.667

dieren

9.502

9.239

9.174

beslagen

1.626

1.587

1.628

leghennen

11.082.569

9.235.236

11.854.681

braadkippen

27.134.405

26.269.807

26.291.305

fokpluimvee

2.031.572

1.979.233

1.844.109

beslagen
dieren
beslagen

Varkens

Schapen

Geiten

Hertachtigen

Pluimvee
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De inspecties worden uitgevoerd :
•

ten en fruit en andere producten zoals zaden, plantgoed,
sierplanten, boomkwekerijproducten) en in de groothandel van groenten en fruit
in de landbouwbedrijven met dierlijke productie, met

bij handelaars (veehandel), verzamelcentra, vervoerders,
controleposten.

in de landbouwbedrijven met plantaardige productie
(producten bestemd voor de consumptie, zoals groen-

•

•

•

bij de sperma(opslag)centra en embryoteams.

Onder de verschillende controles in de plantaardige productie, worden ondermeer fytosanitaire fysische controles
uitgevoerd om de aanwezigheid van quarantaineorganismen
op te sporen.

inbegrip van viskwekerijen (fokkerij, melk, vlees, eieren,
vis…)

Resultaten van de 6.684 missies uitgevoerd bij 5.545 landbouwers in de plantaardige productie

Gunstig
Inspecties

Gunstig

met

Ongunstig

opmerkingen
Infrastructuur, inrichting en hygiëne

3.649

94,2 %

4,3 %

1,5 %

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen)

3.976

94,1 %

3,7 %

2,2 %

Meldingsplicht

3.895

97,9 %

2,0 %

0,1 %

53

84,9 %

3,8 %

11,3 %

Bestrijdingsmiddelen (bezit en gebruik)

2.974

82,4 %

4,8 %

12,8 %

Fytosanitaire – fysische controles

3.133

93,2 %

1,8 %

5,0 %

Autocontrolesysteem

Inspectie van het autocontrolesysteem vindt plaats bij
groothandelaars in fruit, groeten en aardappelen, in installaties voor de behandeling en de productie van verpakkingshout ISPM-15 en in laboratoria die quarantaine-organismen
gebruiken.
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Resultaten van de 8.732 missies uitgevoerd bij 7.573 veehouders uit de dierlijke productie

Gunstig
Inspecties

Gunstig

met

Ongunstig

opmerkingen
Infrastructuur, inrichting en hygiëne in landbouwbedrijven,

4.647

89,0 %

8,8 %

2,2 %

192

81,3 %

18,2 %

0,5 %

5.527

87,1 %

7,8 %

5,1 %

952

99,8 %

-

0,2 %

190

88,4 %

11,1 %

0,5 %

183

95,1 %

3,3 %

1,6 %

Dierengezondheid

2.931

93,3 %

2,6 %

4,1 %

Geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding

4.151

86,7 %

11,3 %

2,0 %

Epidemiologisch toezicht

3.853

91,0 %

6,1 %

2,9 %

Dierenwelzijn

5.154

90,1 %

6,2 %

3,7 %

voertuigen, handelaars, verzamelcentra, en controleposten
Infrastructuur, inrichting en hygiëne in sperma(opslag)centra
en embryo(productie)teams
Identificatie en registratie van dieren
Diervoeders in overeenstemming met de vereisten inzake
preventie van BSE-besmetting
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) in
sperma(opslag)centra en embryo(productie)teams
Naleving leveringsverbod van melk

In de dierlijke productie wordt o.a. het gebruik van genees-

De niet-conformiteiten gaven aanleiding tot 883 waarschu-

middelen en bedrijfsbegeleiding, de dierengezondheid

wingen, 301 PV’s en 307 inbeslagnames (waarvan meer dan

en het epidemiologisch toezicht , de preventie van BSE-

80 kg en meer dan 400 eenheden bestrijdingsmiddelen,

besmetting bij veehouders via diervoeding (diervoeders

27 loten geneesmiddelen, 18 paarden en 42 runderen en

toegelaten voor de betrokken diersoort, volledigheid van de

kalveren).

etikettering) gecontroleerd.

Globaal zijn de resultaten vergelijkbaar met 2010, al blijven er
een aantal aandachtspunten. De resultaten van de identificatie- en registratiecontroles in de schapen-, geiten- en hertenbedrijven zijn in 2011 minder goed : de non-conformiteiten betroffen meestal het bijhouden van het register en het
gebruik van het verplaatsingsdocument. De resultaten zijn
minder goed voor de traceerbaarheid bij handelaars en verzamelcentra omdat de controles strikter zijn op het naleven
van de termijn om de registers in te vullen en op het verplicht
doorgeven van gegevens in Sanitel. De resultaten van de
controles op de voertuigen betreffende de infrastructuur en
hygiëne zijn eveneens minder goed in 2011; de vastgestelde
non-conformiteiten betreffen voornamelijk het feit dat aan
de buitenzijde van het voertuig geen kenteken aanwezig is
met vermelding vervoer van levende dieren en het feit dat er
geen geschikte afscherming aanwezig is om te vermijden dat
dieren zouden vallen of ontsnappen.
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Controles voor een andere overheid
Tijdens de bezoeken bij de landbouwbedrijven worden in het
kader van de randvoorwaarden (EU reglementering) een aantal
eisen op het vlak van volksgezondheid, dierengezondheid,
dierenwelzijn, gezondheid van planten en leefmilieu gecontroleerd. Deze resultaten worden overgemaakt aan de gewesten
die volledig verantwoordelijk zijn voor het gevolg dat hieraan
wordt gegeven (zoals de eventuele intrekking van premies op
basis van Europese reglementering).
In 2011 werden 27.187 inspecties uitgevoerd door het FAVV
bij 9.575 operatoren tijdens 10.245 missies. De resultaten van
deze inspecties werden overgemaakt aan de Gewesten.

Service communication

De CVO en zijn ploeg (Directie Dierengezondheid en
Veiligheid van de Dierlijke producten bij DG Controlebeleid)

1.2.1. Identificatie en registratie van paarden
Eind 2011 waren ongeveer 264.000 paarden geïdentificeerd

Het FAVV voert identificatiecontroles uit op paarden in

of ter identificatie aangeboden bij de Belgische Confedera-

slachthuizen, in verzamelcentra, bij handelaars, bij uitvoer

tie van het Paard. In België wordt het totaal aantal paarden

en in KI-centra. Controles in maneges en bij particulieren

geschat op ongeveer 300.000. De nog niet geïdentificeerde

kunnen eveneens gebeuren naar aanleiding van een haard

paarden zijn paarden van particulieren die automatisch uit-

ingeval van ziekte of in het kader van specifieke controleac-

gesloten zijn voor slachting voor menselijke consumptie.

ties. Controles bij particulieren, maneges en tijdens wedstrijden worden door de FOD Volksgezondheid uitgevoerd in het
kader van dierenwelzijn. Het merendeel van de vastgestelde
niet-conformiteiten bestaat uit fouten bij de registratie in de
centrale databank, de afwezigheid van het register bij handelaars of het gebrek aan bepaalde gegevens en niet-conforme
paspoorten.
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1.3. Groothandel groenten en fruit
De belangrijkste producten die in 2011 bij de Belgische

Het FAVV controleert de naleving van de handelsnormen

tuinbouwveilingen (bron: VBT) werden aangeboden waren:

bij groenten en fruit hoofdzakelijk in de groothandel (o.a.

groenten (384.197 ton paprika’s, prei, tomaten en witloof,

veilingen) en voor aardappelen bij de bereiders, verpakkers

224.424 stuks kropsla, bloemkolen, komkommers) en fruit

en groothandels.

(364.256 ton aardbeien, appelen en peren). De teelt van
aardappelen neemt de laatste jaren zowel in oppervlakte
(76.833 ha in 2011) als productie toe (3,6 miljoen ton).
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Er werden 273 missies uitgevoerd bij 212 operatoren.
Gunstig
Inspecties

Gunstig

met

Ongunstig

opmerkingen
Autocontrolesysteem
Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen)

2

100 %

-

-

275

86,5 %

9,1 %

4,4 %

De zeldzame ongunstige inspecties hebben aanleiding
gegeven tot 11 waarschuwingen en 2 PV’s. De resultaten zijn
vergelijkbaar met deze van 2010.

1.4. Slachtingen
In 2011 waren er:
66 erkende slachthuizen voor hoefdieren; dit aantal is

Gekeurde

In beslag genomen

onveranderd in vergelijking met 2010

karkassen

karkassen

Runderen

536.637

1.773 (0,3 %)

Kalveren

322.754

352 (0,1 %)

Varkens

11.801.106

29.482 (0,2 %)

bescherming van de volksgezondheid waarborgen door

Paarden

9.669

53 (0,5 %)

vlees dat abnormaliteiten vertoont, dat besmet is met

Schapen

127.250

137 (0,1 %)

6.701

18 (0,3 %)

304.719.679

4.089.978 (1,3 %)

2.912.295

35.796 (1,2 %)

•

•

51 erkende slachthuizen voor pluimvee en konijnen, net
zoals in 2010.

Alle dieren moeten voor en na het slachten worden onderzocht : de keuring. De bedoeling van de keuring is vooral de

ziekteverwekkers of dat residuen van diergeneesmiddelen of contaminanten bevat, uit te sluiten voor menselijke

Geiten

consumptie. De keuring wordt door een officiële dierenarts

Gevogelte

uitgevoerd, over het algemeen een zelfstandige dierenarts
met opdracht.

Konijnen

De belangrijkste oorzaken van afkeuring waren gestorven
dieren, een veralgemeende ziekte of een vermoeden van
aanwezigheid van residuen.
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Directie Integratie van Bedrijfsinformatie

e-VKI: een stap in de voedselketen
vereenvoudigd
Voor elk dier of elk lot dieren dat naar het slachthuis gaat,
dient de veehouder de zogenaamde informatie over de
voedselketen (VKI) aan de slachthuisexploitant te bezorgen.
Deze informatie heeft o.a. betrekking op de gezondheidsstatus van de dieren, de ziekten en de toegediende geneesmiddelen, de resultaten van bepaalde laboratoriumonderzoe-

(DG Controlebeleid)

Naast de keuring zelf voert de officiële dierenarts ook inspecties uit op de voedselketeninformatie, het dierenwelzijn, het
gespecificeerd risicomateriaal (maatregelen tegen de gekkekoeienziekte) en andere bijproducten, laboratoriumtests, de
hygiënische werkwijze, de infrastructuur en de autocontrole.

ken, de resultaten van de keuringen van eerdere slachtingen

Naast de permanente aanwezigheid van dierenartsen met

van dieren van hetzelfde bedrijf.

opdracht tijdens de slachtactiviteiten, worden inspecties

Dit systeem moet sinds 2010 worden toegepast voor alle

uitgevoerd door dierenartsen van het Agentschap.

dierensoorten. De elektronische voedselketeninformatie of
e-VKI, werd in 2011 ontwikkeld. Hiermee kan een veehouder
met enkele muisklikken alle informatie over ziekten, behandelingen en laboratoriumanalyses melden of, zoals dit voor
het merendeel van de slachtingen het geval is, laten weten
dat er niets speciaal te melden is.
De e-VKI wordt momenteel vooral gebruikt in de kalversector
in combinatie met het elektronische paspoort. De verplichte
vertrekmelding van de dieren is niet langer nodig en er is dus
geen toename van het administratief werk voor de veehouder. Anderzijds vereenvoudigt dit in grote mate het beheer
van de voedselketeninformatie in de slachthuizen. Verwacht
wordt dat het gebruik van e-VKI in de loop van de volgende
jaren veralgemeend zal worden naar alle diersoorten en op
termijn zelfs volledig de papieren VKI zal kunnen vervangen.
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Resultaten van de 4.185 missies uitgevoerd door FAVV-medewerkers in de verschillende Belgische slachthuizen (alle diersoorten)
Gunstig
Inspecties

Gunstig

met

Ongunstig

opmerkingen
Dierenwelzijn

4.490

87,5 %

11,1 %

1,4 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

343

21,0 %

44,9 %

34,1 %

Hygiëne bij het slachten

325

77,5 %

18,2 %

4,3 %

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen)

342

92,4 %

5,8 %

1,8 %

Autocontrolesysteem

332

80,1 %

5,1 %

14,8 %

Verpakking en etikettering

327

80,1 %

19,3 %

0,6 %

Afvalbeheer

323

69,7 %

24,1 %

6,2 %

Meldingsplicht

318

98,7 %

0,9 %

0,3 %

Transport

256

90,6 %

5,9 %

3,5 %

De resultaten van de inspecties in de slachthuizen liggen in
dezelfde lijn als in 2010. De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 102 waarschuwingen en 28 PV’s.
Een modernisering van bepaalde slachthuizen en een volgehouden inspanning op het vlak van de goede hygiënepraktijken zijn noodzakelijk.

1.4.1

Slachtingen buiten het slachthuis

Noodslachting

Particuliere slachtingen

Met uitzondering van varkens mogen gezonde dieren die een

Varkens, schapen en geiten mogen door een particulier thuis

ongeval gehad hebben en daardoor om welzijnsredenen niet

worden geslacht (in dit geval is het vlees uitsluitend bestemd

levend naar het slachthuis kunnen worden vervoerd, buiten

voor het gezin) behalve indien het om een rituele slachting

het slachthuis worden geslacht (noodslachtingen) en vervol-

gaat. Omwille van het groot aantal slachtingen bij het Of-

gens naar het slachthuis gebracht met het oog op keuring. In

ferfeest, zijn particuliere slachtingen buiten het slachthuis

2011 werd voor 2.518 runderen, 29 kalveren en 3 paarden een

mogelijk in door het FAVV tijdelijk erkende slachtplaatsen.

noodslachting uitgevoerd.

De thuisslachting van runderen en éénhoevigen (paarden,
ezels, …) is niet toegelaten.
Een particuliere slachting kan eveneens in een slachthuis
plaatsvinden. In 2011 was dit het geval voor 8.805 runderen,
107 kalveren, 994 schapen en geiten, 253 varkens en 72
paarden.
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Slachten in de productieplaats

Islamitisch offerfeest

Producenten van gevogelte of konijnen kunnen de toelating

In 2011 vond het Islamitisch offerfeest plaats op 5 en 6

krijgen om een kleine hoeveelheid van hun eigen dieren te

november. Overeenkomstig het koninklijk besluit van 11

slachten op hun bedrijf. De verkoop van uitsluitend volledige

februari 1988 betreffende sommige door een religieuze ritus

karkassen mag slechts in kleine hoeveelheden gebeuren aan

voorgeschreven slachtingen, werden 81 plaatsen tijdelijk

de eindconsument, ofwel op het bedrijf ofwel op de lokale

erkend; 30 erkende slachthuizen hebben hieraan eveneens

markt.

deelgenomen.

In 2011 werden 11 inspecties op de infrastructuur, inrichting

Het aantal geslachte dieren bedroeg:

en hygiëne uitgevoerd bij 11 van deze operatoren : 3 waren
gunstig, 6 gunstig met opmerkingen en 2 ongunstig; 9 van

•

in tijdelijk erkende slachtplaatsen,

de 10 controles op dierenwelzijn waren conform. De nonconformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 2 waarschuwingen, 1 PV en tot de inbeslagneming van 9 karkassen van
gevogelte.

ongeveer 40.000 schapen en 100 geiten, het merendeel

•

ongeveer 4.000 runderen (enkel in slachthuizen).

De voornaamste niet-conformiteiten betroffen het dierenwelzijn tijdens het vervoer en de slachting, de identificatie
van schapen, documenten zoals de slachtaangifte bij de

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 omwille van het
dierenwelzijn, kunnen op de plaats van oorsprong in aangepaste lokalen worden geslacht voor zover het slachten onder

gemeenten, het gebrek aan professionalisme van bepaalde
slachters, het gebrek aan hygiëne in de tijdelijk erkende
slachtlokalen en sluikslachtingen (6 gevallen).
De inbreuken hebben aanleiding gegeven tot 12 waarschuwingen, 19 PV’s door FAVV-agenten en 15 PV’s door de
politiediensten.

hygiënische omstandigheden kan gebeuren.
De 7 inspecties uitgevoerd in 2011 bij 6 operatoren waren
gunstig voor wat de infrastructuur, de inrichting, de hygiëne,
dierenwelzijn en vervoer betreft.

Sector primaire productie (DG Controle)
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1.5. Wildbewerkingsinrichtingen
Wild geschoten door een jager die geslaagd is in een opleiding over volksgezondheid en hygiëne kan alleen aan een
erkende wildbewerkingsinrichting worden verkocht, behalve
indien het voor het persoonlijk gebruik van de jager wordt behouden of indien hij het in kleine hoeveelheden aan een particulier levert die de eindgebruiker is, met uitsluiting van elke
andere bestemming (restaurant, markt, slager, kantine...).
In de wildbewerkingsinrichting voert de dierenarts met
opdracht een gezondheidsonderzoek uit op het vrij wild: van
de 756.961 stuks wild werden er 14.910 (2,0 %) afgekeurd. Het
dreigend of bevestigd bederf is de belangrijkste reden voor
afkeuring van zowel grof als klein vrij wild.

Vrij wild afgeleverd in de wildbewerkingsinrichtingen
Afgeleverde stuks

Afgekeurde stuks

Hinden

6.765

199 (2,9 %)

Everzwijn

10.169

78 (0,8 %)

Andere tweehoevigen (ree)

5.739

80 (1,4 %)

Klein haarwild

47.600

1.318 (2,8 %)

Klein pluimwild

686.688

13.235 (1,9 %)

1.6. Visserij
In de Belgische vismijnen vindt er iedere veilingdag een vis-

Aanvoer

keuring plaats: een organoleptische viskeuring en eventueel
bijkomende analyses om de versheid van de vis te beoordelen. In 2011 werd 4.356 kg (0,03 % van de vangst) aangevoerde vis afgekeurd wegens onvoldoende versheid.

Vismijn Nieuwpoort

346.448 kg

Vismijn Oostende

5.113.864 kg

Vismijn Zeebrugge

11.338.356 kg

Totaal

16.798.668 kg

Er werden vier missies in 3 Belgische vismijnen uitgevoerd
(Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge): de infrastructuur, de
inrichting en de hygiëne waren conform met opmerkingen in
3 gevallen en niet-conform in 1 geval en de naleving m.b.t. de
meldingsplicht was in alle gevallen verzekerd.

82

|

hoofdstuk 5

inspecties en z i ek tes

Inspecties bij vissersvaartuigen (75 missies bij 74 operatoren)
Gunstig
Inspecties

Gunstig

met

Ongunstig

opmerkingen
Infrastructuur, inrichting en hygiëne

75

82,7 %

17,3 %

-

Meldingsplicht

76

100 %

-

-

Twee missies werden uitgevoerd in 2 herverzendingscentra
voor levende tweekleppige weekdieren waarbij de infrastructuur, de inrichting, de hygiëne, de meldingsplicht en het vervoer werden gecontroleerd. Deze aspecten waren allemaal
conform.
In de vissector zijn de inspectieresultaten vergelijkbaar met
2010.

1.7. Verwerking van levensmiddelen
De verwerkende industrie blijft belangrijk voor de Belgische
economie en zeker voor de export. Het is een zeer diverse
sector zowel wat betreft de aard van de producten als de
grootte van de bedrijven.

vlees
15%

vis, plantaardige en
dierlijke oliën en vetten
11%

diervoeders
8%

dranken
10%
chocolade, cacao &
suikerwerk
10%

Verdeling omzet
van de
voedingsindustrie:
43,7 miljard € in
2011

brood en
banketbakkerswerk
6%

zuivelindustrie
10%

groenten & fruit
8%

maalderijen en zetmeel
producten
overige
7%
voedingsmiddelen
15%

Bron: ADSEI (maandelijkse en trimestriële BTW-aangiftes) en FEVIA
(Economische ontwikkeling van de Belgische voedingsindustrie in 2010/2011).
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Resultaten van de 4.340 missies uitgevoerd bij 3.621 operatoren in de verwerkingsbedrijven van levensmiddelen
Gunstig
Inspecties

Gunstig

met

Ongunstig

opmerkingen
Infrastructuur, inrichting en hygiëne

5.751

55,7 %

34,2 %

10,1 %

Autocontrolesysteem

2.754

67,7 %

18,5 %

13,8 %

Meldingsplicht

2.725

93,0 %

6,1 %

0,9 %

Traceerbaarheid

2.132

77,0 %

20,2 %

2,8 %

Etikettering

2.942

75,1 %

20,9 %

4,0 %

Vervoer

1.494

91,0 %

6,2 %

2,8 %

Afvalbeheer

1.163

81,9 %

14,1 %

4,0 %

De non-conformiteiten gaven aanleiding tot 667 waarschuwingen, 106 PV’s, 2 tijdelijke sluitingen, 1 procedure tot schorsing of intrekking van de erkenning en 14 inbeslagnames.
In de volgende hoofdstukken worden de resultaten meer in
detail weergegeven.
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1.7.1. Vlees en vleesproducten
In 2011 waren er:
•

433 uitsnijderijen voor vers vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren (441 in 2010)

•

178 uitsnijderijen voor pluimvee, lagomorfen en wild (201
in 2010).

Resultaten van de missies uitgevoerd in alle inrichtingen voor het versnijden en de verwerking van vlees
Gunstig
Inspecties

Gunstig

met

Ongunstig

opmerkingen
Uitsnijderijen
Infrastructuur, inrichting en hygiëne

699

76,1 %

11,4 %

12,4 %

Traceerbaarheid

366

66,7 %

30,9 %

2,5 %

2.627

53,1 %

37,1 %

9,8 %

Vleesverwerkende bedrijven
Infrastructuur, inrichting en hygiëne

De resultaten van de inspecties betreffende de infrastructuur in de uitsnijderijen zijn minder goed dan in 2010 (8,3 %
ongunstige resultaten) en in het bijzonder in de uitsnijderijen
van vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren,
gevogelte en konijnen.

1.7.2. Visserijproducten
Resultaten van de 490 missies bij 442 visverwerkende bedrijven (inrichtingen die visserijproducten bewerken, inrichtingen die
visserijproducten verwerken, koel- en vrieshuizen en herverpakkingscentra)
Gunstig
Inspecties

Gunstig

met

Ongunstig

opmerkingen
Infrastructuur, inrichting en hygiëne

1.072

59,1 %

33,8 %

7,1 %

Traceerbaarheid

256

78,1 %

20,7 %

1,2 %

Vervoer

299

89,6 %

8,0 %

2,4 %

De resultaten van de inspecties op infrastructuur zijn minder
goed dan in 2010 (4,2 % niet gunstig).

85

1.7.3. Melk en melkproducten
Resultaten van de 626 missies bij 579 producenten zuivelproducten en industriële melkinrichtingen
Gunstig
Inspecties

Gunstig

met

Ongunstig

opmerkingen
Producenten van zuivelproducten op de hoeve
Infrastructuur, inrichting en hygiëne

407

65,6 %

31,0 %

3,4 %

Autocontrolesysteem

263

71,9 %

25,5 %

2,6 %

Meldingsplicht

165

97,6 %

1,2 %

1,2 %

Traceerbaarheid

117

95,7 %

1,7 %

2,6 %

Etikettering

311

74,3 %

20,9 %

4,8 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

374

51,6 %

40,1 %

8,3 %

Autocontrolesysteem

129

58,2 %

20,9 %

20,9 %

Meldingsplicht

90

90,0 %

10,0 %

-

Traceerbaarheid

96

78,1 %

20,8 %

1,1 %

Etikettering

190

74,7 %

22,1 %

3,2 %

Industriële melkinrichtingen

De resultaten van de inspecties bij de producenten van hoe-

mentatie van het autocontrolesysteem aan de hand van 3

vemelkproducten (kaas, yoghurt, ijs, boter…) zijn vergelijkbaar

vragen over een als kritisch aangeduid punt in de sectorgids

met deze van 2010. De resultaten van de inspecties betref-

autocontrole; deze is niet gunstig indien de operator één

fende de infrastructuur en de etikettering in de industriële

van deze vragen niet juist beantwoordt. Dit verklaart wellicht

melkinrichtingen zijn beter dan in 2010 (respectievelijk 11,4 %

de matige resultaten voor deze inspecties in de industriële

en 9,1 % non-conformiteiten). De inspectie van de autocon-

melkinrichtingen.

trolesystemen in de industriële melkinrichtingen bestaat uit
een steekproefsgewijze controle van de kennis en de imple-
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1.7.4. Eieren en eiproducten
Resultaten van de 274 missies bij 102 pakstations en 41 producenten van eiproducten en van levensmiddelen op basis van
rauwe eieren
Gunstig
Inspecties

Gunstig

met

Ongunstig

opmerkingen
Pakstations
Infrastructuur, inrichting en hygiëne

59

78,0 %

11,8 %

10,2 %

Autocontrolesysteem

27

81,5 %

7,4 %

11,1 %

Meldingsplicht

30

100 %

-

-

Etikettering

224

82,6 %

12,9 %

4,5 %

Fabrikanten van eiproducten en inrichtingen die gebruik maken van rauwe eieren
Infrastructuur, inrichting en hygiëne

90

56,7 %

31,1 %

12,2 %

Autocontrolesysteem

27

51,9 %

18,5 %

29,6 %

Meldingsplicht

19

68,4 %

31,6 %

-

Traceerbaarheid

21

71,4 %

19,1 %

9,5 %

Etikettering

25

80,0 %

16,0 %

4,0 %

De resultaten van de inspecties in de pakstations, de producenten van eiproducten en gebruikers van rauwe eieren zijn

Sector Verwerking (DG Controle)

vergelijkbaar met deze van 2010.
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1.7.5. Diverse producten
De resultaten van de 862 missies bij 850 verwerkers van

De meest voorkomende problemen waren (in dalende volg-

groenten en fruit en producenten van snoepgoed, choco-

orde): geen verklaring van overeenstemming voor verpak-

lade, brood, pasta, drank, enz. zijn verbeterd ten opzichte van

kingsmateriaal, geen medische certificaten voor personeel

2010: in 2011 was 18,4 % van de inspecties gunstig, 60,7 % was

dat in aanraking komt met levensmiddelen, het niet-naleven

gunstig met opmerkingen en 20,9 % was niet gunstig (27,3 %

van de vereisten voor de wasbakken.

in 2010).

1.8. Groothandel
Het FAVV voert controles bij groothandelaars, d.w.z. operatoren die voeding verdelen naar andere operatoren (Business
to Business), zonder deze voeding zelf te verwerken.

Resultaten van de 756 missies uitgevoerd bij 747 groothandels
Gunstig
Inspecties

Gunstig

met

Ongunstig

opmerkingen
Infrastructuur, inrichting en hygiëne

728

34,1 %

45,0 %

20,9 %

Autocontrolesysteem

303

64,4 %

16,8 %

18,8 %

Meldingsplicht

372

69,1 %

26,6 %

4,3 %

Traceerbaarheid

446

63,7 %

31,4 %

4,9 %

Ten opzichte van 2010 wordt een duidelijke verbetering vast-

De niet-conformiteiten hebben niettemin aanleiding

gesteld van de resultaten van de controles op infrastructuur

gegeven tot 164 waarschuwingen, 1 actie t.o.v. een andere

(35,4 % niet-conform in 2010), op de autocontrolesystemen

operator, 20 PV’s en de inbeslagnames van meer dan 2,5 ton

(45,1 %) en op de traceerbaarheid (15,6 %). Er dient niettemin

producten (10 inbeslagnames).

op gewezen dat sedert juli 2011 een gids voor autocontrole
beschikbaar is voor de sector van de groothandel in levensmiddelen. Dit heeft trouwens geleid tot een toename met
50 % van het aantal groothandelaars die over een gevalideerd autocontrolesysteem beschikken: 93 in 2010 tegenover 139 in 2011.
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1.9. Horeca
Resultaten van de 12.014 missies uitgevoerd bij 11.720 horecazaken
Gunstig
Inspecties

Gunstig

met

Ongunstig

opmerkingen
Infrastructuur, inrichting en hygiëne in de horeca met toela-

8.826

3,6 %

43,1 %

53,3 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne bij ambulante uitbaters

739

21,0 %

45,5 %

33,5 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in geregistreerde cafés

2.087

24,6 %

59,6 %

15,8 %

Rookverbod

10.484

77,1 %

16,0 %

6,9 %

Autocontrolesysteem

5.194

33,0 %

1,2 %

65,8 %

Meldingsplicht

5.331

76,3 %

19,9 %

3,8 %

Traceerbaarheid

5.303

75,7 %

10,2 %

14,1 %

ting

De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 5.256

desserten, meer dan 200 kg kant-en-klaargerechten, meer

waarschuwingen, 15 acties t.o.v. een andere operator, 870

dan 100 kg melk en melkproducten, meer dan 90 kg fruit en

PV’s, 60 tijdelijke sluitingen en 233 inbeslagnames (meer dan

groenten en meer dan 4 ton andere producten).

3 ton vlees en visserijproducten, meer dan 500 kg granen of
bakkerijproducten, groenten en fruit, meer dan 400 kg ijs en

Inspecties infrastructuur, inrichting en hygiëne in niet ambulante horeca: enkele specifieke activiteiten
Gunstig
Inspecties

Gunstig

met

Ongunstig

opmerkingen
Kamers met ontbijt

94

9,6%

68,1%

22,3%

Traiteur, feestzaal

771

6,2%

52,5%

41,2%

Hotel - restaurant

219

1,4%

51,1%

47,5%

Tearoom, ijssalon, banketbakkerij

435

3,0%

48,7%

48,3%

Frituur

952

2,3%

46,1%

51,6%

Snackbar, broodjeszaak

2.003

2,9%

43,4%

53,7%

Restaurant

2.675

1,8%

39,9%

58,3%

Pizzeria

302

2,3%

37,7%

59,9%

Pita

283

1,8%

25,8%

72,4%
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Overzicht van de meest voorkomende zware niet-conformiteiten (item checklist) in de niet ambulante horecazaken
Aantal inspecties
(niet conform)
Ruimtes zijn proper

8.653 (14,3 %)

Oppervlakken in contact met levensmiddelen (met inbegrip van uitrusting en apparatuur)

8.652 (11,2 %)

zijn proper
Temperaturen gekoelde levensmiddelen en koudeketen worden gerespecteerd

8.407 (10,2 %)

Ontdooien gebeurt onder gepaste omstandigheden

5.775 (10,1 %)

Er zijn propere toiletten met spoeling, deze geven geen directe toegang tot ruimten waar

8.153 (9,8 %)

levensmiddelen worden gehanteerd en er zijn wasbakken voor de handen

Nieuwe regelgeving betreffende het rookverbod in de horeca
Om de gezondheid van niet-rokers, in het bijzonder de

Met ingang van 1 juli 2011 is dit onderscheid afgeschaft en

werknemers te beschermen, geldt sinds 1 januari 2010 een

geldt een algemeen rookverbod in de hele horeca. De aan-

algemeen rookverbod in alle publieke ruimtes. Tot medio

wezigheid van een rookkamer, i.e. een afzonderlijke ruimte,

2011 splitste de rookreglementering de horecasector op in

afgesloten door een plafond en wanden, waar gerookt mag

twee delen: eetgelegenheden en drankgelegenheden. De

worden en waar enkel drankjes mogen genuttigd worden,

enige voedingswaren die in een drankgelegenheid mogen

blijft wel toegelaten.

worden aangeboden zijn voorverpakte levensmiddelen die
bij omgevingstemperatuur gedurende ten minste drie maanden houdbaar zijn.

Het beleid omtrent het rookverbod is een bevoegdheid van
de minister van Volksgezondheid en de FOD Volksgezondheid. Het FAVV controleert samen met de FOD Volksgezondheid de naleving van het rookverbod in de verbruiksruimten
van horeca-inrichtingen. Het Agentschap doet dit door
integratie van deze controles in zijn inspectieprogramma.

1.10. Grootkeukens
Resultaten van de 3.503 missies uitgevoerd bij 3.464 grootkeukens
Gunstig
Inspecties

Gunstig

met

Ongunstig

opmerkingen
Infrastructuur, inrichting en hygiëne in grootkeukens

3.435

6,1 %

59,7 %

34,2 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in melkkeukens

72

27,8 %

51,4 %

20,8 %

Autocontrolesysteem

1.891

55,5 %

2,3 %

42,2 %

Meldingsplicht

2.143

82,8 %

14,2 %

3,0 %

Traceerbaarheid

2.066

77,4 %

11,4 %

11,2 %

Hoewel de situatie zeker nog niet bevredigend kan genoemd

De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 1.372

worden, wordt ten opzichte van 2010 een verbetering vast-

waarschuwingen, 8 acties t.o.v. een andere operator, 33 PV’s,

gesteld betreffende de resultaten van de autocontrolesyste-

1 tijdelijke sluiting en 21 inbeslagnames (2.515 kg groenten

men (50,7 % non-conformiteiten). Stippen wij hierbij ook aan

en fruit, 760 kg vlees, 126 liter dranken en meer dan 200 kg

dat een aantal belangrijke operatoren gekozen hebben voor

andere producten).

de certificering van hun keukens.
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Inspecties infrastructuur, inrichting en hygiëne in grootkeukens: enkele specifieke activiteiten
Gunstig
Inspecties

Gunstig

met

Ongunstig

opmerkingen
Melkkeuken

72

27,8 %

51,4 %

20,8 %

1.200

4,0 %

63,3 %

32,7 %

Kinderdagverblijven

674

4,6 %

60,2 %

35,2 %

Rusthuis

532

9,0 %

53,8 %

37,2 %

Ziekenhuis

67

14,9 %

43,3 %

41,8 %

Gevangenis

8

-

25,0 %

75,0 %

School (incl. internaten)

1.11. Kleinhandel
Resultaten van de 10.542 missies uitgevoerd bij 10.297detailhandels
Gunstig
Inspecties

Gunstig

met

Ongunstig

opmerkingen
Infrastructuur, inrichting en hygiëne

10.597

10,9 %

42,8 %

46,3 %

Autocontrolesysteem

6.093

69,1 %

1,5 %

29,4 %

Meldingsplicht

6.255

86,3 %

11,3 %

2,4 %

Traceerbaarheid

7.226

71,8 %

17,2 %

11,0 %

Op het vlak van autocontrolesystemen is er een duidelijke

vlees, meer dan 800 kg melk en melkproducten, meer dan

verbetering ten opzichte van 2010 (40,0 % niet-conformitei-

700 kg visserijproducten, meer dan 300 kg groenten en fruit,

ten). De niet-conformiteiten hebben geleid tot 4.111 waar-

meer dan 200 kg granen en bakkerijproducten en meer dan

schuwingen, 21 acties t.o.v. een andere operator, 615 PV’s, 40

7 ton andere producten).

tijdelijke sluitingen, 2 procedures tot opschorting of intrekking
van de erkenning en 222 inbeslagnames (meer dan 900 kg
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De voornaamste non-conformiteiten (items checklists) voor de verschillende soorten kleinhandels zijn (% nonconformiteit) :
•

Detailhandel (zonder verwerking):
•

Er zijn voldoende, goed geplaatste handenwasbakken (in het bijzonder in de nabijheid van de toiletten), voorzien van warm
en koud stromend water (of gemengde temperatuur), vloeibare zeep en een hygiënisch droogmiddel (24,4 %)

•

•

Er is een ingangscontrole op binnenkomende producten en deze zijn geschikt voor menselijke consumptie (20,1 %)

•

Temperaturen gekoelde producten en diepvriesproducten worden gerespecteerd (9,1 %)

Detailhandel (met verwerking):
•

Er is een ingangscontrole op binnenkomende producten en levensmiddelen zijn geschikt voor menselijke consumptie
(36,4 %)

•

Er zijn voldoende, goed geplaatste handenwasbakken (in het bijzonder in de nabijheid van de toiletten), voorzien van warm
en koud stromend water, vloeibare zeep en een hygiënisch droogmiddel (32,8 %)

•
•

Er is voldoende opslagruimte, er is geen bederf of verontreiniging van bewaarde levensmiddelen (18,9 %)

Detailhandel brood en verse patisserie:
•

Ruimtes en uitrusting zijn proper (23,7 %)

•

Er zijn propere toiletten met spoeling, geen directe toegang tot ruimten waar levensmiddelen worden gehanteerd en er zijn
handenwasbakken (21,1 %)

•
•

Temperaturen gekoelde levensmiddelen en koudeketen worden gerespecteerd (16,9 %)

Vleeswinkels:
•

De jaarlijks verplichte analyse van het monster van gehakt of vleesbereiding op basis van gehakt vlees werd uitgevoerd en
correct opgevolgd (31,1 %)

•

•

Oppervlakken in contact met levensmiddelen (met inbegrip van uitrusting en apparatuur) zijn proper (12,5 %)

•

Ruimtes zijn proper (11,0 %)

Viswinkels:
•

Er is een ingangscontrole op binnenkomende producten en levensmiddelen zijn geschikt voor menselijke consumptie
(34,6 %)

•

Er zijn voldoende, goed geplaatste handenwasbakken, voorzien van warm en koud stromend water, vloeibare zeep en een
hygiënisch droogmiddel (25,3 %)

•
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De producten in de koeltogen hebben de vereiste temperatuur (9,1 %).
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Sector Distributie (DG Controle)

Controles op kerstmarkten
Eind 2011 en begin 2012 voerde het FAVV 96 controles uit op
kerstmarkten (in Louvain-la-Neuve, Luik, Œudeghien, Bergen,
Gent en Leuven) bij ambulante horecazaken, ambulante
vleeswinkels, ambulante bakkers en ambulante detailhan-

Houdbaarheidsdata
Er bestaan 2 verschillende houdbaarheidsdata : een datum
van minimale houdbaarheid en een uiterste consumptiedatum:
•

microbiologisch minder kwetsbaar zijn en een langere

De meest voorkomende niet-conformiteiten waren het

houdbaarheidsperiode hebben bv. conserven, koekjes,

ontbreken van thermometers in koelkasten, koeltogen en/

droge pasta, chocolade… Tot die datum waarborgen

of in diepvriezers, het gebruik van afvalrecipiënten die niet

fabrikanten een veilig product met optimale organolep-

afsluitbaar, proper of in goede staat zijn of het ophopen

tische kwaliteit. Na die datum is die garantie er niet meer.

van afval in levensmiddelenruimten en het ontbreken van

Na deze datum mogen de producten nog verkocht en

een handwasgelegenheid voorzien met stromend water en

geconsumeerd worden als de verpakking niet bescha-

vloeibare zeep en een hygiënisch handdroogmiddel. Daarbij

digd is, de smaak en geur niet afwijken…

werden er in totaal 5 processen-verbaal en 36 waarschuwingen opgesteld.

De datum van minimale houdbaarheid (“ten minste
houdbaar tot…”) wordt vermeld op producten die

dels.

•

De uiterste consumptiedatum daarentegen
(“te gebruiken tot …”) wordt gebruikt bij microbiologisch
zeer bederfelijke producten zoals vers vlees en verse vis,
voorverpakte charcuterie,… Voorbij deze datum mogen
de producten niet meer verkocht of geconsumeerd worden omwille van de mogelijke risico’s voor de gezondheid
van de consument.
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Resultaten van inspecties over houdbaarheidsdata
Controles in

Controles in

Controles in

primaire productie

verwerking

distributie

(niet-conform)

(niet- conform)

(niet- conform)

-

2.077 (1,5 %)

20.745 (7,3 %)

545 (2,4 %)

3.828 (2,8 %)

8.933 (4,2 %)

Er zijn geen bedorven levensmiddelen of waarvan
de uiterste consumptiedatum is overschreden of
die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie
Datum van minimale houdbaarheid of uiterste
consumptiedatum is correct vermeld of werd niet
gewijzigd

1.12. Verpakking en etikettering van diverse producten
Resultaten van de 7.318 missies voor de controle van verpakkingen en de etikettering bij 7.163 operatoren
Gunstig
Inspecties

Gunstig

met

Ongunstig

opmerkingen
Voedingsmiddelen en voedingssupplementen

5.014

76,3 %

10,0 %

13,7 %

Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen

2.423

66,0 %

29,4 %

4,6 %

Houtskool (voor grill en barbecue)

143

97,2 %

2,8 %

-

Eieren (groothandel)

77

70,1 %

16,9 %

13,0 %

in aanraking te komen

De non-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 1.013
waarschuwingen, 211 PV’s, 7 tijdelijke sluitingen en 88 inbeslagnames van tientallen loten van granen, bakkerijproducten, vis, pluimvee en andere levensmiddelen.
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1.13. Vervoer van levensmiddelen
Resultaten van de 617 missies bij 462 vervoerders van levensmiddelen
Gunstig
Inspecties

Gunstig

met

Ongunstig

opmerkingen
Infrastructuur, inrichting en hygiëne

602

78,0 %

9,0 %

13,0 %

Autocontrolesysteem

13

53,8 %

38,5 %

7,7 %

Meldingsplicht

25

80,0 %

20,0 %

-

Traceerbaarheid

27

77,8 %

7,4 %

14,8 %

De meest voorkomende niet-conformiteiten bij deze inspec-

PV’s en 15 inbeslagnames (o.a. 200 kg vlees, 72 kg vis, 13 kg

tie waren de niet correcte temperatuur tijdens het transport

fruit en groenten, meer dan 5 kg bakkerijproducten, 9 kg melk

(11,6 %), de onvoldoende reiniging tussen twee ladingen (8,1

en melkproducten, 53 eenheden bereide maaltijden).

%) en niet-conforme controle en registratie van de temperatuur (6,7 %). Ze hebben geleid tot 77 waarschuwingen, 25

1.14. Dierlijke bijproducten
Dierlijke bijproducten zijn delen van dieren die niet voor men-

Het FAVV controleert enkele van de mogelijke bestemmin-

selijke consumptie gebruikt worden of kadavers van dieren.

gen zoals diervoeder en oleochemie. Het FAVV leidt ook het

Deze producten worden in tal van toepassingen gebruikt.

overleg met de andere overheden (Gewesten, FOD Volksge-

Het veilige gebruik van deze producten wordt op Europees

zondheid) in de Commissie dierlijke bijproducten en met de

niveau geregeld. De verordening (EG) nr. 1774/2002 die dit

sector in het overlegplatform dierlijke bijproducten.

regelde werd op 4 maart 2011 ingetrokken en vervangen door
verordening (EG) nr. 1069/2009 en zijn implementatieverordening (EU) nr. 142/2011.

In 2011 werd er naar aanleiding van de nieuwe wetgeving
een groot aantal opleidingen gegeven door het FAVV aan de
operatoren en de verschillende inspectiediensten.

Resultaten van de 5.784 missies bij 5.455 operatoren in dierlijke bijproducten
Gunstig
Inspecties

Gunstig

met

Ongunstig

opmerkingen
Beheer van afval

5.862

77,1 %

13,5 %

9,4 %

De inspectieresultaten kennen een lichte achteruitgang te-

Daarnaast werd er tijdens 12.202 missies gecontroleerd of

genover 2010 (6,5 % non-conformiteiten). De niet conformi-

het keukenafval van horecazaken en grootkeukens niet ge-

teiten gaven aanleiding tot 719 waarschuwingen, 183 PV’s, 3

voederd werd aan veedieren (verbod op Europese niveau).

procedures tot opschorting of intrekking van de erkenning, 9

Een niet-conformiteit hiertegen werd bij 2,6 % van de 3.404

tijdelijke sluitingen en 57 inbeslagnemingen.

grootkeukens en bij 1,8 % van de 8.746 gecontroleerde horecazaken vastgesteld.
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2. Fytosanitaire controles
In 2011 heeft het FAVV 11.229 monsters genomen van plan-

Deze monsternemingen werden verricht bij producenten, in

ten, plantaardige producten, grond en andere materialen

opslagplaatsen, verzendingscentra, openbaar groen en bos-

die drager kunnen zijn van schadelijke organismen. Globaal

sen. Door dit toezicht is het mogelijk waarborgen te geven op

had 97,7 % van de monsters een conform resultaat, wat een

internationaal vlak, dat onze planten en plantaardige produc-

significante verbetering is ten opzichte van 2010 (93,9 %).

ten aan de wettelijke voorschriften voldoen. Een aanzienlijk
aantal monsternemingen, in het bijzonder in de teelt van
aardappelpootgoed, wordt door het FAVV aan de Gewesten
gedelegeerd. Deze monsternemingen zijn eveneens opgenomen in de onderstaande overzichten.

Directie Plantenbescherming en Veiligheid van de
Plantaardige Producten (DG Controlebeleid)

Insecten

96

Monsters

Conform

Tuta absoluta

14

28,6 %

Andere

65

90,5 %

Totaal insecten

79

87,5 %
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De monitoring voor Tuta absoluta, een schadelijk mineer-

Andere bemonsteringen op de aanwezigheid van insecten

motje in de tomatenteelt, werd uitgevoerd aan de hand van

vonden hoofdzakelijk plaats op uit derde landen ingevoerde

feromoonvallen opgehangen in 10 pakstations in België. Net

planten en plantaardige producten. Hierbij werden onder

zoals vorig jaar werden verschillende motjes aangetroffen en

andere Bemisia tabaci (tabakswittevlieg), Liriomyza sativae

kunnen we dus concluderen dat het insect aanwezig is.

(bladmineerder) en Liriomyza trifolii (floridamineervlieg)
vastgesteld.

Nematoden
Monsters

Conform

141

100 %

Globodera (aardappelcystenaaltjes)

4.018

98,8 %

Ditylenchus dipsaci (stengelaaltje)

628

98,9 %

Meloidogyne (wortelknobbelaaltjes)

383

96,9 %

Andere

119

92,8 %

5.289

98,4 %

Bursaphelenchus xylophilus (dennennematode)

Totaal nematoden

Het merendeel van de door de operatoren geselecteerde

resultaat tot de groep van Lidstaten die hierdoor het minst

percelen voor de productie van vermeerderingsmateriaal of

getroffen zijn.

van aardappelpootgoed in het kader van de plantenpaspoorten, bleek vrij te zijn van aardappelcystenaaltjes. De andere
analyses werden uitgevoerd tijdens de eerste enquête op
0,5 % van de oppervlakken die representatief zijn voor alle
consumptie-aardappelproductiegebieden in het kader van
de Richtlijn 2007/33/EG. Die heeft aangetoond dat 2,6 % van

De bemonstering voor andere nematoden gebeurt hoofdzakelijk via de analyse van aanklevende grond op planten ingevoerd uit derde landen. Hierbij werden regelmatig schadelijke
nematoden vastgesteld, onder andere, Helicotylenchus,
Pratylenchus, Trichodorus en Xiphinema.

de percelen besmet zijn. Ondanks de heterogene geografische spreiding van deze nematode, behoort België door dit

Schimmels
Monsters

Conform

Phytophthora ramorum

234

93,2 %

Andere

762

99,5 %

Totaal schimmels

996

98,0 %

In 2011 werd op 8 bedrijven een besmetting met Phytophthora ramorum vastgesteld op Rhododendron planten, dit
is een status quo ten opzichte van vorig jaar. De besmette
planten en de waardplanten in een straal van 2 meter werden
vernietigd. In openbaar groen en bossen werden 270 plaatsen geïnspecteerd. Er werd 1 besmetting aangetroffen in een
park. Alle genomen monsters werden tevens onderzocht op
aanwezigheid van Phytophthora kernoviae, een schimmel

Deze ziekte werd niet waargenomen in België.
De andere bemonsteringen werden verricht voor Monilinia
fructicola (perzikrotkelkje), Gibberella circinata (harskanker
bij den) en Melampsora medusae (populierenroest), Tilletia
indica (brand op granen) en Sclerotium sepivorum (witrot
bij uien). Enkel deze laatste schimmel werd aangetroffen. Op
besmette percelen mogen geen plantuitjes worden geteeld.

die gelijkaardige symptomen veroorzaakt, maar onder een
veel agressievere vorm.
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Bacteriën
Monsters

Conform

3.353

100 %

Erwinia amylovora (bacterievuur)

451

69,8 %

Andere

143

91,5 %

3.947

97,9 %

Monsters

Conform

Apple proliferation mycoplasm

368

97,8 %

Pepino mosaic virus

43

95,3 %

404

90,3 %

Andere

58

100 %

Totaal virussen en viroïden

873

94,5 %

Clavibacter michiganensis sepedonicus en Ralstonia solanacearum

Totaal bacteriën

Bacteriën die werden aangetroffen zijn Erwinia amylovora op
o.a. appel- en perenbomen, meidoorn en lijsterbes, Clavibacter michiganensis michiganensis op tomaten, Xanthomonas
fragariae op aardbeien en Xanthomonas arboricola pv. pruni
op laurierkers.

Virussen en viroïden

Pospiviroïden

In 2011 werd een gerichte actie gevoerd om Apple proliferati-

Tijdens de survey op pospiviroïden werd opnieuw 1 geval

on mycoplasm op te sporen in boomkwekerijen. Dit myco-

van Potato Spindle Tuber Viroid aangetroffen op Solanum

plasma werd aangetroffen in 2 bedrijven, en de besmette

jasminoides (klimmende nachtschade). De andere viroïden

planten werden vernietigd.

die werden aangetroffen zijn Tomato Apical Stunt Viroid op
Solanum jasminoides, Solanum rantonetti (blauwe aardappelstruik), Brugmansia (engelentrompet) en Citrus Exocortis
Viroid op Solanum jasminoides.
Van de andere virussen die werden opgespoord (o.a. Plum
pox virus, Tomato spotted wilt virus, Tomato yellow leaf curl
virus) is enkel Pepino mosaic virus aangetroffen.
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3. Dierziektes
3.1. Gezondheidsbeleid
Het FAVV delegeert een belangrijk deel van het gezondheidstoezicht aan de regionale diergezondheidsverenigingen DGZ

•

opvolging en een wetenschappelijke ondersteuning van

en ARSIA en besteedt hieraan jaarlijks meer dan 7 miljoen €.
Om de sanitaire veiligheid van onze veestapel op nationaal
en internationaal vlak te kunnen garanderen werden verschil-

de actoren op het terrein
•

maken

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

•

•

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

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

•

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

lende keuzes gemaakt :
•

het administratief beheer m.b.t. de diergeneeskundige

West Nile Virus)
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.

analyses bij abortus bij runderen en kleine herkauwers en
een onderzoek naar de mogelijke oorzaak

3.2. Abortusonderzoek
Bij iedere melding van een verwerping bij runderen, schapen

In 2011 werden 8.164 verwerpingen onderzocht bij runde-

of geiten wordt een uitgebreid onderzoek op een hele reeks

ren. Dit betekent een sterke stijging ten opzichte van 2010

ziekteverwekkers uitgevoerd naast het verplichte brucellose

(6.650). Deze evolutie is te wijten aan de financiering door

onderzoek zoals wettelijk is vastgelegd. Het onderzoek werd

het FAVV van enerzijds de onderzoeken uitgevoerd in het

uitgevoerd op serum van het moederdier en via virologisch

kader van het abortusprotocol en anderzijds het ophalen

en bacteriologisch onderzoek van de verworpen vrucht of de

van de materialen voor onderzoek. In 2011 werd de lijst van

nageboorte.

de te onderzoeken dierziekten bijgestuurd en werden de
onderzoeksmethoden geoptimaliseerd.
Geïdentificeerde ziekteverwekkers bij verwerpingen
Runderen: moederdier

BVD

48,0 %

IBR

18,4 %

Neosporose

17,6 %

Q-koorts

11,9 %

Leptospirose

3,1 %

Runderen: fœtus
& placenta
Neosporose

11,0 %

E. coli

8,4 %

Arcanobacterium pyogenes

7,2 %

Gisten en schimmels

6,1 %

BVD

3,4 %

Q-koorts

1,5 %

Listeria monocytogenes

1,5 %

Salmonella

1,1 %

Blauwtong

-

Brucellose
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In 2011 werden 187 verwerpingen onderzocht bij schapen en
geiten (serologisch onderzoek bij de moeder en virologische
en bacteriologisch onderzoek van foetus en placenta).

Toxoplasma (IgG - IgM)

Schapen en geiten:

Schapen en geiten:

moederdier

fœtus & placenta

81,3 % - 71,9 %

Schmallenbergvirus

51,4 %

Neosporose

9,5 %

Toxoplasma

19,6 %

Q-koorts

5,2 %

Neosporose

15,2 %

Chlamydia

4,7 %

E. coli

7,1 %

Brucellose

-

Gisten en schimmels

2,6 %

Q-koorts

1,9 %

Campylobacter

1,3 %

Listeria monocytogenes

1,3 %

Arcanobacterium

0,8 %

pyogenes
Blauwtong

-

Brucellose

-

3.3. Ziekten waarvan België officieel vrij is
België is officieel vrij van verschillende ziekten bij rundvee en

België is eveneens vrij van tal van andere ziekten, zoals

varkens : runderleucose (sinds 1 juli 1999), runderbrucellose

mond- en klauwzeer, hondsdolheid, hoogpathogene aviaire

(sinds 25 juni 2003), rundertuberculose (sinds 25 juni 2003),

influenza, (laatste geval in 2003), Newcastle’s Disease bij

de ziekte van Aujeszky (sinds 4 oktober 2011).

pluimvee, klassieke varkenspest… De volledige lijst is beschik-

Het behoud van het officieel vrije statuut gedurende meer-

baar op de website van het FAVV.

dere opeenvolgende jaren liet toe om het bewakingspro-

In het kader van de intracommunautaire handel en de

gramma voor runderen en varkens vanaf december 2009 af

uitvoer naar derde landen is het voor België belangrijk dat het

te bouwen (richtlijn 64/432/EEG).

land vrij is van deze ziekten.

Ziekte van Aujeszky
De ziekte van Aujeszky is een virale ziekte waarbij hoofdza-

Sinds oktober 2011 heeft België op Europees niveau het

kelijk varkens getroffen worden ; de ziekte is niet op de mens

officieel-vrij statuut van de ziekte bekomen. De uitvoer en

overdraagbaar. De bestrijding van de ziekte van Aujeszky

de intracommunautaire handel van varkens zijn vanaf dan

werd in 1993 opgestart. De bestrijding was aanvankelijk geba-

gemakkelijker geworden en moeten serologische analyses

seerd op een verplichte vaccinatie met een merkervaccin en

niet meer gebeuren. De monitoring kan eveneens worden

het selectief slachten van besmette varkens. Sinds 1 januari

versoepeld in het merendeel van de varkensbeslagen.

2011 is vaccinatie verboden. 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.
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De ziekte blijft evenwel endemisch bij in het wild levende
everzwijnen. Men moet dus waakzaam blijven aangezien
het virus kan overgedragen worden van everzwijnen op als
landbouwhuisdier gehouden varkens.
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3.4. Vogelgriep
Vogelgriep vormt een voortdurende bedreiging voor onze

gevoerd door het FAVV, DGZ et ARSIA. Er werden monsters

pluimveestapel. Wilde vogels vormen daarbij het reservoir

genomen op 3.453 wilde vogels en op 7.820 stuks pluimvee.

van de ziekte. Het FAVV heeft daarom zoals in de voorgaande jaren, ook in 2011 een monitoring voor vogelgriepvirussen
bij wilde vogels en pluimvee georganiseerd.

De resultaten van de analyses - uitgevoerd door het CODA,
het nationale referentielaboratorium - waren ook dit jaar
geruststellend : enkele laagpathogene virussen werden ge-

Voor de monitoring bij wilde vogels werd samengewerkt met

ïsoleerd (types H2, H3, H4, H6, H9 en H10) maar uitsluitend

het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen,

bij in het wild levende vogels (waar deze virussen van nature

het “Réseau de surveillance sanitaire de la faune sauvage”

voorkomen en van geen betekenis zijn).

van de Université de Liège en de natuurdiensten van de
Gewesten. De monsternemingen van pluimvee werden uit-

3.5. Blauwtong
Sinds jaren voert het FAVV inspanningen tegen blauwtong

ons land op 15 februari 2012 de vrije status van de Europese

samen met de veeteeltsector en de dierenartsen om onze

Unie bekomen, net als Nederland, Duitsland en Luxemburg.

veestapel opnieuw vrij te laten verklaren van deze ziekte. In

De vaccinatie werd vrijwillig vanaf 1/01/2011.

2011 werden monsters genomen in 1.400 rundveehouderijen naast de onderzoeken op 2.100 abortusgevallen. Geen
enkele besmetting door het blauwtongvirus werd sinds 2009
aan het licht gebracht. Het betreft een opmerkelijke verbetering van de toestand, gezien er 700 gevallen waren in 2006,
7.000 in 2007 en 50 in 2008.

De financiële inspanningen die het FAVV en het Sanitair
fonds voor de gezondheid en de kwaliteit van dieren en dierlijke producten sinds 2006 voor de bestrijding van blauwtong
hebben geleverd zijn aanzienlijk. Het FAVV heeft in de periode 2006-2011 13 miljoen € geïnvesteerd in de bestrijding van
blauwtong en 13,5 miljoen doses van het vaccin aangekocht

In 2008, het eerste jaar dat er vaccins op de markt kwamen

en kosteloos ter beschikking gesteld van de veehouders.

tegen het in serotype 8, heeft het FAVV geopteerd, in samen-

De toedieningskosten van de dierenartsen werden groten-

spraak met de landbouwsector, voor een verplichte vaccina-

deels gecompenseerd d.m.v. forfaitaire vergoedingen per

tie van de ganse runder- en schapenveestapel gedurende 3

correct gevaccineerd dier.

jaar. Dat heeft ertoe geleid dat vanaf begin 2009 geen enkel
geval van blauwtong meer werd vastgesteld. Derhalve heeft
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3.6. Schmallenbergvirus
In de tweede helft van 2011 werden de veehouders in ons

Deze ziekte kon toegeschreven worden aan de directe

land en in de buurlanden geconfronteerd met een nieuwe

besmetting van de dieren door de besmette vectoren. De

virusziekte, die herkauwers bedreigt. De eerste aanwijzingen

ziekte werd vanaf oktober niet meer opgemerkt, omwille van

van deze nieuwe ziekte werden in augustus en septem-

het feit de activiteit van de kriebelmuggen als gevolg van het

ber vastgesteld in Duitsland en Nederland, waar een groot

koudere weer afnam.

aantal ernstige gevallen van koorts, diarree en soms ernstige
melkgiftdaling bij melkvee werden vastgesteld. In de meeste
gevallen genazen de zieke dieren na enkele dagen. Na een
intensieve zoektocht naar het causaal agens, heeft het Duits
referentielaboratorium in november het Schmallenbergvirus
geïsoleerd.
Het Schmallenbergvirus behoort tot de familie van de Orthobunyavirussen, die niet eerder in Europa werden aangetoond. Het treft enkel herkauwers en wordt – net zoals blauwtong – door kriebelmuggen (vector) verspreid. Wanneer een
drachtig dier door dit virus besmet wordt, bestaat het risico
dat het virus doorheen de placenta de foetus besmet.

In december wanneer het lammerseizoen begon werden
andere symptomen vastgesteld: meer verwerpingen, vroeggeboorten en doodgeboorten. De dode lammeren vertoonden misvormingen aan de hersenen, beenderen en gewrichten. Dezelfde problemen werden nadien ook bij kalveren
vastgesteld.
Sinds midden december werden in België congenitale
problemen bij de lammeren opgemerkt. Het werd dan ook
duidelijk dat het Schmallenbergvirus ook in ons land aanwezig was. Ondertussen is het virus aangetoond in honderden
schapen- en rundveehouderijen, overal in het land, en is
duidelijk geworden dat kriebelmuggen het virus in 2011 over
gans Noordwest-Europa verspreid hebben.
De ziekte is geen wettelijke aangifteplichtige ziekte, maar
werd door het FAVV – gezien de impact voor de veeteelt –
aan lijst toegevoegd met de ziekten die in het kader van het
abortusprotocol worden onderzocht.

3.7. West Nile virus
In 2011 is voor het tweede jaar een monitoring georganiseerd

De monsters werden onderzocht in het CODA, het nationale

voor het West Nile virus. Dit virus kan bij mens en paard de

referentielaboratorium. Ze waren alle negatief voor het West

zgn. West-Nijlkoorts veroorzaken, een ziekte die soms een

Nile virus, behalve 3 % van de paardensera. Dit laatste is het

dodelijke afloop kent. Het virus werd nog nooit in ons land

gevolg van vaccinatie: paarden die naar landen reizen waar

aangetroffen, maar heeft zich de afgelopen jaren wel in Zuid-

het virus circuleert, worden vaak gevaccineerd.

en Zuidoost-Europa genesteld.
De uitgevoerde analyses betroffen bloedmonsters van:
•

297 paarden voor export of monsternemingen in het
kader van de monitoring voor equine infectieuze anemie

•

2.000 runderen in het kader van de winterscreening

•

1.836 eenden en ganzen die buiten worden gehouden
en 1.214 wilde vogels in het kader van de monitoring voor
vogelgriep.
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3.8. Q-koorts
Sedert eind 2009 wordt op bedrijven met melkschapen

In 2011 werd gestart met de verplichte vaccinatie van geiten

en melkgeiten een monitoring van tankmelk uitgevoerd om

op bedrijven waar Coxiella burnetii werd teruggevonden in

Coxiella burnetii te detecteren. Bij verwerping wordt even-

de melk of bij een abortus. Het vaccin werd verschaft door

eens een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van

het FAVV. Er werden in totaal 12.800 dieren gevaccineerd op

de kiem (zie hoofdstuk opvolging abortussen.) Bij positief

11 bedrijven. Op 8 bedrijven werd de kiem na vaccinatie niet

resultaat worden bioveiligheids- en hygiënemaatregelen en

meer gedetecteerd. De kostprijs bedroeg € 64.000.

een vaccinatie opgelegd.

3.9. OSE
Overdraagbare spongiforme encefalopathieën of OSE

In 2011 werden in België 207.204 runderen getest op BSE

(Engels: TSE) zijn ziekten die de hersenen en het zenuwstel-

(180.318 slachtrunderen en 26.759 kadavers). Door het

sel van dieren progressief aantasten. Deze ziekten worden

verhogen van de testleeftijd voor gezonde slachtrunderen

veroorzaakt door bepaalde infectieuze eiwitten, prionen

werden bijna 50.000 testen minder uitgevoerd dan in 2010.

genaamd. De bekendste OSE is BSE of boviene spongiforme
encefalopathie, beter gekend als de “gekkekoeienziekte”.

Er werd ook een bewaking op levende runderen in acht
genomen in veehouderijen, op markten, bij het vervoer en
bij het gezondheidsonderzoek in de slachthuizen. Aan de
127 verdenkingen kon de nodige opvolging worden gegeven
dankzij de aangifteplicht. De hersenen van alle verdachte
dieren werden geanalyseerd door het CODA. De laatste
vijf jaar werden geen gevallen van BSE meer vastgesteld in

Herziening van de BSE-bewaking
sinds 1 juli 2011
In navolging van het verschijnen van het 2de OSE-stappenplan van de Europese Commissie en de discussie aangaande de OSE-bewaking in de werkgroepen onder leiding van
het Belgische voorzitterschap in 2010, besliste de Europese
Commissie om vanaf 1 juli 2011 de leeftijdsgrens voor het
testen van gezonde slachtrunderen op BSE op te trekken van
48 tot 72 maanden. Voor runderen die een noodslachting in

België. Het laatste geval dateert van oktober 2006. In de hele
EU werd de jongste jaren een sterke daling van het aantal positieve gevallen vastgesteld (67 gevallen in 2009, 44 in 2010,
28 in 2011), maar in bepaalde landen komen nog sporadisch
gevallen voor, hoofdzakelijk bij oudere dieren.
In 2011 werden 1.858 dode schapen en geiten van meer dan
18 maanden oud bemonsterd in het vilbeluik en 102 klinisch
verdachte schapen en geiten werden onderzocht. Alle monsters waren conform. Het laatste geval van scrapie in België
dateert van 2007.

het slachthuis ondergingen en runderkadavers bleef de testleeftijd behouden op 48 maanden. Ook voor de runderen die
klinisch verdacht zijn van BSE verandert er niets. Hierdoor
blijft een snelle detectie van een mogelijke opflakkering van
BSE of van een nieuwe OSE-variant gegarandeerd.
De leeftijdsgrenzen voor het verwijderen van het gespecificeerde risicomateriaal (GRM) en het verbod op het voederen van dierlijk eiwit (feed ban) veranderen niet: deze twee
maatregelen vormen de basis van de bescherming van de
gezondheid van mens en dier en zijn de hoekstenen van het
Europese volksgezondheidbeleid inzake OSE.
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3.10. Cysticercose
Cysticercen zijn larvale tussenstadia van lintwormen die bij

In 2011 werden in de slachthuizen 1.336 gevallen van gelo-

mensen aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van een

kaliseerde cysticercose en 11 gevallen van veralgemeende

volwassen lintworm. Bij een gelokaliseerde infestatie met

cysticercose bij runderen aangetroffen.

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.

3.11. Ziekten bij dieren uit de aquacultuur
Er werd geen enkele uitbraak van hemorragische septicemie
(SHV), noch van infectueuze hematopoïetische necrose
(NHI) vastgesteld. Er werd een uitbraak van het koi herpesvirus in een visvijver vastgesteld. Er werden maatregelen
genomen tot beperking van de verplaatsingen om verspreiding van deze ziekte te vermijden.

3.12. Bijenziekten
In België zijn er 6 aangifteplichtige bijenziekten: Amerikaans

Het afgelopen decennium is de bijenteelt wereldwijd door

vuilbroed (veroorzaakt door de bacterie Paenibacillus larvae

een aantal gezondheidsproblemen getroffen. In verschil-

larvae), Europees vuilbroed (veroorzaakt door de bacterie

lende landen, waaronder België, is verhoogde bijensterfte

Melissococcus plutonius), Varroase (veroorzaakt door de

geconstateerd, waarvan de precieze oorzaak tot op heden

mijt Varroa destructor), Acariose (veroorzaakt door de mijt

nog niet kon worden vastgesteld. Ten gevolge van deze pro-

Acarapis woodii), de kleine bijenkastkever (Aethina tumida)

blematiek stelde de Europese Commissie op 2 februari 2011

en de Tropilaelaps mijt. De 2 laatst genoemde ziektes werden

het Franse ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire

tot op heden niet vastgesteld in België.

de l’alimentation, de l’environnement et du travail) aan als

In 2011 werd in België geen enkele uitbraak van vuilbroed of
Acariose vastgesteld. Aangezien Varroase wijdverspreid is in
België, wordt deze ziekte niet langer aangegeven.

Europees referentielaboratorium voor de bijengezondheid.
De eerste taak is om een Europees monitoringprogramma
voor bijenziekten te ontwikkelen vanaf het najaar 2012. Eind
2011 diende het FAVV een programma in bij de Europese
Commissie, teneinde actief deel te kunnen nemen aan dit
Europees project.
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4. Voedseltoxi-infecties
Voedseltoxi-infecties zijn een verzamelnaam voor infecties
of intoxicaties die worden veroorzaakt door de consumptie
van gecontamineerde voeding of water. We spreken van een
collectieve voedseltoxi-infectie (CVTI) wanneer er onder
dezelfde omstandigheden 2 of meer personen gelijkaardige
symptomen vertonen, en waarbij er een (waarschijnlijk) oorzakelijk verband bestaat met eenzelfde voedselbron.

De stijging van het aantal CVTI’s in 2011 is een gevolg van de verbeterde rapportering door de betrokken actoren: het FAVV, de
Gemeenschappen en het WIV
1.800
1.539

1.600
1.346

1.400
1.200
1.000

854

800
600
400
200

281
96

113

2009
CVTI's

57

60

20

-

2010
Betrokken personen

2011
Gehospitaliseerde personen
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In slechts 10 % van de CVTI’s kon een oorzaak gevonden worden door analyse van restanten van levensmiddelen of door onderzoek van de zieke personen
Aantal

Aantal

Aantal

CVTI’s

zieken

gehospitaliseerd

Lectines & Bacillus cereus

1

178

0

Bonensoep

Campylobacter

5

103

1

Putwater

Bacillus cereus

8

87

9

Rijst

Shigella

1

37

2

Norovirus

2

13

0

Listera monocytogenes

1

11

(waarvan 4

11

Verdachte oorsprong

Harde en halfharde kaas

overleden)
E. coli O157:H7

3

8

6

Bacillus cereus & Clostridium perfringens

1

8

1

Salmonella

2

7

2

Coagulase + staphylococcus

2

7

0

Histamine

1

3

1

Bacillus cereus & coagulase + staphylococcus

1

3

3

253

1.074

21

Onbekend

Rijst

Botervis

In 2011 was de helft van de CVTI gelinkt aan een restaurantmaaltijd

School, kinderopvang
1%

Het aantal CVTI’s wordt steeds onderschat omwille van het
feit dat deze vaak niet worden meegedeeld, zeker wanneer

Andere
4%

zich slechts milde symptomen voordoen. Het is tevens

Thuis
20%

moeilijk om een verband te leggen tussen een CVTI en het
voedsel o.a. tengevolge van laattijdige melding.

Restaurant
51%

Occasionele catering
2%

Take-away
14%
Recreatief domein, kamp
2%
Eetzaal
6%
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Sectorale bemonsteringsplannen:
diervoeder- en zuivelsector
De Europese wetgeving voorziet dat de officiële controles
rekening houden met de eigen controles van de operatoren
voor zover zij de risico’s op besmetting in de voedselketen
kunnen verlagen. In deze optiek past het FAVV haar analyseprogramma aan op basis van sectorale bemonsteringsplannen (SBP) die garanties bieden waarbij de voedselveiligheid
op een hoog niveau kan blijven. Het SBP moet aan het
wetenschappelijk comité van het FAVV worden voorgelegd.
Er moet rekening worden gehouden met haar advies en er
moet aan bepaalde bemonsterings- en analysevoorwaarden
worden voldaan. De vermindering van het aantal officiële
analyses berust op risicocriteria zoals de ernst van de gecontroleerde gevaren en de blootstelling van de consument.

Diervoeders

Zuivelsector

Het SBP van de diervoeders werd uitgewerkt door OVOCOM,

Ook de zuivelsector heeft sedert 2006 een sectoraal

het Belgisch platform voor de verschillende schakels in de

bemonsteringsplan. De kosten worden gedeeld tussen de

diervoederketen. Het omvat de analyse van contaminanten,

melkproducenten en de melkerijen. BCZ (Belgische Confe-

gaande van de levering van de grondstoffen tot de aflevering

deratie van de Zuivelindustrie) staat in voor de organisatie.

van mengvoeders voor dieren. De Beroepsvereniging van de

Er werden monsters genomen van rauwe melk op de hoeve

mengvoederfabrikanten (BEMEFA) heeft sedert 2003 de

en in de vrachtwagens bij melkophaling. Ook zuivelproducten

organisatie van het SBP bij de mengvoederfabrikanten en de

werden bemonsterd.

fabrikanten van voormengsels op zich genomen.

In 2011 werden 1.426 analyses uitgevoerd op 1.659 monsters

BEMEFA stuurt regelmatig een gedetailleerd SBP naar het

(residuen van dierengeneesmiddelen, zware metalen, doxi-

FAVV en de analyseresultaten. Het FAVV heeft dan ook in

nes, dioxineachtige PCB, PCB, residuen van bestrijdingsmid-

2011 haar programmering verminderd voor de analyses voor

delen, Salmonella, E.coli, radioactiviteit, …); voor sommige

de opsporing van mycotoxines (-15 %), zware metalen (-14 %)

analyses werden monsters samengevoegd. Er waren 3 niet-

en residuen van pesticiden (-14 %) in de grondstoffen die aan

conforme resultaten. Het betrof 3 monsters die residuen

de mengvoederfabrikanten worden geleverd.

van ontwormingsmiddelen bevatten die niet toegelaten zijn

In 2011 heeft BEMEFA 1.783 monsters genomen in 274
productie-eenheden en analyses uitgevoerd o.a. op zware
metalen (198 monsters), mycotoxines (540), residuen van
pesticiden (223), dioxines en dioxine-achtige PCB’s (203),

voor de behandeling van melkvee in lactatie. Het merendeel van de monsternemingen van het FAVV kaderen in de
verordening 96/23/EG waarin een minimum aantal monsters
opgelegd wordt.

PCB’s (113) en salmonella (269). Twee non-conformiteiten
op aflatoxines werden aangetoond in witte sorghum en in
aardnoten. De betrokken bedrijven werden hiervan op de
hoogte gebracht zodat in overleg met het FAVV gepaste
maatregelen werden genomen. In een monster van vismeel
werd de interventiedrempel voor dioxines overschreden
en in 3 monsters (sojaolie, zinkchelaat en bentoniet) voor
dioxine-achtige PCB’s. Er werden enquêtes uitgevoerd en
corrigerende maatregelen werden genomen. De dioxinenorm was in 1 monster (ijzerchelaat) overschreden waardoor een melding aan het FAVV werd gestuurd evenals een
RASFF-bericht. In één monster (koolzaad) werd salmonella
(S. idikan) aangetroffen.
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1. Kwaliteit
Het FAVV controleert de kwaliteit van diverse producten in

eiwit, ruwe as, ruwe celstof, calcium, ...), frituurvet (gepolyme-

de voedselketen: meststoffen, bodemverbeterende midde-

riseerde triglyceriden), zuigelingenvoeding (nutriënten) en

len, teeltsubstraten en zuiveringsslib (nutriënten, organische

voedingssupplementen (gehalte aan actieve plantenstoffen,

stof, droge stof, pH, …), bestrijdingsmiddelen (gehalte aan

vitaminen, mineralen).

actieve stof en fysico-chemische eigenschappen), diervoeders (verboden dierlijke eiwitten, additieven, ruw vet, ruw

Aantal monsters

Gunstig

385

83,6 %

65

90,8 %

1.677

95,3 %

125

86,4 %

1.006

92,8 %

10

50 %

Bijzondere voeding voor zuigelingen en kleuters

605 analyses

95,0 %

Voedingssupplementen

433 analyses

93,8 %

Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten,
zuiveringsslib
Bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik
Diervoeders
Substantiële kwaliteit
Gemedicineerde voeders
Additieven
Oliën en frituurvetten

Deze resultaten waren gelijkaardig aan de resultaten van 2010.

Voor meststoffen betroffen de niet-conformiteiten voor-

Tijdens de hygiëne-inspecties in de horecasector werd de

namelijk een tekort aan nutriënten (stikstof, fosfor, kalium)

kwaliteit van het frituurvet nagegaan met behulp van een

en voor bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en

draagbaar testtoestel (meten van het gehalte van de polaire

zuiveringsslib een te laag gehalte aan droge stof en organi-

fractie). Wanneer het resultaat ongunstig was, is een mon-

sche stof: 33 waarschuwingen en 8 PV’s werden uitgeschre-

ster genomen om in het labo verder te onderzoeken op het

ven. Voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig

gehalte aan gepolymeriseerde triglyceriden. Er werd 1 PV

gebruik hadden de non-conformiteiten betrekking op het

gegeven.

niet naleven van het gehalte aan gegarandeerde actieve stof
en fysico-chemische eigenschappen (schuimvorming en
benatting) van producten : er werden 2 PV’s en 4 waarschuwingen opgemaakt.

De voedingssupplementen werden geanalyseerd op de
voornaamste vitamines (A, B1, B11, B12, D2, E en K) en mineralen (chroom, jood, koper, mangaan, magnesium, molybdeen
en selenium). Er werden 6 waarschuwingen en 6 PV’s opge-

Voor diervoeders gaven de non-conformiteiten op de ga-

steld en 1 maatregel tegen een andere operator genomen.

ranties van additieven aanleiding tot 11 PV’s en 16 waarschu-

Zuigelingenvoeding werd geanalyseerd op vitamines (A, B1,

wingen waarvan 4 PV’s en 4 waarschuwingen voor gemedici-

B11, B12, B2, B3, B5, B6, B8, C, D, E, K) en mineralen (calcium,

neerde voeders.

chloor, fosfor, kalium, magnesium, natrium, ijzer, koper, selenium, zink) en transvetzuren. In totaal werden er 8 waarschuwingen en 6 PV’s opgesteld en 1 maatregel tegen een andere
operator genomen.
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2. Residuen en contaminanten
2.1. Dioxines, dioxineachtige PCB’s en merker PCB’s
PCB’s en dioxines zijn stoffen die een kankerverwekkend

De controle op dioxines voorafgaand aan de voedselketen, in

effect kunnen hebben. Dioxines vormen de familie van

diervoeders, is cruciaal. Eén enkele partij van een grondstof

organochloorverbindingen. Naast de “echte” dioxines (poly-

kan aanleiding geven tot de contaminatie van een zeer groot

chloordibenzodioxines of PCDD), omvat deze groep even-

aantal dieren. Voorbeelden zijn de dioxinecrisis van 1999

eens de furanen (polychloordibenzofuranen of PCDF) en de

(veroorzaakt door een contaminatie van dierlijk vet door

dioxineachtige polychloorbifenylen (PCB). Deze verbindin-

oliën uit elektrische transformatoren), het incident in 2006

gen zijn allemaal lipofiel (ze zijn in vet oplosbaar), chemisch

(veroorzaakt door het gebruik van ongezuiverd zoutzuur in

en fysisch zeer stabiel en bijna niet bioafbreekbaar. Hierdoor

de productie van gelatine), de dioxinecrisis in Ierland in 2008

hopen ze zich op in het vet van dieren en bij de mens. De

(veroorzaakt door gedroogde bakkerijproducten met een

PCB’s vinden hun oorsprong terug in menselijke activiteiten.

besmette brandstof die in varkensvoeder werden gerecy-

De belangrijkste bronnen van blootstelling zijn levensmidde-

cleerd) en het dioxineincident in Duitsland (veroorzaakt door

len van dierlijke oorsprong, zoals vlees, vis, melk en eieren.

besmette technische vetzuren die in diervoeder werden
gemengd).
In België is het verplicht in de diervoedersector om een
analyse uit te voeren op dioxines en dioxineachtige PCB’s
voordat kritische grondstoffen op de markt worden gebracht
en dit op kosten van de operator.

Resultaten van de monsters genomen door het FAVV

Dioxines

Dioxineachtige
PCB's

Zuiveringsslib

PCB
36

Diervoeders

1.110

219

811

Controle vlees slachthuizen

403

403

218

Bijzondere voeding voor zuigelingen en kleuters

20

20

10

Voedingssupplementen

25

25

15

Eieren en eiproducten

32

31

19

Melk en melkproducten

215

215

104

Visserijproducten

136

136

112

Verwerkte dierlijke vetten (talk, reuzel)

35

35

12

Vlees en vleesproducten

43

43

11

Plantaardige oliën en vetten

55

55

30

2.074

1.182

1.378

Totaal

Slechts 4 monsters van diervoeders - 3 oligoelementen (1

en er werd overgegaan tot 1 definitieve inbeslagneming van 15

uit Israel, 2 uit Roemenië) en 1 mengvoeder voor runderen

ton mengvoeders.

uit Duitsland - waren niet conform (3 voor dioxines en 1 voor

Een partij oligo-elementen werd naar Israël teruggestuurd.

dioxine en dioxineachtige PCB’s) ; 2 PV’s werden opgemaakt
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2.2. Mycotoxines
Mycotoxines worden gevormd door schimmels die aanwezig

Het FAVV heeft in 2011 monsters genomen doorheen de

zijn in plantaardige grondstoffen tijdens hun groei of opslag.

hele voedselketen en bij de import (o.a. in het kader van de

Meerdere mycotoxines hebben een niet te verwaarlozen

Europese Verordening (EG) nr. 669/2009). Er worden im-

effect op de gezondheid van mens en dier. Een fusarium

mers veel levensmiddelen ingevoerd die gevoelig zijn voor

toxine (DOM voor deoxynivalenol) veroorzaakt misselijkheid,

de vorming van mycotoxines (specerijen, grondnoten, rijst,

braken, diarree, duizeligheid en hoofdpijn. Andere myco-

amandelen, …).

toxines zijn toxisch voor het zenuwstelsel, zoals patuline, of
kunnen schade aan de genen veroorzaken en zijn kankerverwekkend, zoals bepaalde aflatoxines. Mycotoxines kunnen
ook aangetroffen worden in dierlijke producten zoals melk
door de inname van besmette voedergewassen en omwille
van hun chemische stabiliteit.

Monsternemingen

Conform

Diervoeders

553

99,6 %

Melk en melkproducten

178

100 %

Bijzondere voeding voor zuigelingen en kleuters

53

100 %

Voedingsmiddelen

15

100 %

Dranken

86

98,4 %

Fruit (druiven, dadels, vijgen)

48

100 %

Noten

332

99,7 %

Granen en afgeleide producten

214

99,9 %

Specerijen

126

98,6 %

Zaden, plantaardige oliën en oliehoudende zaden

98

99,6 %

Karkassen

160

100 %

Andere*

201

100 %

* brood en patisserie, warme kant-en-klaar maaltijden, soepen en sauzen, chocolade, confituur, chips, groenten en fruit van het
4de gamma, margarine, zetmeel, koeken, snoep met gedroogd fruit, chilipepers, koffie

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2010 behalve

In 2 monsters appelsap werd een te hoge concentratie aan

voor de groep van de oliehoudende zaden en plantaardige

patuline gevonden. In het ene geval werd de rest van het lot

oliën waarvoor een verbetering wordt vastgesteld (94,5 %

in beslag genomen en vernietigd (120 l). In het andere geval

conform in 2010).

werden de verkochte eenheden teruggeroepen via affiches

Er worden ook analyses verricht op niet-genormeerde mycotoxines (vb. T2 en HT2-toxines in voedingsmiddelen, ochratoxine A in karkassen). De resultaten van T2/HT-2 toxines
werden doorgestuurd naar het EFSA die ze gebruikt heeft bij
haar risicobeoordeling.

in de winkels. Er werd 1 PV uitgeschreven. In 3 monsters
pistachenoten, 1 monster aardnoten, 1 monster cayennepeper en 3 monsters kruidenmix werden bij de invoercontroles
te hoge gehaltes gevonden aan aflatoxines. De invoer van
de zendingen werd geweigerd. In 1 monster graanmeel werd
de norm voor fumonisines overschreden. Er werd een PV
uitgeschreven. 2 monsters dierenvoeders bevatten een te
hoog gehalte aan aflatoxines. Deze loten werden geweigerd
bij de invoer.
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2.3. Bestrijdingsmiddelen
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de teelt van groen-

ding wordt een risico-evaluatie uitgevoerd. Indien er voor

ten, fruit en granen kan aanleiding geven tot de aanwezigheid

de consumenten een potentieel risico wordt aangetoond,

van residuen in levensmiddelen en diervoeder. De maximale

worden maatregelen genomen om de consumptie van het

residulimieten (MRL) zijn vastgelegd in de Europese wetge-

betrokken voedingsmiddel te vermijden (uit de handel ne-

ving zodat het correct gebruik van de bestrijdingsmiddelen

men, persbericht en recall bij de consumenten). Bovendien

wordt nagegaan (gebruik van erkende producten in de teelt,

vindt een inspectie plaats bij de verantwoordelijke van het

naleving van de dosissen en de termijnen vóór de oogst) en

levensmiddel (Belgische producent of invoerder) zodat de

de gezondheid van de consument wordt beschermd. De

reden van overschrijding van de MRL wordt vastgesteld. Een

levensmiddelen waarvan het residugehalte de MRL over-

waarschuwing of een PV wordt opgemaakt afhankelijk van de

schrijdt, mogen niet op de markt worden gebracht.

ernst van de inbreuk.

Het controleplan van de residuen van bestrijdingsmiddelen

Ter aanvulling van het controleplan worden bijkomende

van het FAVV richt zich op levensmiddelen die een over-

analyses uitgevoerd op bepaalde levensmiddelen afkomstig

schrijding van de MRL kunnen vertonen. Een overschrijding

uit Thaïland, de Dominikaanse Republiek, Turkije, Egypte en

van de MRL betekent niet noodzakelijk - en zelfs zelden - een

India (in toepassing van Verordening (EG) nr. 669/2009),

risico voor de consument, maar is een teken van verkeerd

evenals naar aanleiding van non-conformiteiten.

gebruik van het bestrijdingsmiddel. In geval van overschrijResultaat van de 3.537 analyses op levensmiddelen naar de aanwezigheid van residuen van bestrijdingsmiddelen (rekening
houdend met de analytische onzekerheid).
Aantal ontlede
monsters

Groenten, fruit, granen

Controleplan

1.920

97,4 %

Verordening 669/2009

451

96,5 %

143

83,2 %

Controleplan

64

100 %

Controleplan

95

100 %

2

100 %

Opvolging van
non-conformiteiten
Babyvoeding

Diervoeders

Conform

Opvolging van
non-conformiteiten

Producten van dierlijke oorsprong (melk, eieren, vlees, honing, vis…)

Controleplan

747

100 %

Verwerkte producten

Controleplan

115

100 %

3.537

97,5 %

Totaal

De belangrijkste vastgestelde non-conformiteiten in het

De non-conformiteiten in de opvolgingsmonsters betroffen

kader van het controleplan betroffen peulvruchten [erwten

vooral munt uit Marokko. De non-conformiteiten in monsters

en bonen (voornamelijk uit Kenia) en linzen (voornamelijk uit

die in het kader van de Verordening (EG) nr. 669/2009 wer-

Frankrijk)], kruidenthee (o.a. uit China en Japan) en blad-

den geanalyseerd, betroffen voornamelijk levensmiddelen

groenten (verse kruiden, spinazie, andijvie en rucola, voor-

uit Thailand (basilicum, koriander en aubergines) en uit de

namelijk uit België). De levensmiddelen die uit derde landen

Dominikaanse Republiek (pimentpepertjes).

worden ingevoerd vertonen proportioneel meer non-conformiteiten (3,9 %) dan de producten uit de Europese Gemeenschap (1,1 %). Ten opzichte van 2010 zijn de resultaten voor

De non-conformiteiten gaven aanleiding tot 2 waarschuwingen, 11 PV’s en 3 inbeslagnemingen (1.014 kg levensmiddelen).

groenten, fruit en granen ongeveer vergelijkbaar (97,4 % in
2011 tegen 97,6 % in 2010).
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2.4. Zware metalen
Zware metalen zijn toxische stoffen die van nature aanwezig

Controles zijn bedoeld om na te gaan of de wettelijke nor-

zijn in het leefmilieu of afkomstig uit industriële activiteiten.

men niet worden overschreden in levensmiddelen, maar ook

Ze kunnen door opname via de voeding dysfuncties veroor-

in materialen in contact met levensmiddelen (zie specifiek

zaken of zich opstapelen in het lichaam (bv. cadmium in de

hoofdstuk). Daarnaast worden analyses uitgevoerd teneinde

nieren).

de nodige gegevens te verzamelen voor een blootstellingsinschatting of voor een eventuele normering.

Zware metalen
Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsub-

As, Cd, Cr, Co, Cu,

Aantal monsters
(aantal analyses)

Conform

264 (1.893)

99,8 %

Cd, Pb, Hg, As

622 (736)

99,9 %

Cd, Pb

119 (218)

98,6 %

Cd, Pb

65 (108)

100 %

Cd, Pb

310 (620)

100 %

Cd, Pb

16 (27)

100 %

Melk, eieren en hun producten

Cd, Pb, Hg

57 (147)

100 %

Visserij- en aquacultuurproducten

Cd, Pb, Hg

173 (390)

99,2 %

Cd, Pb

46 (56)

100 %

Cd, Pb, Hg, As

54 (68)

92,6 %

Alcoholische dranken en fruitsap

Cd, Pb

29 (34)

100 %

Honing

Cd, Pb

45 (70)

100 %

Cd, Pb

46 (71)

100 %

Cd, Pb, Hg, As

8 (32)

100 %

Zout

Pb, As

10 (12)

100 %

Zaden, oliehoudend fruit en plantaardige oliën

Cd, Pb

3 (6)

100 %

Pb

15 (15)

100 %

straten en zuiveringsslib
Diervoeders (grondstoffen, voormengsels, mengvoeders, additieven)
Groenten & fruit
Granen, afgeleide producten van granen en bereidingen
op basis van graan
Karkassen van runderen, kalveren, varkens, schapen,
paarden, pluimvee, lagomorfen, wild
Vlees, vleesproducten en -bereidingen

Bijzondere voeding voor zuigelingen en kleuters
Voedingssupplementen

Hg, Ni, Pb, Zn

Bereide producten (bakkerij, patisserie, chocolade,
koeken, groenten,fruit en granen van het 4de gamma,
bereide salades)
Voedingsadditieven

Thee, koffie, infusies en cacao
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De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2010. De niet-

schelpen (Cd) en 5 voedingssupplementen die klei bevatten

conforme resultaten betroffen 5 organische teeltsubstraten

(Pb, As). Er werden 4 PV’s opgesteld, 2 definitieve inbeslag-

(Zn, Cu, Ni),1 aanvullend diervoeder (As), 3 monsters spinazie

names uitgevoerd en 1 maatregel tegen een andere operator

(Cd, Pb), 1 pijlinktvis (Cd), 1 merlijn (Hg), 1 voor Sint-Jacobs-

genomen.
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2.5. PAK
Bij onvolledige verbranding van organische producten

Grote hoeveelheden PAK’s kunnen in geraffineerde olie

worden polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)

worden aangetroffen. In dat geval kunnen de PAK’s via een

gevormd waarvan sommige wellicht kankerverwekkend zijn

behandeling met actieve kool worden geëxtraheerd. Een

voor de mens. PAK’s worden in levensmiddelen gevormd bij

andere mogelijke bron van PAK’s is de afzetting uit het milieu

het opwarmen en drogen wanneer verbrandingsproducten

op vis en zeevruchten. Voor bepaalde levensmiddelen is een

rechtstreeks met het levensmiddel in contact komen.

maximale limiet voor een van de meest toxische PAK vastgesteld: benzopyreen.

Aantal monsters

Conform

Diervoeders

233

100 %

Bijzondere voeding voor zuigelingen en kleuters

33

100 %

Chocoladeproducten

20

100 %

Specifieke voedingsmiddelen

17

100 %

Groenten

20

100 %

Specerijen

10

100 %

Producten en bereidingen van de visserij of de aquacultuur

128

99,9 %

Vlees, vleesproducten en -bereidingen

39

100 %

Plantaardige oliën

25

100 %

Dierlijke vetstoffen

7

100 %

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2010. Behalve
1 monster sardienen waarin een gehalte aan benzopyreen
boven de norm aanwezig was, waren alle resultaten conform.
De verkochte producten werden getraceerd en samen met
de stock vernietigd.
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2.6. Additieven
Additieven zijn stoffen die aan levensmiddelen worden
toegevoegd om bepaalde eigenschappen ervan te wijzigen
of te verbeteren : voor de verlenging van de houdbaarheidsduur (bewaarmiddelen en anti-oxidanten), voor de wijziging

Steviolglycosiden:
een nieuwe zoetstof

van de textuur, stabiliteit, kleur en smaak (kleurstoffen en

Sinds 2 december 2011 is het gebruik van steviolglycosiden

smaakstoffen). Het FAVV voert analyses uit op natuurlijke

(E960) toegelaten in Europa. Deze zoetstof wordt gehaald

aroma’s (cumarine, pulegon, safrol, estragol, methyleugenol),

uit de blaadjes van de plant Stevia rebaudiana Bertoni en is

op bewaarmiddelen, zoetstoffen (acesulfaam K, aspartaam,

ongeveer 200 keer zoeter dan suiker.

cyclaamzuur en de Na- en Ca-zouten, neotaam, sucralose),
toegelaten en verboden kleurstoffen (soedanrood I, II, III, IV,
methylgeel, oranje II, pararood, rhodamine B).

Het is enkel toegelaten in bepaalde voedselgroepen (frisdranken, desserten, ontbijtgranen, … ) en onder bepaalde
gebruiksvoorwaarden. De toelating is ook meestal beperkt

De Europese wetgeving betreffende de additieven bevat een

tot de lightproducten en producten zonder toegevoegde

positieve lijst; dit betekent dat enkel de additieven met een

suikers.

specifieke toelating mogen worden gebruikt.

Er werden richtlijnen uitgewerkt door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,
het FAVV en de FOD Economie over etikettering en
reclame voor voedingsmiddelen met steviolglycosiden. In
2012 zijn controles gepland op het gebruik van steviolglycosiden in bepaalde voedingsmiddelen.
In tegenstelling tot stevioglycosiden is de steviaplant zelf
niet toegelaten: deze plant wordt beschouwd als een niettoegelaten ‘novel food’ zolang er onvoldoende toxicologische gegevens beschikbaar zijn die de veiligheid van dit
product kunnen garanderen.

Monsters

Conformiteit

122

100 %

3.292

97,2 %

Sulfiet in andere levensmiddelen

136

100 %

Nitraten& nitrieten

30

100 %

Benzoaten & sorbaten

87

98,9 %

Boorzuur

91

94,5 %

Parabenen

37

97,3 %

Propionzuur

22

100 %

Fosfaten

25

100 %

51

100 %

Toegelaten

47

100 %

Verboden

109

99,1 %*

Natuurlijke aroma's
Sulfiet in gehakt

Bewaarmiddelen

Zoetstoffen
Kleurstoffen

* 1 monster was niet-conform voor soedanrood in palmolie.
Voor de non-conforme analyseresultaten werden 1 PV en 6 waarschuwingen gegeven en 1 maatregel tegen een andere operator
genomen.
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Sulfiet in gehakt
Het gebruik van sulfiet in gehakt vlees is wettelijk verboden.

Een controle op de aanwezigheid van sulfiet in gehakt

Vlees dat aan de lucht is blootgesteld oxideert en krijgt gelei-

bestaat in eerste instantie uit een snelle routinetest waarbij

delijk een bruinachtige kleur. Sulfiet wordt toegevoegd om de

gebruik gemaakt wordt van malachietgroen en indien deze

rode kleur van het vlees te bewaren. Hierdoor kan bedorven

positief is, wordt de aanwezigheid bevestigd in het labo.

vlees een vers uitzicht behouden en een risico vormen voor
de voedselveiligheid. In bereid gehakt vlees mogen daarentegen sulfieten voorkomen in toegevoegde ingrediënten. In
dat geval mag het gehalte aan sulfiet in het eindproduct niet
hoger zijn dat de wettelijk vastgestelde norm en het moet bij
de ingrediënten vermeld staan.

In 2011 waren 3,8 % van de malachietgroentesten bij 3.292
inspecties bij slagers niet conform. De aanwezigheid van
sulfiet werd bevestigd in het laboratorium in 73,0 % van de
125 monsters (in 2,8 % van de 3.292 testen, 3,1 % in 2010). De
niet- conforme resultaten gaven aanleiding tot 23 waarschuwingen, 94 PV’s, 1 maatregel tegen een andere operator en
20 definitieve inbeslagnames.

2.7. Andere verboden of ongewenste stoffen
2.7.1. Diervoeders
Bepaalde stoffen worden binnen bepaalde grenzen aan-

Melamine is een chemisch bestandmiddel dat gebruikt

vaard, andere zijn formeel verboden in diervoeders (vb. hor-

wordt bij de fabricatie van plastic. Het product werd in

monen). Onze controles waren gericht op kruiscontamina-

het verleden op een frauduleuze manier toegevoegd aan

ties in de fabriek of op de aanwezigheid van niet toegelaten

bepaalde in China vervaardigde melkproducten om het

additieven, zoals antibiotica waarvan het gebruik verboden

stikstofgehalte schijnbaar te verhogen. Deze fraude had

is om antibioticaresistentie van de micro-organismen te

belangrijke gevolgen op het vlak van de volksgezondheid voor

voorkomen.

de Chinese bevolking.

Gerecycleerde vetten (keukenafval) zijn eveneens verbo-

Het FAVV spoort hydroxymethylfurfural (HMF) op in produc-

den omwille van de risico’s die ze voor de diergezondheid

ten op basis van suiker bestemd voor de vervoedering van

of de veiligheid van dierlijke producten kunnen inhouden: zij

bijen. Dit kan in dit voedsel worden gevormd wanneer het

kunnen eiwitten bevatten die verboden zijn voor herkauwers

slecht wordt bewaard en aan hitte wordt blootgesteld (zon).

(eiwitten afkomstig van zoogdieren). In het kader van de

Deze stof is schadelijk voor bijen. Er wordt eveneens toezicht

bestrijding van BSE (gekkekoeienziekte), voert het FAVV con-

gehouden op verschillende ongewenste zaden. Deze kunnen

troles uit om na te gaan of er geen verboden dierlijke eiwitten

voor sommige dieren giftig zijn.

aanwezig zijn, in het bijzonder door kruiscontaminaties in
voeder voor herkauwers. Onvoldoende zuivere rundvetten
zijn eveneens verboden.

Het onderzoek naar verboden hormonale stoffen in mestdieren blijft nog steeds relevant.
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Grondstoffen
Anabole stoffen

672 (100 %)

Onzuiverheden in vetten

47 (97,9 %)

Gerecycleerde vetten

118 (100 %)

Moederkoren

29 (100 %)

Fluor

27 (100 %)

Afwezigheid van verpakkingsresten

42 (83,3 %)

Melamine

6 (100 %)

HMF

11 (81,8 %)

Crotolaria

45 (100 %)

Daturazaden

45 (100 %)

Ricinuszaden

45 (100 %)

Cyaniden

6 (100 %)

Kruisbesmetting en verboden gemedicineerde stoffen

(19) om eventuele kruiscontaminatie met verboden gemedicineerde stoffen te onderzoeken; alle monsters waren
conform.

44 (100 %)

2 (100 %)

512 (99,4 %)

Dierlijke eiwitten

Er werden eveneens analyses uitgevoerd op voormengsels

Mengvoeders

249 (100 %)

753 (99,9 %)

GTH
Er werden analyses uitgevoerd voor de opsporing van GTH
(glycerol triheptanoaat) dat als merker wordt toegevoegd
aan diermeel en dierlijke vetten, aangezien deze niet mogen

Voor de afwezigheid van verpakkingsresten wordt een

gebruikt worden in diervoeders. In 2010 werden 112 monsters

afname van het conformiteitspercentage vastgesteld (100 %

van dierlijk vet en 87 monsters van diermeel onderzocht; ze

conformiteit in 2010). Een beleidswijziging op het vlak van

waren alle conform.

de bemonsteringsplaats en de bemonsterd producten
verduidelijkt dit feit. De non-conformiteiten gaven aanleiding
tot een waarschuwing.
De non-conformiteiten m.b.t. de aanwezigheid van verboden
gemedicineerde stoffen gaven aanleiding tot 2 PV’s. Een PV
werd opgesteld voor de aanwezigheid van sporen van dierlijke eiwitten in een mengvoeder voor varkens geproduceerd
op de hoeve.

2.7.2. Groenten en fruit
Nitraten komen van nature voor in groenten en fruit. De con-

Voor de overmaking van gegevens aan het EFSA of in het ka-

centratie ervan verschilt naargelang de soort, het seizoen en

der van exportcontroles vereist door derde landen, werden

de teeltwijze. Ze komen vooral voor in bladgroenten. Nitraten

18 monsters, waarvoor geen norm bestaat, geanalyseerd.

zijn weinig toxisch maar de metabolieten kunnen schadelijk
zijn voor de gezondheid.
In 2011 werden 123 monsters van groenten en babyvoeding
genomen op de Belgische markt; alle monsters voldeden
aan de in de Europese normen voor nitraten.
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2.7.3. Visserijproducten
Tweekleppige weekdieren zoals mosselen, oesters en Sint-

Bepaalde vissoorten zoals tonijn, makreel, sardines, haring,

Jacobsschelpen voeden zich met microalgen (fytoplankton)

ansjovis, … bevatten veel histidine en houden bijgevolg meer

door deze te filteren uit het water. Onder dit fytoplankton

risico in op vorming van hoge gehaltes aan histamine vooral

zijn er soorten die toxines produceren die accumuleren : ma-

bij hanteren of opslag in verkeerde omstandigheden (bijvoor-

riene biotoxines. De consumptie van dergelijke weekdieren

beeld bewaren bij te hoge temperatuur). Het consumeren

kan bij mensen braken en diarree (DSP: Diarrhetic Shellfish

van vis die hoge gehaltes aan histamine bevat, kan vergifti-

Poisoning), desorïentatie en geheugenverlies (ASP: Amnesic

gingsverschijnselen zoals misselijkheid, huiduitslag, hoofdpijn

Shellfish Poisoning) ,stuiptrekkingen en verlammingsver-

en maag-darmklachten veroorzaken. Histamine wordt niet

schijnselen (PSP: Paralytic Shellfish Poisoning) veroorzaken.

vernietigd tijdens het koken of bakken van vis. Gekoeld bewa-

Histaminevorming in vis kan plaatsvinden wanneer bacteriën
het van nature aanwezige histidine omzetten in histamine.

Levende tweekleppige weekdieren

Mariene biotoxines

Vissen

Histamine

ren van verse vis (bij een temperatuur van 0 tot 4 °C) is dus
een zeer belangrijke maatregel om de histaminevorming tot
een minimum te beperken.

Aantal analyses

Conform

203

99,5 %

57

96,5 %

In 1 monster mosselen werd de aanwezigheid van DSP vastgesteld. 2 monsters vis waren non-conform voor histamine
(1 monster botervis en 1 monster makreel). Deze 2 monsters
werden genomen in het kader van een klacht.
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2.7.4. Slachtdieren
In de veehouderijen neemt het FAVV monsters voor het
opsporen van anabolica en verboden stoffen. In 2011 werden
3.942 monsters genomen voor het opsporen van anabolica
en verboden stoffen in het kader van het bewakingsplan voor
residuen en contaminanten (2.169 monsters van runderen,
481 monsters van kalveren, 1.125 monsters van varkens en

Bestrijding van het anabolicagebruik in de rundervetmesterij

167 monsters van pluimvee); er werden 87 monsters van

In het kader van de bestrijding van het anabolicagebruik

water genomen in varkens- en pluimveebedrijven voor het

(o.a. hormonen) heeft het FAVV in het slachthuis bemon-

opsporen van nitrofuranen en chloramfenicol. Alle analyses

steringen uitgevoerd op alle vrouwelijke runderkarkassen

waren conform.

met een gewicht van meer dan 600 kg. Dit wordt sinds
1996 toegepast, gezien men er toen van uitging dat een
dergelijk gewicht kon duiden op anabolicagebruik.

In 2011 werd 1 H-statuut toegekend ingevolge het gebruik
van corticosteroïden. Er werden 24 R-statuten toegekend in
2011 ingevolge het gebruik van antibiotica (11), niet steroïdale ontstekingsremmers (7), antibiotica en niet steroïdale
ontstekingsremmers (3), corticosteroïden (1) en kalmerende
middelen (1).

Voor de duur van de analyse wordt het karkas in het slachthuis geblokkeerd en pas vrijgegeven als de analyseresultaten conform zijn. Wanneer het resultaat niet conform blijkt
te zijn, wordt het karkas vernietigd en wordt een onderzoek
uitgevoerd. Het H-statuut wordt toegekend aan het verantwoordelijke bedrijf.
De laatste jaren ligt het aantal niet conforme resultaten

H-statuut

lager dan 0,6 %. Er wordt een hoger aantal zware karkas-

R-statuut

Runderen

Varkens

Runderen

Varkens

2009

0

0

16

5

2010

5

0

15

3

2011

1

0

13

11

sen van vrouwelijke runderen vastgesteld door veranderingen in de fok- en selectiepraktijk. Een herevaluatie van
het systematisch bemonsteringssysteem werd bijgevolg
opgestart om beter te beantwoorden aan de situatie op
het terrein.
Sinds januari 2012 worden karkassen van vrouwelijke runderen vanaf een karkasgewicht van 630 kg systematisch
bemonsterd in het slachthuis en de bemonsterde karkas-

Het R-statuut houdt in dat gedurende 8 weken 1 op 10 dieren

sen worden geblokkeerd in afwachting van de analysere-

van elke in het slachthuis aangeboden partij dieren op kosten

sultaten.

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

Het jaarlijks controleprogramma van het FAVV werd eveneens gewijzigd om zich beter te richten op de dieren die
illegaal werden behandeld : jaarlijks worden 350 monsters
genomen van runderen die aan deze precieze criteria van
gewicht, geslacht, leeftijd en bevleesdheid van het karkas
voldoen en geanalyseerd in het kader van de opsporing
van residuen van anabolica. Karkassen die in het kader van
het controleprogramma worden bemonsterd, worden in
het slachthuis in afwachting van de resultaten niet geblokkeerd.
Deze nieuwe aanpak zal na 1 jaar opnieuw worden geëvalueerd en, indien nodig, aangepast.
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2.7.5. Producten
Monsters van dierlijke producten worden genomen voor de
opsporing van anabolica (hormonen, antithyroïde stoffen,
beta-antagonisten en corticosteroïden), verboden stoffen
(chloramphenicol, nitrofuranen, nitro-imidazolen), diergeneesmiddelen (antibiotica, anthelmintica, coccidiostatica,
niet-steroïdale ontstekingsremmers).

Aantal monsters

Conform

9.627

99,9 %

verdachte monsters in het slachthuis

230

61,3 %

Aquacultuurproducten (Belgische aquacultuurbedrijven - controleplan)

110

100 %

Visserij- en aquacultuurproducten (andere)

570

99,9 %

Honing (bijenkwekers - controleplan)

75

100 %

Honing (andere)

109

98,2 %

Melk en melkproducten

413

98,8 %

Eieren en eiproducten

230

99,1 %

Vlees en vleesproducten
bewakingsplan in het slachthuis

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2010.
In de slachthuizen werden in het kader van het bewakingsprogramma corticosteroïden, nitrofuranen (duif), coccidiostatica (herten, schapen, varkens) in karkassen aangetroffen.
Verdachte monsters waren niet conform voor de aanwezigheid van antibiotica, niet-steroïdale ontstekingsremmers,
kalmeermiddelen en/of antiparasitaire middelen. Deze

In 2 monsters honing genomen in de GIP’s werd er metronidazole aangetroffen. 1 lading was afkomstig uit China en werd
teruggestuurd. De andere lading, afkomstig uit Guatemala,
was reeds doorgestuurd naar Frankrijk. De lading werd getraceerd en vernietigd. Nieuwe zendingen honing afkomstig uit
deze 2 landen, werden aan een strengere controle onderworpen. 3-monochloorpropaandiol

werden in beslag genomen en vernietigd. Een RASFF-bericht

In 1 melkmonster werd een niet-steroïdale ontstekings-

werd verspreid ingevolge de aanwezigheid van antibiotica in

remmer gevonden.Benzimidzalonen waarvan het gebruik

varkensvlees.

verboden is voor dieren in lactatie werden in 1 monster

Zes monsters van 5 partijen schaaldieren in een GIP bevatten verboden stoffen ( 4 loten bevatten metabolieten van
nitrofuranen en 1 partij bevatte chloramphenicol). Vier
partijen werden onmiddellijk verwijderd. De laatste partij die

aangetroffen. Er werd een waarschuwing gegeven. In 2 monsters eieren werd quinolonen aangetroffen. Deze mogen niet
gebruikt worden bij legkippen. 36 kg eieren werden in beslag
genomen.

via Nederland in België op de Belgische markt werd gebracht,
werd teruggeroepen.
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3-MCPD
3-MCPD is een verontreiniging die wordt gevormd bij de zure

esters komen voor in een groot aantal levensmiddelen en

hydrolyse van plantaardige eiwitten. 3-MCPD is cancerogeen

ingrediënten, in het bijzonder in sojasaus, maar ook in brood,

en vermoedelijk genotoxisch als het gedurende een langere

crackers, geroosterde koekjes, kaas, gemodificeerd zetmeel,

periode en in hoge doses wordt toegediend. 3-MCPD en zijn

plantaardige oliën, …. Bij de spijsvertering zouden de esters
omgezet worden in vrij 3-MCPD.

Aantal analyses

Conform

Sojasaus

(esters van) 3-MCPD

32

100 %

Diverse voedingsproducten

(esters van) 3-MCPD

164

Geen norm

Contaminanten waarvoor geen norm werd vastgelegd
Naast de contaminanten waarvoor een norm vastgelegd is in

•

hexabromocyclododecaan (HBCD), een vlamvertrager

nationale of Europese wetgeving, worden ook analyses uitge-

die gebruikt wordt in extruderend (XPS) en expanderend

voerd op niet-genormeerde contaminanten. De bedoeling is

(EPS) polystyreenschuim (gebruikt als thermische iso-

data te verzamelen en deze over te maken aan het EFSA die

latie in de bouwnijverheid), en in textiel. HBCDD is in het

ze zal gebruiken in haar risico-beoordelingen:

leefmilieu aanwezig en wordt bijgevolg ook in levensmid-

•

tijdens het verhitten van levensmiddelen en die accumu-

•

delen en diervoeders aangetroffen (120 analyses)

furaan, een vluchtige verbinding die gevormd wordt
•

polybroombifenylen (PBB) en polybroomdifenyleters

leert in gesloten recipiënten en als mogelijk carcinogeen

(PBDE), vlamvertragers die gebruikt worden in vele toe-

voor de mens wordt beschouwd (139 monsters van

passingen (plastics, textiel, elektronica…). Ze komen voor

sauzen, babyvoeding, fruit , groenten, thee, koffie)

in het leefmilieu en kunnen bijgevolg de voedselketen
contamineren (120 analyses)

acrylamide, een neurotoxische en waarschijnlijk cancerogene stof voor de mens die wordt gevormd tijdens de

•

perfluoralkylverbindingen (PFAS), gebruikt in textiel,

verhitting van bepaalde voornamelijk koolhydraatrijke

producten voor behandeling van tapijten en leder, op-

levensmiddelen bij hoge temperaturen zoals bakken,

pervlakteactieve stoffen, schuim voor brandbestrijding…

roosteren en frituren (201 monsters van brood, ontbijt-

(41 monsters).

granen, chips, peperkoek, koffie en cichorei)
•

ethylcarbamaat, een stof die van nature voorkomt in gefermenteerde levensmiddelen en alcoholische dranken
zoals brood, yoghurt, sojasaus, wijn, bier en vooral in eau
de vie van steenvruchten (kersen, pruimen, mirabellen
en abrikozen). De resultaten van de 43 monsters lagen
beneden de Europese streefwaarde van 1 mg/l

Niet-eetbare pijnboompitten
In 2009 en 2010 rapporteerden de Europese lidstaten – en
het FAVV - een toenemend aantal consumentenklachten
over een bittere nasmaak na consumptie van pijnboompitten. De oorzaak het frauduleus bijmengen van van niet-eetbare soorten met andere partijen bestemd voor export.

In 2011 heeft het FAVV 104 analyses uitgevoerd op monsters
genomen ad random of naar aanleiding van klachten of
RASFF notificaties uit andere lidstaten. In 25 monsters bleken niet-eetbare soorten pijnboompitten aanwezig te zijn. De

In 2011 heeft de Europese Commissie in samenwerking met

betrokken loten werden uit de handel genomen. In 6 gevallen

de Chinese autoriteiten en de Chinese Kamer van Koop-

werd er een terugroeping georganiseerd bij de consumenten.

handel een lijst opgesteld van geaccrediteerde Chinese

Er werden 1 PV en 2 waarschuwingen gegeven.

exporteurs die enkel eetbare soorten exporteren naar de EU
122

en er werd ook een certificatiesysteem ingesteld.
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2.8. Allergenen

2.9. Zout in brood

Het enige wat iemand met een voedselallergie kan doen,

De Belgische wetgeving legt voor brood een maximum op

is het betrokken allergeen vermijden maar daarbij is een

van 2 % zout uitgedrukt op droge stof. Het FAVV heeft 237

duidelijk en leesbaar etiket op elk voorverpakt voedingsmid-

broden geanalyseerd in 2011 ; 98,3 % waren conform wat een

del absoluut noodzakelijk. De wetgeving inzake etikettering

aanzienlijke verbetering is ten opzichte van 2010 (93,0 %) en

bepaalt dat het gebruik van 14 allergenen (glutenbevattende

2009 (86,3 %). De non-conformiteiten gaven aanleiding tot 1

granen, schaaldieren, eieren, vis, pinda, soja, melk, bepaalde

waarschuwing en 2 maatregelen tegen een andere operator.

noten, selderij, mosterd, sesamzaad, lupine, weekdieren en
afgeleide producten en sulfiet boven 10 mg/kg of /l) in de
ingrediënten duidelijk moet vermeld worden op het etiket.
In de transformatiesector werden 1.418 controles uitgevoerd
van de etikettering gecontroleerd werd, onder andere door
een verificatie van de recepten; 6,6 % van de controles waren
niet conform. In de distributiesector werden 2.744 controles
uitgevoerd van de etikettering; 7,7 % van de controles waren
niet conform. De non-conformiteiten gaven aanleiding tot
waarschuwingen, PV’s, enz...: zie punt 1.12 van hoofdstuk 5.
(Verpakking en etikettering van diverse producten).

Geen bisfenol A meer in zuigflessen

In de distributiesector werden bijkomend 59 analyses op

Bisfenol A (BPA) wordt gebruikt bij de productie van poly-

gluten, 59 analyses op allergenen van soja, 59 analyses op

carbonaat, een hard, transparant plastic materiaal dat o.a.

allergenen van pindanoten en 60 analyses op allergenen

gebruikt wordt voor flessen voor babyvoeding, zuivel of

van noten (amandelen, cashewnoten, macadamianoten,

frisdrank. Daarnaast wordt het ook gebruikt in deklagen of

paranoten, pecannoten en pistachenoten) in verscheidene

coatings in blikverpakkingen en als oplosmiddel voor drukink-

levensmiddelen bepaald. 1 analyse was niet conform (aller-

ten in papier en karton. Bij verhitting kunnen onder bepaalde

genen van soja). Het product werd teruggeroepen.

omstandigheden kleine hoeveelheden BPA uit de verpakking
in de levensmiddelen migreren.
De stof is een endocriene disrupter (het kan een werking hebben op het menselijk hormonaal systeem) en werd veelvuldig
bestudeerd door o.a. de EFSA. Tot en met 2010 kon BPA

2.10. Contactmaterialen

gebruikt worden bij de vervaardiging van kunststof, op voor-

Levensmiddelen kunnen gecontamineerd worden door de

Zuigelingen zijn via de zuigflessen meer blootgesteld zijn aan

materialen of voorwerpen waarmee ze in contact komen.
Controle gebeurt aan de hand van migratietesten, waarbij de
materialen gedurende een zekere tijd met een levensmiddel

waarde dat de migratie onder een specifieke limiet bleef.

BPA dan de gemiddelde bevolking. Uit voorzorg besloot de
Europese Commissie het gebruik van bisfenol A voor de vervaardiging van zuigflessen van polycarbonaat vanaf 1/3/2011

of een vloeistof die dat levensmiddel kan vervangen, in con-

en de handel en de invoer ervan vanaf 1/6/2011.

tact gebracht worden. Daarnaast wordt ook nagegaan of de

In 2011 heeft het FAVV 18 analyses uitgevoerd op bekers in

levensmiddelen zelf geen stoffen bevatten die afkomstig zijn
van de materialen of voorwerpen waarmee ze in aanraking
komen.

polycarbonaat en 28 op zuigflessen in polycarbonaat. Net
als de voorgaande jaren werden er geen non-conformiteiten
vastgesteld.
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Aantal
monsters
Globale migratie-analyse van diverse plastic materialen en silicone

90

100 %

Zware metalen uit keramisch materiaal

102

98,3 %

4, 4-diaminofenylmethaan uit keukenmateriaal in zwart nylon

81

97,5 %

SEM in babyvoeding en in andere levensmiddelen

55

100 %

Geëpoxideerde sojaboonolie (ESBO) in babyvoeding en in andere levensmiddelen

59

100 %

Bisfenol A uit polycarbonaat van zuigflessen en van herbruikbare bekertjes

46

100 %

Ftalaten uit babyvoeding en andere levensmiddelen

49

100 %

Formaldehyde uit voorwerpen in melamine

71

91,5 %

Melamine uit voorwerpen in melamine

56

94,6 %

Migratie van 2,2 tolueendiamine (2,4 TDA) uit polymeermaterialen

24

100 %

Migratie van aniline uit kunststof

24

100 %

Totaal

657

98,0 %

De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 11

•

PV’s.

thylbenzofenon vastgesteld. Er werd 1 waarschuwing
gegeven.

lijke norm bestaat werden ook andere parameters geanalyseerd:
De migratie van isopropylthioxanthone (ITX, gebruikt bij
het bedrukken van tetra brick-verpakkingen) werd nagegaan in 28 monsters. Er werd geen verhoogde migratie
vastgesteld.

124

Op 2 van de 41 geanalyseerde stalen papier en karton
werd een verhoogde afgave van benzofenon en me-

Naast de controles van die elementen waarvoor een wette-

•

Conform

•

De migratie van metalen uit metalen keukengerei en aluminium bakjes en folie werd ter monitoring onderzocht..
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2.11. Water
Het FAVV voert controles uit naar de chemische, fysico-che-

osmose, ontsmetting met chloor of UV), tafelwater (drinkwa-

mische en microbiologische kwaliteit van gebotteld water en

ter in flessen dat in de handel wordt verkocht als flessen voor

van water dat wordt gebruikt bij de productie van levensmid-

waterfonteinen), natuurlijk mineraalwater en bronwater. De

delen.

monsters worden genomen in de transformatie- en distribu-

De verschillende soorten geanalyseerd water zijn: bij de

tiesectoren.

bereiding van levensmiddelen gebruikt water (drinkwater dat
een andere oorsprong heeft dan leidingwater : putwater, gerecycleerd water, oppervlaktewater), behandeld leidingwater
(door verwarming, opslag, verzachting, filtratie, omgekeerde

Aantal monsters
Bij verwerking van levensmiddelen gebruikt water

2.876

98,8 %

Natuurlijk mineraalwater en bronwater

235

4.704

99,6 %

Tafelwater

58

782

98,5 %

Behandeld leidingwater

204

1.443

98,0 %

Totaal

774

9.805

De niet-conforme parameters waren:
fluor, bromaat, arsenicum, natrium, boor, koper, lood,
ijzer
•

Conforme analyses

277

(putwater, gerecycleerd water, oppervlaktewater)

•

Aantal
analyses

99,0 %
(92,4 % monsters)

De non-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 16
waarschuwingen, 2 PV’s en tot een inbeslagneming van 480
liter tafelwater in de transformatiesector.

etikettering (sulfaten in mineraal water in de distributiesector)

•

coliformen, totaal kiemgetal bij 22°C en bij 37 °C, E. coli,
fecale streptokokken, enterokokken, Pseudomonas
aeruginosa, Campylobacter (putwater), norovirussen
(behandeld leidingwater).
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3. Microbiologische controles

Elk jaar voert het FAVV meerdere tienduizenden microbilogische analyses uit op monsters uit de ganse voedselketen. Zo
worden enerzijds pathogene micro-organismen opgespoord
die een ziekte of een voedselvergiftiging kunnen veroorzaken (Salmonella, Campylobacter, Listeria monocytogenes,
pathogene E. coli zoals VTEC of EHEC, Staphylococcus
coagulase +, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Vibrio
parahaemolyticus, norovirus, hepatitis A virus, …), maar ook
indicatororganismen voor de hygiëne (totaal kiemgetal,
E. coli, Enterobacteriaceae, gisten en schimmels …). De
verontreiniging van levensmiddelen kan het gevolg zijn van
het gebruik van besmette ingrediënten maar ook van een
gebrek aan hygiëne bij de bereiding, het productieproces of
de bewaring.
In 2011 nam het FAVV 28.345 bemonsteringen en voerde
63.145 microbiologische analyses uit; 95,3 % van de analyses

3.1. Diervoeders

was conform (95,2 % in 2010).

Salmonella is de belangrijkste microbiologische contaminant
in diervoeders. De controle wordt dan ook voornamelijk op
dit bacterie toegespitst. De hygiënische werking van de operator wordt ook nagegaan. Daarnaast wordt in diervoeders
van dierlijke oorsprong de aanwezigheid van enterobacteriaceae als aanduiding voor een al dan niet voldoende behandeling getest.

Salmonella

Conform

Enterobacteriaceae

Conform

Grondstoffen

341

98,0 %

124

98,4 %

Mengvoeders

505

97,8 %

34

82,4 %

71

91,5 %

47

100 %

Kauwartikelen voor gezelschapsdieren

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2010. Er werden
24 verschillende serotypes van Salmonella vastgesteld,
waaronder S. Typhimurium (3), S. Montevideo (3), S. Infantis
(2), S. Mbandaka (2) en S. Agona (2). De niet-conformiteiten
gaven aanleiding tot 4 PV’s, 15 waarschuwingen naast andere
maatregelen zoals herwerking, terugzending, vernietiging.

3.2. Dieren
In de primaire productie wordt een Salmonella monitoring- en bestrijdingsprogramma uitgevoerd op alle bedrijven
met 31 of meer vleesvarkens en bij fokpluimvee, leghennen,
braadkippen en kalkoenen. Zowel voor de pluimvee- als voor
de varkenssector komt om de 4 maanden een werkgroep
bijeen met de verschillende actoren om te discussiëren over
de implementatie, de resultaten en het verder verloop van
het programma.
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3.2.1. Varkens

3.2.2. Pluimvee

In 2011 werden 172.770 analyses uitgevoerd op 5.976 bedrij-

De doelstellingen die moeten gehaald worden bij de bestrij-

ven met vleesvarkens. 81 bedrijven werden voor een eerste

ding van Salmonella bij pluimvee werden op Europees niveau

maal als Salmonellarisicobedrijf aangeduid, 33 voor een

bepaald. Bij fokpluimvee (ouderdieren en selectiepluimvee)

tweede maal. Deze laatsten werden begeleid door DGZ of

worden sinds 2008 vijf serotypes zoönotische Salmonella

ARSIA. De situatie blijft stabiel ten opzichte van 2010.

(S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Hadar, S. Infantis en S.
Virchow) bestreden met als doel bij minder dan 1 % van de

Het FAVV heeft 86 inspecties uitgevoerd in de Salmonellari-

tomen een van deze serotypes terug te vinden. Het percen-

sicobedrijven. De niet-conformiteiten betreffen het bedrijfs-

tage positieve tomen in België schommelde de voorbije jaren

specifiek Salmonella actieplan (opstelling (7) of uitvoering

tussen de 0,9 en 1,3 % .

(3)), Salmonellaonderzoek op meststalen (5), de bewaring
van documenten over het programma (7) en de aanwezig-

In de legsector worden S. Enteritidis en S. Typhimurium be-

heid van ingevulde checklist (13).

streden sinds 2008 met de bedoeling jaarlijks het percentage positieve tomen met 10 % te doen dalen. Bij braadkippen
en kalkoenen wordt sinds 1999 een onderzoek uitgevoerd
op Salmonella in de laatste 3 weken voor het slachten. Sinds
2010 wordt op besmette bedrijven een reeks maatregelen
opgelegd om de Europese doelstelling van minder dan 1 %
positieve tomen voor S. Enteritidis en S. Typhimurium te
halen.

Monsters
Onderzoek op Salmonella

Tomen
Conform

Aantal

Conform

Aantal

Conform

voor de te
bestrijden
serotypes

Fokpluimvee

Leghennen

Braadkippen
Vlees-kalkoenen

opfok

1.000

99,0 %

354

98,8 %

100 %

productie

12.534

99,8 %

581

97,1 %

99,8 %

opfok

546

99,3 %

416

99,0 %

100 %

productie

2.321

97,1 %

750

94,8 %

97,9 %

ingangscontrole

5.614

99,3 %

5.436

99,3 %

99,9 %

uitgangscontrole

9.529

96,6 %

8.682

96,7 %

99,8 %

uitgangscontrole

185

100 %

167

100 %

100 %

De Europese doelstellingen werden gehaald voor fokpluimvee, braadkippen en vleeskalkoenen waar gestreefd
wordt naar minder dan 1 % positieve tomen voor de te bestrijden serotypes. Voor leghennen, waar gestreefd wordt
naar een daling van de prevalentie met 10 % ten opzichte
van 2010 (3,2 % in 2010; 2,1 % in 2011), werd de Europese
doelstelling eveneens gehaald.
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3.3. Producten
3.3.1. Karkassen in het slachthuis

Sinds 2011 doet het FAVV onderzoek naar Yersinia op
varkenskarkassen in het slachthuis, aangezien yersiniose

Monitoring van rund-, varkens- en pluimveekarkassen
Aantal analyses

Conform

Salmonella

1.553

89,8 %

Campylobacter

1.323

73,2 %

Yersinia

384

97,7 %

VTEC

826

97,8 %

E. coli

1.139

94,0 %

Totaal kiemgetal

498

81,3 %

de derde zoönose is die in Europa wordt gerapporteerd en
varkensvlees de belangrijkste bron is. In 18 runderkarkassen
werden verocytotoxine-producerende E. coli aangetoond
(3 m.b.t. E. coli O157:H7 en 15 m.b.t. de andere pathogene E.
coli). De significante verbetering van de contaminatie van
pluimveekarkassen door E. coli (als hygiëne-indicator) vastgesteld in 2010 bleef in 2011 behouden. Dit is niet het geval
voor de besmettingen van het totaal kiemgetal dat met 10 %
verhoogd is. De andere resultaten zijn vergelijkbaar met deze
van 2010.

Het FAVV bemonstert eveneens rund-, varkens- en pluimveekarkassen om de doeltreffendheid van het autocontrolesysteem van
de exploitanten na te gaan (verordening 2073/2005).
		
Aantal monsternemingen

Conform

649

99,5 %

Enterobacteriaceae

97

96,9 %

Totaal kiemgetal

96

97,9 %

1.384

90,4 %

Enterobacteriaceae

72

95,8 %

Totaal kiemgetal

72

96,5 %

868

92,7 %

Salmonella
Runderen

Salmonella
Varkens

Braadkippen en kalkoenen

Salmonella

Wanneer de resultaten van de analyses niet bevredigend
zijn, moet de operator corrigerende maatregelen nemen die
in zijn autocontroleplan vermeld zijn om een opflakkering
van de microbiologische besmetting te vermijden. De nonconformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 2 waarschuwingen (varkensslachthuizen) en tot 2 PV’s (pluimveeslachthuizen).
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3.3.2. Producten in de verwerking

Vlees uit uitsnijderijen
Microbiologische analyses in de uitsnijderijen
Aantal analyses

Conform

Salmonella

722

95,8 %

Campylobacter

711

86,1 %

VTEC

292

99,7 %

E. coli

825

99,0 %

Totaal kiemgetal

410

79,8 %

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2010 behalve
voor het totaal kiemgetal in versneden vlees van gevogelte
(79,8 % conformiteit, 94,1 % in 2010).

Andere producten
In 2011 werden 7.400 microbiologische analyses van le-

naar aanleiding van een klacht, een RASFF-alarm of een

vensmiddelen uitgevoerd in de transformatiesector (excl.

hercontrole. De niet-conforme resultaten gaven aanleiding

uitsnijderijen). 97,6 % van de microbiologische analyses in het

tot 16 waarschuwingen, 9 PV’s en 2 inbeslagnames (schaal-

kader van het controleprogramma was conform en 81,9 %

dieren, melk en melkproducten).

Aantal analyses

Conform

Listeria monocytogenes

1.919

96,2 %

Salmonella

1.551

99,4 %

Staphylococcus coagulase +

761

97,1 %

Bacillus cereus, Campylobacter, Clostridium botulinum en perfringens,

450

100 %

E. coli O157

444

99,5 %

Vibrio cholerae

114

92,1 %

Yersinia

92

97,8 %

Vibrio parahaemolyticus

45

95,6 %

1.008

98,9 %

Totaal kiemgetal

462

88,5 %

Enterobacteriaceae

394

98,2 %

Gisten en schimmels

160

93,8 %

Cronobacter sakazakii, E. coli O104

E. coli

Hierna volgen enkele gedetailleerde resultaten.
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Vlees
In de transformatiesector (excl. uitsnijderijen) werden 3.562

gebakken vlees, kipsla en vleessla. 97,7 % van deze analyses

analyses uitgevoerd op vleesbereidingen (1.696 analyses) en

was conform. De belangrijkste niet conforme resultaten

vleesproducten (1.866 analyses): o.a. filet américain, ham-

waren het totaal kiemgetal in filet américain (8,5 % niet con-

burgers, worsten, rundcarpaccio, ham, pastei van

form) en Salmonella in worsten (11,1 % niet conform).

Visserij- en aquacultuurproducten
985 microbiologische analyses werden uitgevoerd op deze producten ; 95,6 % van deze analyses was conform.
Schaaldierensalade

Schaaldieren

Tweekleppige weekdieren

E. coli

57 (100 %)

90 (100 %)

45 (100 %)

Listeria monocytogenes

158 (91,7 %)

Salmonella

44 (100 %)

90 (100 %)

45 (100 %)

Staphylococcus coagulase +

43 (100 %)

45 (100 %)

45 (100 %)

Totaal kiemgetal

41 (100 %)

59 (72,9 %)

Vibrio cholerae

114 (92,1 %)

Vibrio parahaemolyticus

45 (95,6 %)

Gisten en schimmels

43 (95,3 %)

3.3.3. Producten in de distributie

EHEC-incident
Op 23 mei 2011 werd het FAVV op de hoogte gebracht van

Hoewel er in ons land op geen enkel moment zieken, noch

een ziekte bij mensen in Duitsland die veroorzaakt werd door

gecontamineerde producten waren, heeft het FAVV de evo-

de Enterohemorragische E. coli O104:H4. Het probleem

lutie van deze uitbraak op de voet gevolgd en was het zeer

bleef in eerste instantie beperkt tot Noord-Duitsland. Op

waakzaam omwille van de virulentie van deze bacterie en de

basis van een eerste, onvolledige epidemiologische studie

grote omvang van de uitbraak: bijna 4.000 mensen werden

uitgevoerd door de Duitse autoriteiten werden komkom-

na besmetting gehospitaliseerd, waarvan er 47 stierven. Zeer

mers afkomstig uit Spanje verkeerdelijk als mogelijke oorzaak

veel aandacht werd besteed aan de communicatie naar de

van de uitbraak aangeduid. De commerciële impact op de

consumenten en het overleg met de betrokken sectoren.

verkoop van Europese groenten en fruit was zeer groot. Een
tweede, meer gedetailleerde, epidemiologische studie en
de resultaten van de tracering van verdachte producten
gaven aan dat besmette kiemgroenten de oorzaak waren.
Deze enquête leidde naar een Duitse producent van kiemgroenten, zonder dat daarbij kon vastgesteld worden welke
kiemgroente juist de oorzaak van de Duitse crisis was. Half
juni 2011 vond een tweede, weliswaar kleinere, uitbraak van
dezelfde bacterie plaats in Frankrijk. Beide uitbraken werden
snel aan elkaar gekoppeld. Dit maakte het finaal mogelijk de
vermoedelijke oorzaak van beide uitbraken te vinden, namelijk besmette fenegriekzaden afkomstig uit Egypte.
130

Ongeveer een week na het bekend worden van de uitbraak
van E. coli O104:H4 in Duitsland kon het NRL levensmiddelenmicrobiologie een methode ontwikkelen voor de
detectie en isolatie van deze stam. Deze methode werd via
de website van het FAVV beschikbaar gesteld voor andere
laboratoria.
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Het FAVV heeft ook E. coli O104:H4 opgespoord in 608
monsters verse groenten en in het bijzonder op de verdachte producten en irrigatiewater van deze groenten:
kiemgroenten, tuinkruiden, radijzen, spinazie, paprika’s,
wortelen, tomaten, sla en komkommers. Alle stalen vrij
waren van deze ziekteverwekker. Dit heeft zeker geholpen
om de buitenlandse overheden te overtuigen dat België de
voedselveiligheid beheerst en dat het sluiten van de grenzen
voor onze groenten niet gegrond was. Het Agentschap heeft
ook steeds aangeraden om groenten en fruit zorgvuldig te
wassen vooraleer ze te consumeren. Er werd een Europese
verbod ingesteld op de invoer van zaden uit Egypte tot eind
maart 2012.
Hoevezuivel
In 2011 werden 4.031 microbiologische analyses op melk,

van de analyses naar aanleiding van een klacht, een RASFF-

melkproducten en bereidingen op basis van melk uitgevoerd

alarm of een hercontrole). De niet-conforme resultaten

op de hoeve; 97,8 % van de microbiologische analyses in het

gaven aanleiding tot 27 waarschuwingen, 1 PV en een inbe-

kader van het controleprogramma was conform en 51,6 %

slagname.

Aantal analyses

Conform

E. coli O26, O103, O104, O111, O145, O157

2.271

99,9 %

Listeria monocytogenes

610

99,5 %

Salmonella

311

100 %

E. coli

293

76,8 %

Staphylococcus coagulase +

276

92,8 %

Campylobacter

61

100 %

Enterobacteriaceae

128

80,5 %

Totaal kiemgetal

44

100 %

Bacillus cereus

37

100 %

De niet conforme resultaten voor pathogenen betroffen kaas
(2,2 % Listeria monocytogenes) en melk (0,5 % E. coli O103
en 0,2 % E. coli O157).
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Horeca
In 2011 werden 2.954 microbiologische analyses uitgevoerd

tot 56 waarschuwingen, 17 PV’s, 1 maatregel tegen een an-

in de horeca. 97,7 % in het kader van het controleprogramma

dere operator en 7 inbeslagnames van onder andere bereide

was conform. De niet-conforme resultaten gaven aanleiding

maaltijden, melk en melkproducten en vis.

Aantal analyses

Conform

1.036

100 %

Salmonella

418

100 %

Staphylococcus coagulase +

303

99,3 %

Bacillus cereus

240

98,8 %

Clostridium perfringens

123

100 %

Campylobacter

63

100 %

E. coli

472

98,1 %

Enterobacteriaceae

230

78,7 %

Totaal kiemgetal

69

91,3 %

Listeria monocytogenes

De te hoge resultaten van Enterobacteriaceae (hygiëne-in-

in 2010, in het algemeen goed. De niet conforme resultaten

dicator) werden gevonden in pitavlees (41,7 % niet conform),

voor de pathogeen Bacillus cereus werden gevonden bij

kant-en-klare maaltijden (12,4 %) en softijs (5,3 %). De resulta-

kant-en-klare maaltijden (2,8 % niet conform).

ten van de analyses van de pathogene kiemen zijn, net als

Grootkeukens
In 2011 werden 2.023 microbiologische analyses uitgevoerd

voor medisch gebruik, speciaal bestemd voor zuigelingen):

in ziekenhuizen, melkkeukens en kinderdagverblijven (maal-

98,7 % (in het kader van het controleprogramma) was con-

tijden voor baby’s, bereide melk in flessen en dieetvoeding

form. De niet-conforme resultaten gaven aanleiding tot 37
waarschuwingen en 1 PV.
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Aantal analyses

Conform

Listeria monocytogenes

535

99,8 %

Bacillus cereus

279

98,2 %

Cronobacter sakazakii

254

100 %

Salmonella

252

100 %

Clostridium perfringens

85

100 %

Enterobacteriaceae

252

96,4 %

Staphylococcus coagulase +

144

100 %

Totaal kiemgetal

137

92,0 %

E. coli

85

98,8 %
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Bij de bereide maaltijden voor baby’s werden niet conforme
resultaten bekomen bij de analyse van Bacillus cereus (4,5 %
niet conform), Enterobacteriaceae (4,7 %), E. coli (1,2 %)
en Listeria monocytogenes (0,4 %). Bij de bereide melk in
flessen werden niet conforme resultaten bekomen bij de
analyse van Enterobacteriaceae (4,6 % niet conform) en
totaal kiemgetal (10,2 %).

Groot- en detailhandel
In 2011 werden 18.148 microbiologische analyses uitge-

140 waarschuwingen, 22 PV’s, 11 maatregelen tegen andere

voerd; 97,5 %( in het kader van het controleprogramma) was

operatoren en 5 inbeslagnames van onder andere bereide

conform. De niet-conforme resultaten gaven aanleiding tot

maaltijden, soep, bouillon, sauzen en schaaldieren.

Aantal analyses

Conform

Listeria monocytogenes

4.491

99,7 %

Salmonella

3.494

98,4 %

E. coli O157

1.726

99,8 %

Staphylococcus coagulase +

1.592

99,5 %

Campylobacter

701

90,2 %

Bacillus cereus

427

99,8 %

E. coli O104

280

100 %

Hepatitis A virus

223

98,2 %

Clostridium botulinum

176

100 %

Vibrio parahaemolyticus

130

100 %

Norovirus

116

93,1 %

Vibrio cholerae

111

99,1 %

Yersinia

87

100 %

Clostridium perfringens

48

100 %

E. coli

2.612

99,2 %

Totaal kiemgetal

1.252

84,1 %

Enterobacteriaceae

489

94,3 %

Gisten en schimmels

193

76,2 %

De niet conforme resultaten van de analyse van gisten en

(11,2 %), roomijs (10,9 %), patisserie (9,1 %), opvolgzuigelingen-

schimmels betroffen groenten van het vierde gamma (47,1 %

voeding (5,0 %) en melk (3,7 %). De overige resultaten van de

niet conform) en vleesproducten (12,1 %). Niet conforme re-

analyses van de pathogene kiemen en indicatororganismen

sultaten werden aangetroffen voor totaal kiemgetal in groen-

zijn, net als in 2010, in het algemeen goed.

ten van het vierde gamma (47,1 %), schaaldieren (22,0 %),
vlees (18,0 %), vleesbereidingen (11,8 %), vleesproducten

Hierna volgen enkele resultaten in detail.
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Vlees
6.819 van de 18.148 microbiologische analyses in de detail-

analyses) in o.a. filet américain, hamburgers, worsten, ham,

en groothandel werden uitgevoerd op vlees (2.388 analyses),

pastei van gebakken vlees, kipsla, vleessla, versneden vlees

vleesbereidingen (2.498 analyses) en vleesproducten (1.933

en volledige kippen. 95,8 % van deze analyses was conform.

Versneden vlees
van pluimvee

Filet américain

Kipsla

Vleessla

589 (99,8 %)

150 (100 %)

146 (100 %)

246 (100 %)

46 (100 %)

58 (100 %)

231 (100 %)

46 (97,8 %)

69 (100 %)

zonder vel
Listeria monocytogenes
Salmonella

118 (97,5 %)

E. coli O157

588 (99,3 %)

Staphylococcus
coagulase pos.
Campylobacter

91 (98,9 %)

E. coli

90 (98,9 %)

240 (99,6 %)

46 (100 %)

58 (100 %)

Totaal kiemgetal

91 (95,6 %)

237 (88,2 %)

59 (94,8 %)

57 (82,1 %)

46 (91,3 %)

45 (84,4 %)

Gisten en schimmels

Zuigelingenvoeding
In het kader van het protocol tussen het FAVV en het FAGG

speciaal bestemd voor zuigelingen (494 analyses). Alle ana-

worden door het FAGG jaarlijks monsters geanalyseerd van

lyses waren conform (Bacillus cereus, Cronobacter sakazakii,

zuigelingenvoeding in de apotheek. In 2011 werden 1.329

Enterobacteriaceae, Listeria monocytogenes, Salmonella ,

microbiologische analyses uitgevoerd op zuigelingenvoeding

Staphylococcus coagulase pos. en het totaal kiemgetal).

(835 analyses) en dieetvoeding voor medisch gebruik,
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3.4. Humane besmettingen
De drie belangrijkste door voedsel overgedragen bacteriële

meest gerapporteerde bacteriële infectie die via levensmid-

zoönoses zijn Campylobacter, Salmonella en Listeria mono-

delen overgedragen wordt naar mensen. Het aantal gevallen

cytogenes. In 2011 daalde het aantal gerapporteerde gevallen

van Listeria monocytogenes is beperkter in vergelijking met

van Salmonellabesmetting aan het Nationaal Referentiela-

Campylobacter en Salmonella maar de gevolgen bij besmet-

boratorium voor Salmonella (Wetenschappelijk Instituut

ting zijn daarentegen ernstiger. In 2011 is het aantal gerappor-

Volksgezondheid - WIV) bij de mens met 12 % ten opzichte

teerde gevallen gestegen met 60 % ten opzichte van 2010.

van 2010. In tegenstelling tot Salmonella is het aantal gerap-

De sterke stijging is te wijten aan een incident met Listeria

porteerde humane gevallen van Campylobacter met 32 %

in kaas en een tweede incident, vermoedelijk afkomstig van

gestegen ten opzichte van 2010. Campylobacter blijft de

paté (zie eveneens het hoofdstuk over VTI’s).

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

S. Enteritidis

6075

2226

1052

987

824

587

823

492

S. Typhimurium

2459

1659

1826

2233

2279

1862

1969

2077

Andere Salmonella

1009

1031

815

755

841

759

868

703

Campylobacter

6454

6324

5711

5876

5034

4597

5170

6850

68

40

56

52

53

64

43

69

Listeria monocytogenes

2011
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3.5. Antibioticaresistentie

AMCRA
Het gebruik van antimicrobiële middelen kan leiden tot

•

het opmaken van een antibioticumgids voor het verant-

antimicrobiële resistentie bij bacteriën. Dit vormt een reële

woord antibioticumgebruik bij voedselproducerende

bedreiging voor zowel de volksgezondheid als de gezondheid

dieren en gezelschapsdieren,

van dieren. Een halt toeroepen aan de antimicrobiële resistentieselectie van bacteriën aanwezig in de veehouderijen, is

•

huidige datacollectiesystemen,

één van de meest dringende uitdagingen voor de volgende
jaren.

•

centrum AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistan-

algemene informatie- en sensibilisatiecampagnes voor
een verantwoord gebruik van antimicrobiële middelen,

Om in België een rationele reductie van het antibioticagebruik bij dieren te bewerkstelligen werd in 2011 het Kennis-

een studie over de mogelijkheden tot uitbreiding van de

•

het voorstellen tot autoregulatie bij de vertegenwoordigers van de betrokken sectoren.

ce in Animals) opgericht. Het is operationeel sinds 1 januari
2012. AMCRA is een initiatief van alle betrokken actoren uit de
sector en wordt mede ondersteund en gefinancierd door het
FAVV en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten.
Dit kenniscentrum heeft voor het eerste werkingsjaar 4 strategische objectieven:

In 2011 werd gestart met de monitoring van de antimicrobiële resistentie bij indicatorkiemen bij pluimvee, varkens en kalveren.

Isolaten
E. coli

Resistent tegen minstens 1
antimicrobieel middel
Multiresistent
Isolaten

Enterococcen

Resistent tegen minstens 1
antimicrobieel middel
Multiresistent
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Pluimvee

Varkens

Jonge runderen

Mestkalveren

420

157

154

34

93,8 %

77,7 %

39,0 %

85,3 %

85,5 %

56,7 %

29,2 %

76,5 %

243

67

101

7

98,8 %

95,5 %

80,2 %

85,7 %

75,7 %

62,7 %

56,4 %

57,1 %

Daarnaast heeft het FAVV een monitoring uitgevoerd naar de

Salmonella-isolaten afkomstig van leghennen en braadkip-

aanwezigheid van MRSA (Methicillin-resistant Staphylococ-

pen werden eveneens onderzocht op hun antimicrobiële

cus aureus) bij pluimvee (leghennen en braadkippen). MRSA

resistentie. S. Typhimurium en S. Paratyphi B waren de meest

werd teruggevonden op 6,5 % van de bemonsterde braad-

voorkomende serotypes en ook de meest resistente (97,5 %

kippenbedrijven en op 0,7 % van de bemonsterde leghen-

van S. Paratypi B en 65 % van S. Typhimurium). In monsters

nenbedrijven. 5 van de 8 stammen waren diergerelateerde

van vlees werden op 386 isolaten antimicrobiële resistentie-

MRSA (ST398) en de overige 3 stammen Hospital-Acquired

bepalingen uitgevoerd. De meest voorkomende serotypes

MRSA (HA-MRSA) (ST239-groep). De 8 stammen waren

zijn S. Typhimurium en S. Enteritidis. Hoge resistentie werd

resistent voor 7 tot 14 van de 19 antimicrobiële middelen.

gezien tegen ampicilline (39 %), sulphamethoxazole (35,9 %)
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en streptomycine (32 %), maar alle stammen waren gevoelig

De rol van Extended-Spectrum β-Lactamasen (ESBL’s) in de

voor gentamicine.

antibioticaresistentie neemt sterk toe. ESBL’s veroorzaken

Van 562 Campylobacter geteste isolaten was tetracyclineresistentie de meest voorkomende, gevolgd door resistentie
tegen ciprofloxacine en nalidixinezuur.

breedschalige resistentie tegen de belangrijkste β-lactam
antibiotica en worden tussen bacteriën overgedragen. Resistentie aan cephalosporines ten gevolge van β-lactamase
producerende E. coli’s is aanwezig bij alle diersoorten maar
is aan een duidelijke opmars bezig in intensieve vleeskippenbedrijven. In 2011 werden 289 monsters van kip (met vel)
genomen in slachthuizen, de verwerking en de distributie;
77,5 % produceerden ESBL.

4. Genetische gemodificeerde organismen
4.1. Diervoeders

4.2. Levensmiddelen

Diervoeders kunnen worden geproduceerd met GGO’s of af-

Het FAVV heeft 1.246 GGO-analyses uitgevoerd op 220

geleide producten van GGO’s voor zover de GGO’s in kwestie

monsters genomen in de verwerking, de distributie en bij de

een Europese toelating hebben. De aanwezige GGO’s

invoer. Hierbij wordt de conformiteit van de etikettering van

moeten specifiek vermeld worden op het etiket. Er bestaat

producten gecontroleerd die al dan niet GGO’s of afgeleide

echter een afwijking indien een GGO aanwezig is waarvan de

producten bevatten. De controle beoogt:

hoeveelheid lager is dan 0,9 % en indien deze aanwezigheid
toevallig is of technisch onvermijdelijk is.
In 2011 waren 91,6 % van de 24 geanalyseerde monsters van
mengvoeders en 96,3 % van de 135 monsters van grondstoffen conform.

•

de GGO’s of afgeleide producten van GGO’s die niet in
de EU toegelaten zijn en waarvan het gebruik verboden is

•

de conformiteit van de etiketten waarop de aanwezigheid vermeld wordt van toegelaten GGO’s of afgeleide
producten van toegelaten GGO’s indien een ingrediënt

De non-conformiteiten hadden betrekking op aanvullend

van een GGO in het product verwerkt is. Enkel de toeval-

diervoeder voor paarden (aanwezigheid van MON 40-3-2),

lige of technisch onvermijdbare, bewezen aanwezigheid

op maïs ingevoerd uit Canada, op koolzaad uit Australië en

maakt het mogelijk dat een toegelaten GGO waarvan het

op sojaschroot omwille van de aanwezigheid van toegelaten

gehalte lager ligt dan 0,9 % niet wordt geëtiketteerd.

GGO’s die niet op het etiket vermeld waren. Drie PV’s werden
opgesteld. Een partij werd naar Australië teruggestuurd en
voor één lot werd een heretikettering uitgevoerd.

Hoewel de controle in de verwerkings- en distributiesector
niet verplicht is voor LL Rice 601, behoudt het FAVV de controles in deze sectoren. In 2011 bleef de verhoogde controle
op rijst Bt 63, geproduceerd in of afkomstig uit China, behouden. Een nieuwe uitvoeringsbeslissing van de Commissie
2011/884/EU, gestemd in december 2011, zal een wijziging in
deze controle met zich brengen waardoor het gamma van
de te onderzoeken GGO-rijst wordt vergroot.
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Aantal monsters

Aantal analyses

Conforme analyses

Lijnzaad (TRA – DIS)

11

46

100 %

Maïs (TRA – DIS)

60

323

100 %

Papaja (TRA – DIS)

21

125

100 %

Rijst (TRA – DIS)

47

196

100 %

Rijst (IMP)

7

44

100 %

Soja (TRA – DIS)

63

401

98,8 %

Plantaardige "melk" op basis van

11

111

100 %

220

1.246

99,6 %

rijst, maïs, soja, aardappelen …(DIS)
Totaal

In 2011 werd er geen non-conformiteit vastgesteld m.b.t.

Een gehalte van 0,1 % van in de EU toegelaten ggo werd

de aanwezigheid van verboden GGO’s. Er werd een non-

opgespoord in een sojamonster RR 40-3-2 en in twee GGO-

conformiteit vastgesteld in een monster van voedingssup-

maïsmonsters MON863. In 11 monsters lag de detectiewaar-

plementen (in de distributie) dat meer dan 0,9 % toegelaten

de onder de kwantificeerbare drempel (in de EU toegelaten

genetisch gemodificeerde soja (MON 40-3-2) bevatte die

ggo’s) : soja MON 30-3-2 (9), maïs MON 863 (1) en maïs MON

niet op het etiket vermeld stond. Uit deze controle volgde

810 (1). Het ging om een toevallige of technisch onvermijd-

een RASFF-bericht.

bare aanwezigheid.
Naast de analyses werden er 18 documentcontroles bij
invoer van rijst Bt 63 uitgevoerd; ze waren allemaal conform.

5. Bestraling
Voor de producten die bestraald mogen worden, moet op

In 2011 werden analyses op diepgevroren schaaldieren en

de verpakking de vermelding “doorstraald” of “door straling

weekdieren (43), instant noedels (26), voedingssupple-

behandeld” of “met ioniserende straling behandeld” staan.

menten (21), aromatische kruiden (13), gedroogde fruit (8),

Het FAVV controleert de etikettering en voert analyses uit

peulvruchten (8) en bolgewassen (4). Enkel bij 2 voedings-

(thermoluminescentie) op de producten om na te gaan of ze

supplementen werden non-conformiteiten vastgesteld. Er

niet bestraald werden :

werd 1 PV opgesteld en 1 waarschuwing gegeven.

•

bij producten waarbij doorstraling is toegestaan, en wanneer er niets op de verpakking vermeld is

•
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bij producten waarbij doorstraling niet is toegestaan.
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6. Radioactiviteit
De controle op radioactiviteit binnen de voedselketen is een

Het volledig rapport over het radiologisch toezicht in België,

gedeelde bevoegdheid tussen het FAVV en het Federaal

waar ook de resultaten van de radioactiviteitanalyses uitge-

Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC) op basis van

voerd in opdracht van het FAVV zijn opgenomen, is terug te

de Europese regelgeving die na de kernramp van Tsjernobyl

vinden op de website van het FANC (http://www.fanc.fgov.

tot stand kwam.

be/nl/ ).

Naast de monsterneming in de grensinspectieposten (46)
werden 147 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. In het
kader van de controles in opvolging van het incident in Japan
werden daarnaast 71 stalen levensmiddelen bemonsterd en
20 monsters diervoeders. Alle gemeten concentraties waren
lager dan de toegestane norm.

Nucleair incident te Fukushima
De wereld werd op 11 maart 2011 opgeschrikt door een nu-

De 90 zendingen die het FAVV gecontroleerd heeft in de Bel-

cleair incident in het Japanse Fukushima, waarbij belangrijke

gische grensinspectieposten betroffen landbouwgrondstof-

hoeveelheden radioactief materiaal in het leefmilieu terecht

fen en levensmiddelen (o.a. algen, mout, sauzen, dranken,

kwam. Als gevolg van een zware zeebeving en de daaropvol-

thee, suikers, koeken). Alle metingen waren conform voor

gende tsunami die de oostkust van Japan troffen, vielen de

de onderzochte radionucleïden cesium-134, cesium-137 en

veiligheidmechanismen van de kerncentrale van Fukushima

jodium-131.

uit waardoor de 6 reactoren beschadigd werden. Daardoor
werd radioactief materiaal in de atmosfeer en via weglekkend
water in de zee geloosd.

Het incident is een goede oefening geweest voor het Belgische nucleaire noodplan, dat de aanpak van incidenten met
radioactief materiaal en op nucleaire sites in ons land coör-

Ondanks de omvang van het incident – de hoeveelheid

dineert. Hoewel het noodplan zelf niet formeel geactiveerd

radioactief materiaal die geloosd werd kan de vergelijking

werd, werd onder aansturing van het CGCCR, het crisiscen-

doorstaan met het ongeluk in Tchernobyl (Oekraïne) in 1986

trum van de regering, een opvolgingscomité opgericht waarin

– bleef de impact op de Europese voedselveiligheid beperkt.

alle betrokken overheden vertegenwoordigd waren, o.a. het

Het ongeluk was te ver verwijderd om een significante fall-out

FAVV. In dit opvolgingscomité werd op geregelde basis een

van radioactief materiaal in Europa te veroorzaken. Boven-

stand van zaken gegeven en werden de maatregelen van

dien werd de invoer van Japanse producten onderworpen

de verschillende overheden toegelicht en gecoördineerd.

aan bijzondere voorwaarden door de Japanse overheden en

Het incident toont tevens het belang aan van het 5-tal

aan controles bij aankomst in Europa (Verordening (EU) nr.

oefeningen, die jaarlijks onder aansturing van het CGCRR

297/2011).

worden georganiseerd (zie het hoofdstuk crisispreventie van
hoofdstuk 1).
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7. Controles op intracommunautaire zendingen
De intracommunautaire zendingen van dieren en van

oorsprong. TRACES meldt aan de overheid van de plaats van

sommige dierlijke producten zoals sperma en embryo’s

bestemming de bewegingen van de dieren vanaf de plaats

moeten via TRACES (TRAde Control and Expert System)

van oorsprong en laat het coderen toe van de door de over-

worden genotificeerd. Dit informaticasysteem, ingesteld in

heid uitgevoerde controles tijdens het transport of op de

alle Lidstaten van de Europese Unie, registreert de verplaat-

plaats van bestemming.

singen van dieren en van sommige producten van dierlijke

Tralink
Het doel van het TraLink programma is het verzekeren van
een geautomatiseerde uitwisseling van informaticagegevens
tussen de Europese toepassing TRACES en de toepassingen
van het FAVV. Hierdoor is het mogelijk een geautomatiseerde
update van de gegevens te bekomen over de runderen
die naar andere Lidstaten worden gevoerd en die in het
SANITEL-systeem geregistreerd zijn.
In 2011 konden hierdoor de gegevens van meer dan 100.000
runderen in Sanitel worden geactualiseerd waardoor de
kwaliteit evenals de snelheid van de updates substantieel
verbeterd is en waardoor de middelen die voorheen aan de
codering werden gespendeerd, vrijkwamen.

7.1. Levende dieren en
vermeerderingsmateriaal
Ten opzichte van 2010 is het aantal uitgaande zendingen ge-

land de invoerder van varkens (+405.500) en van pluimvee

voelig verhoogd (+4.048) terwijl het aantal binnenkomende

(+67.835.746) blijft. Ten opzichte van 2010 vermindert deze

zendingen gedaald is (-4.299). De export van runderen naar

tendens echter.

andere lidstaten is hoger dan de invoer (+25.030), terwijl ons
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Dieren
Aantal uitgaande zendingen

Aantal inkomende zendingen

Certificaten

Hoeveelheid

Certificaten

Hoeveelheid

Runderen

9.599

319.376

7.227

294.346

Varkens

6.702

1.082.572

8.095

1.488.072

Schapen

119

3.160

452

36.198

Geiten

30

4.681

63

1.701

Pluimvee

3.422

80.136.674

20.953

147.972.420

Vogels

2.295

443.428

452

273.922

Vissen

49

59.584

536

1.839.898

3.727

9.778

2.825

11.308

772

8.225

1.163

29.850

Primaten

14

23

24

70

Andere zoogdieren

331

128.740

67

112.115

Amfibieën en

13

1.716

29

3.525

1.469

188.168

26

80.540

28.542

82.386.125

41.912

152.143.965

Paarden
Honden, katten,
fretten

reptielen
Ongewervelden
Totaal

Vermeerderingsmateriaal
Aantal uitgaande zendingen

Sperma en embryo's
Broedeieren
Totaal

Aantal inkomende zendingen

Certificaten

Hoeveelheid

Certificaten

Hoeveelheid

1.733

1.634.879

3.335

1.043.052

851

103.833.182

1.302

71.390.856

2.584

105.468.061

4.637

72.433.908

In 2011 werden 178 dossiers m.b.t. onregelmatigheden be-

king op een gebrekkige identificatie (anomalieën vastgesteld

handeld : België heeft 95 vaststellingen naar andere lidstaten

in paspoorten, foutieve gezondheidsverklaringen, fouten

gestuurd en heeft er 83 vanuit andere lidstaten ontvangen.

m.b.t. het aantal of de bestemming van de dieren).

De meest voorkomende onregelmatigheden hebben betrek-
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7.2. Dierlijke bijproducten
Sinds 4/3/2011 is er geen voorafgaande toelating van de

Voor de dierlijke bijproducten, niet bestemd voor menselijke

lidstaat van bestemming meer vereist voor de intracommu-

consumptie, en overeenkomstig de bepalingen van Verorde-

nautaire verzending van verwerkte dierlijke eiwitten. Derge-

ning (EG) nr. 1069/2009, staat het FAVV in voor:

lijke toelating is wel nog vereist voor de intracommunautaire
verzending van niet-verwerkte mest. Voor zowel verwerkte

•

voor ontvangst van niet-verwerkte dierlijke mest.

dierlijke eiwitten als voor niet-verwerkte mest dient bij
intracommunautaire verzending de zending via het TRACES
systeem gemeld te worden aan de lidstaat van bestemming.

bij inkomend handelsverkeer: afleveren van toelatingen

•

bij uitgaand handelsverkeer: uitreiken van gezondheidscertificaten voor niet-verwerkte mest van andere diersoorten dan paardachtigen en het melden van de zending aan de lidstaat van bestemming voor niet-verwerkte
mest van andere diersoorten dan paardachtigen en voor
verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor diervoeding.

Het aantal zendingen van niet-verwerkte mest van andere diersoorten dan paardachtigen en van verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor diervoeding vanuit België naar andere lidstaten die via het TRACES systeem werden gemeld, is gestegen ten opzichte
van 2010.

8000
7000
6000
5000
Aantal zendingen vanuit
België naar andere
lidstaten (TRACES)

4000
3000
2000
1000
0

2009

2010

2011

242

1198

1610

8

5

43

Niet verwerkte mest pluimvee

3433

4757

5676

Totaal mest

3786

6220

7463

Verwerkte dierlijke eiwitten bestemd
voor diervoeding

941

1211

1429

Niet verwerkte mest varken
Niet verwerkte mest rund

Er worden 2 soorten analyses uitgevoerd door het FAVV op

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2010. De niet-

dierlijke bijproducten die niet bestemd zijn voor menselijke

conforme resultaten gaven aanleiding tot 2 waarschuwingen.

consumptie en die afkomstig zijn van andere Europese
lidstaten: de detectie van Salmonella (94,3 % van de 70
geteste loten waren conform), Enterobacteriaceae (98,6 %
van de 69 geteste loten waren conform) en van de merker
GTH in categorie 3-materiaal dat naar diervoeding gaat (alle
28 geteste loten waren conform). De aanwezigheid van GTH
duidt immers op een contaminatie met verboden categorie
1- of 2-materialen.
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8. Certificering

BECERT
In 2011 werd gestart met het project BECERT dat als doel
heeft het certificeringproces voor export naar derde landen
te digitaliseren in het kader van administratieve vereenvoudiging, traceerbaarheid en fraudebestrijding.
BECERT zal:
•

het elektronisch aanvragen, creëren, opslaan, afdrukken,
afleveren en raadplegen van certificaten,

•

alle informatie gerelateerd aan een certificaat registreren
in één databank,

•

gebruiksvriendelijk, veilig en efficiënt zijn,

•

door koppelingen met andere databanken, de kwaliteit
van de gegevens verbeteren.

In een eerste fase zal BECERT gebruikt worden voor exportcertificering; in een latere fase ook voor importcertificaten.
Het toevoegen van de digitale handtekening zal eveneens
geïntegreerd worden zodat volledige elektronische transfer
naar derde landen mogelijk wordt..

In 2011 heeft het FAVV 215.319 gezondheidscertificaten afgeleverd in het kader van de invoer, de uitvoer en de
intracommunautaire handel.
2009

2010

2011

Algemeen

130.898

160.582

142.266

Import fyto

38.099

31.580

28.966

Export diervoeding

6.986

7.497

9.353

Kwaliteit (import & export)

1.094

984

513

TRACES

26.833

28.621

34.221

Totaal

203.910

229.264

215.319
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1. Levende dieren en vermeerderingsmateriaal
In 2011 zijn er minder zendingen van levende dieren en daaraan gelijkgestelde producten aangeboden voor een veterinaire invoercontrole in de Belgische GIP’s dan in 2010 (2.889
zendingen).

Dieren
Aantal

Aantal geweigerde

Aantal

Aantal geweigerde

zendingen

zendingen

dieren

dieren

6

3

325

80

Vissen

484

2

6.825.954

840

Paarden

1.260

-

1.260

-

Honden, katten en fretten

284

9

1.654

9

Andere zoogdieren

309

27

14.982

4.223

Amfibieën en reptielen

68

-

123.922

-

Ongewervelden

313

1

1.089.341.678

10.000

2.724

42 (1,5 %)

1.096.309.775

15.152 (0,001 %)

Vogels en pluimvee

Totaal

Voor zoogdieren, andere dan honden, katten en fretten, is

De runderen uit de USA werden geweigerd aangezien de

er evenwel een significante toename door de invoer van

invoer van runderen uit de USA om sanitaire redenen (blauw-

alpaca’s uit Nieuw-Zeeland en de transit van runderen van

tong) verboden is (Europese Verordening 206/2010).

Canada en de Verenigde Staten naar Kazachstan.

Vermeerderingsmateriaal

Aantal zendingen
Sperma, eicellen, embryo’s
Broedeieren
SPF (specific pathogen free)
eieren

Aantal geweigerde
zendingen

Hoeveelheid

Geweigerde
hoeveelheid

20

3

160

56

1

1

3000 kg

3000 kg

34

-

293 kg

-
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2. Dierlijke producten voor humane consumptie
In 2011 werden 26.719 zendingen van dierlijke producten

vorige jaren (25.668 zendingen in 2010, 24.219 zendingen in

bestemd voor menselijke consumptie aangeboden in een

2009, 25.457 zendingen in 2008, 25.411 zendingen in 2007 en

Belgische grensinspectiepost (GIP). Vergeleken met de

25.454 zendingen in 2006) is dit een lichte stijging.

Aantal
zendingen

zendingen
geweigerd

Visserijproducten

14.158

71

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

6.189

85

Vlees van pluimvee en producten ervan

3.203

4

Melk en melkproducten

1.081

8

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

635

-

Honing en andere bijenproducten

626

10

Darmen

358

2

Kikkerbillen en slakken

244

1

Gelatine

82

1

Eiproducten

38

-

Beenderen en producten uit beenderen

33

-

Eieren

1

1

Divers

71

2

Totaal

26.719

185

Aantal
monsters
Residu’s van dierengeneesmiddelen en verboden middelen in vlees, vleesproducten,

Conform

1.031

97,8 %

Hormonen in vlees & vleesproducten

361

100 %

Bacteriën in levensmiddelen

243

98,8 %

Zware metalen in vis, vlees en hun producten, honing

106

98,1 %

Dioxines, PCB’s en PAK’s in vlees, vis en hun producten

64

98,4 %

Histamine en tributyltin in vis

53

100 %

Radioactiviteit in visproducten, slakken, vlees, vleesproducten

47

100 %

Residuen van bestrijdingsmiddelen in vlees, vis, honing

38

100 %

Sorbinezuur, benzoëzuur en boorzuur in schaaldieren

31

100 %

nieren, vis en visproducten, eieren en eiproducten, honing
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Aantal
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Naar aanleiding van controles in de Belgische veterinaire

•

GIP’s zijn er 16 RASFF-meldingen opgesteld:
•

honing uit China (1) en Guatemala (1)

3 voor contaminanten : benzopyreen in gerookte vis uit
India

•

nitrofuranen in garnalen uit India (2) en Bangladesh (1),
chlooramfenicol in garnalen uit India (1), metronidazole in

controles van producten bij invoer

Ghana, kwik in marlijn uit Ecuador, cadmium in inktvis uit

11 voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik : ivermectine in rundvlees uit Brazilië (5),

|

1 voor microbiologie: Salmonella in een kippenvleesbereiding uit Brazilië

•

1 voor vervalste certificaten voor honing uit China.

3. Levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

Verordening (EG) nr. 669/2009: uitgebreide officiële controles bij import
Binnen de EU bestaat er een geharmoniseerde aanpak van

Minstens ieder kwartaal wordt deze lijst herzien op basis van

de controles op dierenvoeders en levensmiddelen bij import

o.a. RASFF-berichten, de verslagen van het Voedsel- en Ve-

uit derde landen. De Europese reglementering voorziet

terinair bureau van inspecties in de derde landen, informatie

dat op basis van bekende of nieuwe risico’s dierenvoeders

van de derde landen en van de lidstaten en in voorkomend

en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong aan meer

geval wetenschappelijke evaluaties.

uitgebreide materiële controles, inclusief analyses, kunnen
worden onderworpen op de punten van binnenkomst in de
EU (luchthavens, zeehavens, …). De bedoeling is om nieuwe
of bekende risico’s doeltreffender te bestrijden en ongunstige analyseresultaten te verzamelen.
De verordening (EG) nr. 669/2009 (van toepassing vanaf
25/1/2010) legt een controlefrequentie (materiële controles
en analyses) op voor een lijst van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong met een bepaalde
herkomst en voor specifieke contaminanten.

Zo werden bv. in de loop van 2011 omwille van problemen
met pesticidenresiduen pomelo’s en theeblaadjes uit China
toegevoegd tot de lijst. Mango’s afkomstig uit de Dominicaanse Republiek en peren en courgettes uit Turkije werden
dan weer van de lijst geschrapt.
In 2011 werden in het kader van deze verordening 4.088
zendingen aangeboden in de Belgische punten van binnenkomst waarvan er 872 bemonsterd en geanalyseerd werden.
Er waren 42 niet-conforme zendingen. De import van deze
zendingen werd geweigerd.

Enkele voorbeelden:
•

aflatoxines in grondnoten uit Brazilië, Ghana, India,…

•

aflatoxines in specerijen uit India

•

Soedankleurstoffen in Spaanse peper uit alle derde
landen

•

residuen van bestrijdingsmiddelen in sinaasappelen,
perziken en aardbeien uit Egypte

•

salmonella op koriander en basilicum uit Thailand
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Controles in het kader van verordening 669/2009
Aantal

Aantal bemon-

Aantal geweigerde

zendingen

sterde zendingen

zendingen

65

9

1

202

27

-

356

44

2

Specerijen uit India en Peru

103

46

1

Rijst uit Pakistan

41

9

-

Thee uit China

23

3

1

Aantal zen-

Aantal bemon-

Aantal geweigerde

dingen

sterde zendingen

zendingen

Gecontroleerde producten
Aluminium
Verboden kleurstoffen

Noedels uit China
Specerijen en palmolie uit alle
derde landen
Aardnoten(pasta) uit Argentinië,

Mycotoxines (Aflatoxines
en/of Ochratoxine A)

Pesticide-residu’s

Brazilië, Ghana, India en Vietnam

Controles in het kader van beschermende maatregelen

Gecontroleerde producten
Melamine

Levensmiddelen uit China

130

26

-

PCP

Guargom uit India

178

9

-

59

12

-

Amandelen uit de Verenigde Staten

405

23

-

Hazelnoten(pasta) uit Turkije

607

53

-

124

58

4

105

22

-

Aardnoten uit de Verenigde Staten

5

3

-

GGO

Rijst(producten) uit China

18

7

-

Radio-activiteit

Levensmiddelen uit Japan

390

71

4*

Aardnoten(pasta) uit China en
Egypte

Aflatoxines

Pistachenoten(pasta) uit Iran en
Turkije
Vijgen(pasta) uit Turkije

* Geweigerd omwille van niet-conforme documenten
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4. Contactmaterialen
In het kader van verordening (EG) nr. 284/2011 heeft het

uit China en Hong Kong bestemd om met levensmiddelen in

FAVV 50 stalen genomen en 163 analyses uitgevoerd op

aanraking te komen. Allen waren conform.

materialen die polyamide- of melaminekunststof bevatten

5. Dierlijke producten niet bestemd voor menselijke
consumptie en diervoeders
In 2011 werden 1.945 zendingen van dierlijke bijproducten
niet bestemd voor menselijke consumptie in de GIP’s
aangeboden:
•

1.465 zendingen in Antwerpen: voornamelijk voeder voor
gezelschapsdieren/hondenkluiven (58%), eiproducten
(8%), verwerkte dierlijke eiwitten (5%), bloedproducten
(7%)

•

380 zendingen in Zaventem: voornamelijk bloedproducten (72%) en andere dierlijke bijproducten bestemd voor

•

51 zendingen in Gent: visolie

•

47 zendingen in Zeebrugge: voornamelijk voeder voor
gezelschapsdieren/hondenkluiven (49%), wol/haar (43%)

•

2 zendingen in Luik: veren, voeder voor gezelschapsdieren.

Ongeveer 63 % van de zendingen betrof diervoeding. De overige zendingen waren bestemd voor ondermeer technisch
gebruik, farmaceutisch gebruik en onderzoek.

technisch gebruik en onderzoek (17%), jachttrofeeën
(5%)

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

Aantal zendingen

zendingen

geweigerd

Voeder voor gezelschapsdieren en hondenkluiven

893

5

Bloed en bloedproducten voor technisch gebruik

382

-

Eiproducten

124

-

Huiden en vellen

111

1

Verwerkte dierlijke eiwitten

80

1

Wol, haar, veren

69

1

Vetten en oliën

59

-

Gelatine en peptonen

52

1

Jachttrofeeën

22

2

Andere producten bestemd voor diervoeding

67

1

Andere producten bestemd voor technisch of ander gebruik

86

8

1.945

20

Totaal
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In vergelijking met 2010 steeg het aantal zendingen uit derde

Aard van de zendingen van producten van niet-dierlijke oor-

landen van producten van niet-dierlijke oorsprong voor

sprong voor diervoeding:

diervoeding met 15 % (2.891 zendingen in 2010, 3.323 in
2011).

•

Antwerpen: toevoegingsmiddelen (methionine, lysine,
guargom,...), grondstoffen (gierstzaad, saffloerzaad,
aardnootzaden, …), voormengsels, mengvoeders,…: 7 van
de 3.165 zendingen werden geweigerd

•

Gent: grondstoffen (lijnzaad, tuinbonen en bijproducten
van soja): de 120 zendingen werden aangevaard

•

Zeebrugge: toevoegingsmiddelen (bewaarmiddelen,
spoorelementen, …), grondstoffen (zaden en bijproducten van aardnoten, melasse,...) : de 38 zendingen werden
aangevaard.

Analyseresultaten
Aantal

Conform

monsters
Dioxinen en PCB’s

70

98,6 %

Zware metalen

64

100 %

Verwerkte dierlijke eiwitten

63

100 %

GGO’s

50

96,0 %

Mycotoxinen

44

95,5 %

Salmonella

168

96,4 %

Radioactiviteit

20

100 %

Pentachloorfenol (guargom)

9

100 %

105

100 %

Residuen van bestrijdingsmiddelen

31

100 %

Melamine

2

100 %

Botanische zuiverheid

1

100 %

Enterobacteriën

De non-conformiteit voor dioxinen betrof een zending van
19 ton spoorelementen die werd teruggezonden naar Israël.
Twee partijen waren niet conform voor GGO’s (aanwezigheid van toegelaten GGO’s die echter niet waren vermeld
op het etiket) : een partij koolzaad werd teruggezonden naar
Australië en een partij maïs werd geheretiketteerd. Twee
non-conformiteiten voor aflatoxinen (mycotoxine) gaven
aanleiding tot de weigering van 2 uit India afkomstige partijen
aardnoten. Er werden 7 RASFF berichten opgesteld voor Salmonella in hondenkluiven; de zendingen werden vernietigd
of behandeld (bestraling).
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6. Planten en producten van plantaardige oorsprong
Fytosanitaire controles
In 2011 werden 17.403 zendingen van planten en producten

verlegd naar een erkende inspectieplaats in een lidstaat. Dit

van plantaardige oorsprong die bij invoer een fytosanitaire

is een stijging van 5 % tegenover 2010, maar een daling van

controle moeten ondergaan, via een Belgische grensinspec-

68 % tegenover 2007. In 2011 werden 1.752 zendingen vanuit

tiepost (GIP) in de EU ingevoerd. Dit is een daling van 27 %

een GIP in een lidstaat naar een Belgische erkende inspectie-

tegenover 2010 (54 % tegenover 2007). De daling in 2011 is

plaats verlegd, wat een relatieve stijging is van 17 % tegenover

in alle GIP’s waar te nemen, met uitzondering van de GIP Luik

2010 (32 % tegenover 2007).

waar het aantal zendingen met 15 % toenam. In de Antwerpse

Er is dus een verdere stijging waar te nemen van het per-

haven ziet men een verschuiving van de fruitzendingen naar

centage zendingen dat in België een fytosanitaire controle

de haven van Rotterdam.

ondergaat, maar het aantal zendingen blijft dalen.

6.199 zendingen (36 %) die via een Belgische GIP het EUgrondgebied binnenkwamen, werden voor fysieke controle

Evolutie van het aantal aangeboden en gecontroleerde zendingen
2007

2008

2009

2010

2011

Aangeboden in Belgische GIP

38.102

28.587

25.865

23.859

17.403

Verlegd vanuit Belgische GIP naar lidstaat

19.376

18.211

9.470

7.349

6.199

755

1.348

867

815

1.752

19.481

11.724

17.262

17.325

12.956

Verlegd vanuit lidstaat GIP naar België
Gecontroleerd in België

Aard van de zendingen die in België een fytosanitaire controle ondergingen
Aantaal

Aantal

Hoeveelheid

Hoeveelheid

aangeboden

geweigerde

aangeboden

geweigerde

zendingen

zendingen

producten

producten

Snijbloemen & -groen

3.958

19

Planten bestemd voor opplant

1.650

2

Vermeerderingsmateriaal

1.039

10

Groenten, fruit & verse kruiden

8.984

2.939.711.403 stekken
& 2.418.102 kg

1.291.538 stekken

20.675.181 stuks

8 stuks

603.695.209 stuks &

607.430 stuks

1.395.691 kg

& 163 kg

16

169.525.078 kg

2.727 kg

405

1

41.205.644 kg

20 kg

Graan

7

-

13.719.149 kg

-

Hout

1.314

-

Andere

46

-

Totaal

17.403

48

Aardappelen

915.489 m³ &
23.511.979 kg
63.108 stuks

-
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Reden van onderschepping en genomen maatregelen
Aantal

Weigering

Vernietiging

Regularisatie

Schadelijke organismen

19

-

15

4

Niet voldaan aan de bijzondere invoereisen

7

-

3

4

1

1

-

-

54

4

39

11

81

5

57

19

(houten verpakkingsmateriaal & stuwhout…)
Fytosanitair certificaat afwezig
Fytosanitair certificaat onvolledig / onjuist (botanische naam,
hoeveelheden, aanvullende verklaringen…)
Totaal

13 vaststellingen van schadelijke organismen hadden betrek-

De geregulariseerde zendingen met schadelijke organismen

king op quarantaineorganismen:

hadden betrekking op de 2 zendingen van planten uit de USA

•

Bemisia tabaci bij Hibiscus-stekken uit Ivoorkust (2),verse
origanum uit Israël (3), bonenkruid uit Israël (1)

•

•

van aubergines waarin Leucinodes orbonalis werd aangetroffen omdat er geen noemenswaardig fytosanitair risico op in-

Gypsophila snijbloemen (3), Basilicum (3), Satureja

troductie van dit organisme via de aubergines was. Voor 2012

hortensis (1) (zelfde zending waarin B. tabaci werd aan-

werd naar aanleiding van deze vaststelling wel een monito-

getroffen)

ring voor dit organisme gepland voor aubergines, tomaten en

Xiphinema americanum in groeimedium van vormbo-

De andere schadelijke organismen die vastgesteld werden,
zijn:
•

Bladluizen bij Hemerocallis uit USA (1)

•

Nematoden in aanklevend groeimedium van Bucida
buceras (1) en Schefflera (1) uit USA
Leucinodes orbonalis of de auberginevruchtboorder bij
aubergines uit Maleisië (3).
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nematicide behandeld werd alsook op 2 van de 3 zendingen

Liriomyza (waaronder L. trifolii) op producten uit Israël:

men van Ilex crenata uit Japan (1).

•

bestemd voor opplant waarbij het groeimedium met een

paprika uit risicolanden.
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Uitgebreide officiële controles op groenten, fruit en tuinkruiden
In kader van verordening 669/2009/EG werden ook officiële
controles verricht op de aanwezigheid van pesticideresiduen
in bepaalde groente- en fruitsoorten en in tuinkruiden en op
de aanwezigheid van Salmonella op basilicum en koriander
uit Thailand.

Pesticideresiduen
Aantal

Bemonsterde

Geweigerde

zendingen

zendingen

zendingen

pomelo’s

75

16

-

aubergines

146

73

1

bitterkomkommer

140

70

-

chilipepers

109

53

6

kousenbandboon

121

62

1

lauki

125

63

-

mango

24

2

-

aardbeien

691

62

1

granaatappel

4

1

-

groene bonen

902

74

2

5

-

-

sinaasappelen

100

9

-

aubergines

28

14

-

basilicum

18

4

3

koriander

77

19

3

kousenbandboon

9

5

1

paprika

50

5

-

2.624

532

18

Oorsprong

Product

China

Dominicaanse Republiek

Egypte

pepers

Thailand

Turkije
Totaal

Bij de overschrijdingen van de MRL voor pesticideresiduen

11 van de 95 zendingen van basilicum en koriander uit Thai-

vormden de vastgestelde gehaltes nooit een risico voor de

land werden onderzocht op de aanwezigheid van salmonella;

volksgezondheid.

alle bemonsterde zendingen waren conform.
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7. CITES
De handel in bedreigde diersoorten moet beantwoorden

In 2011 werd hierbij volgend materiaal van dierlijke oorsprong

aan een strikte handelsreglementering volgens de internati-

in beslag genomen: 2 schedels en 1 huid van primaten, 1.557

onale conventie CITES (Convention on International Trade

ivoren voorwerpen en 8 slagtanden, 1 olifantenstaart, 1 huid

in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Bedreigde

van een woestijnvos, 28 tanden, 1 huid en 1 schedel van

levende dieren en vogels moeten steeds vergezeld zijn van

katachtigen, 947 gedroogde zeepaardjes, 2,2 kg zeepaar-

een gezondheidscertificaat en van een specifieke CITES

dextracten in koffie, 2 schildpadschedels, 4 schilden van

import- en exportvergunning. De behandeling van de aan-

schildpadden, 6 schilden van zeeschildpadden, 1 levende

vragen voor vergunningen en certificaten gebeurt door de

schildpad, 24 potjes kaviaar, 1 doopvontschelp, 3 lederpro-

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van

ducten uit slangenhuid, 1 slangenvel en 1 lederproduct uit de

de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL).

huid van een varaan. Daarnaast werden 2 palmen, 15 succu-

De controle op de invoer in België van beschermde diersoorten of ervan afgeleide producten is een bevoegdheid van het

lenten, 5 cactussen, 39 orchideeën en 4 zakjes plantenzaden
in beslag genomen.

FAVV en wordt samen met andere controles uitgevoerd. Er

In beslag genomen dieren, planten en goederen worden zo-

worden ook gerichte controles uitgevoerd. Bepaalde con-

veel mogelijk geschonken aan universiteiten, musea en zoo’s.

troles gebeuren in samenwerking met de douanediensten,

Sommige goederen moeten uiteindelijk worden vernietigd.

politiediensten en inspecteurs van de FOD VVVL.

Sector Import/Export en Notificaties (DG Controle)
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1. RASFF
Via het Rapid Alert System for Food & Feed (RASFF) zijn er in

of vrijgave van een product na invoercontrole (15), de auto-

2011 3.723 meldingen gedaan van producten die een gevaar

controle van een bedrijf (28), een controle op de Belgische

kunnen betekenen voor mens of dier. Hiervan gingen er 128

markt (35) of een consumentenklacht (12).

uit van België :als gevolg van blokkering bij invoercontrole (39)

Food

Feed

Food Contact Material

Alert

21

2

1

Information

34

31

1

Border rejection

30

7

1

Totaal

85

40

3

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2009

2010

2011

in België

in België

in België

2009

2010

2011

geblokkeerd aan geblokkeerd aan geblokkeerd aan
de grens
de grens
de grens

Biologische gevaren

24

25

35

4

23

15

Chemische gevaren

48

19

33

40

16

13

Andere gevaren

4

11

21

4

1

11

Voor producten op de Belgische markt waren de belangrijk-

Voor producten die aan de grens geblokkeerd werden, waren

ste oorzaken van RASFF de aanwezigheid van pathogenen

de meest voorkomende oorzaken van RASFF: de aanwezig-

en bederf (26), de aanwezigheid van zware metalen (10),

heid van residuen van diergeneesmiddelen (10), onvolledige

van industriële verontreinigingen (PCB’s en dioxinen) (9),

etikettering of een onvolledig certificaat (9).

mycotoxines (9) evenals fraude met pijnboompitten waarbij
niet-eetbare soorten gebruikt werden die voor een onaangename smaak bij de consumenten zorgden (8).

Het RASFF-contactpunt heeft 1.776 meldingen met bijbehorende additionals verspreid binnen België.
Op 31 januari 2011 is Verordening 16/2011 tot vaststelling van
uitvoeringsmaatregelen voor het systeem voor snelle waarschuwingen over levensmiddelen en diervoeders van kracht
geworden.
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2. Meldingsplicht
Elke operator die activiteiten uitoefent die onder de be-

geproduceerd, gekweekt, geteeld, verwerkt, vervaardigd of

voegdheid van het FAVV vallen, is verplicht het Agentschap

gedistribueerd product schadelijk zou kunnen zijn voor de

in te lichten wanneer vermoed wordt dat een ingevoerd,

gezondheid van mens, dier of plant (KB van 14/11/2003).

Aantal meldingen per sector (zonder dierziekten)
2009

2010

2011

Primaire sector

47

44

30

Transformatie

247

247

247

Distributie

93

83

95

Import-Export

4

3

2

391

377

374

Totaal

350
300
250
200
150
100
50
0
Chemische gevaren

2009

2010

2011

168

124

131

Biologische gevaren

32

34

24

Microbiologische gevaren

149

196

179

Fysische gevaren

21

11

19

Andere gevaren

30

19

27

Dierziekten

266

323

321

Naast dierziekten (321) zijn de belangrijkste redenen de
aanwezigheid van Salmonella (119), van residuen van diergeneesmiddelen (41), van Listeria monocytogenes (40), van
residuen van bestrijdingsmiddelen (26) en van plantenziekten en schadelijke organismen (16).
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3. Administratieve boetes
Het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende orga-

stelt hij voor om een administratieve boete te betalen waar-

nisatie van de controles die worden verricht door het FAVV

van het wettelijke minimumbedrag € 137,50 bedraagt en het

bepaalt dat in de voedselketen vastgestelde overtredingen

wettelijke maximum € 27.500.

aanleiding kunnen geven tot een administratieve sanctie,

De commissaris van de administratieve boetes steunt op de

namelijk een administratieve boete. Betaling van die boete

strafbepalingen van de wetten waarvoor het FAVV bevoegd

door de overtreder doet de strafvordering vervallen.

is en houdt daarbij rekening met de persoonlijke situatie van

De afhandeling van de procedure voor het voorstellen van

de overtreders, het aantal overtredingen of de ernst daarvan

een administratieve boete wordt, op basis van de taalrol,

en de weerslag ervan op de gezondheid van consumenten,

toevertrouwd aan een jurist – commissaris van de adminis-

dieren of planten en de eventuele staat van herhaling.

tratieve boetes. Nadat hij de parketten de mogelijkheid heeft
gegeven om de vastgestelde overtredingen te vervolgen,

Evolutie van het aantal door de commissarissen voor administratieve boetes behandelde dossiers

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

2009

2010

2011

In het Duits

35

48

21

In het Frans

1.773

2.402

2.077

In het Nederlands

2.091

2.508

2.720

2009

2010

2011
3.963

Aantal voorstellen

3.527

4.450

(+ 288 dossiers in
behandeling)

Naar het parket doorgestuurde dossiers
Totaal voorgesteld bedrag

372

508

567

1.816.896 €

2.245.050 €

2.422.167,5 €
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Belangrijkste materies die aanleiding geven tot een administratieve boete (uit een totaal van ongeveer 50 trefwoorden)
2010

2011

Temperatuur van levensmiddelen

11,0 %

12,3 %

Hygiëne personeel

10,0 %

11,3 %

Bewaarvoorwaarden

6,6 %

10,1 %

Hygiëne horeca

9,5 %

9,9 %

Etikettering van levensmiddelen

8,6 %

9,7 %

Autocontrole

7,0 %

8,4 %

Hygiëne distributie

6,1 %

7,6 %

Product schadelijk verklaard

5,6 %

5,2 %

Rookverbod horeca

4,4 %

3,4 %

Net als de voorgaande jaren worden vaak overtredingen

onder het volgen van een opleiding bij de voorlichtingscel van

vastgesteld in de horecasector en de detailhandel. Dat komt

het FAVV (zie hoofdstuk 2. Het FAVV ten dienste van consu-

door de minder professionele instelling van de verantwoor-

menten en beroepssectoren). In 2011 konden 1.469 opera-

delijken. Als reactie op die vaststelling stelt het FAVV sinds

toren daarop aanspraak maken. 521 van hen schreven zich in

begin 2011, onder bepaalde voorwaarden, een alternatief

voor een opleiding ; bij de opmaak van dit jaarverslag konden

voor de administratieve boete voor aan horecazaken, waar-

261 onder hen genieten van de (gedeeltelijke) kwijtschelding
van de administratieve boete.
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4. Intrekking of weigering van de erkenning of toelating
Wanneer alle andere maatregelen (waarschuwingen, PV., …)

In 2011 werden 5 toelatingen geweigerd, 5 toelatingen inge-

zonder resultaat blijven, start het FAVV een procedure tot

trokken, 2 erkenningen geweigerd en 1 erkenning ingetrokken.

weigering, intrekking of schorsing van de erkenning of de toelating. De operator kan altijd vragen om te worden gehoord
door de beroepscommissie van het FAVV.

5. Door het FAVV behandelde geschillen
In 2011 werden bij het FAVV 31 nieuwe juridische geschillen
en 5 nieuwe geschillen voor de Raad van State aanhangig
gemaakt.

Dioxinecrisis eindelijk
strafrechtelijk afgerond!

Tussenvonnissen
13%

De Belgische dioxinecrisis van 1999 die aan de basis
Ongunstig
22%

65 % van de 46 in
2011 uitgesproken
vonnissen en
arresten waren
gunstig voor het
FAVV

lag van de oprichting van het FAVV, kon in 2011 eindelijk
juridisch worden afgerond.
In deze zaak speelden twee actoren een belangrijke rol:
Gunstig
65%

een bedrijf dat instond voor de inzameling van gebruikte
vetten en een vetsmelter die deze vetten verwerkte tot
grondstoffen voor de veevoederindustrie. De vetten waren echter verontreinigd door transformatorolie (PCB’s)
die dioxines bevatten. Op die wijze werden grote delen
van de dierlijke voedselketen in het voorjaar van 1999
verontreinigd wat een van de grootste vernietigings- en
recalloperaties in België veroorzaakte met alle economische en budgettaire gevolgen vandien.

Bij vijandige bejegening van de controleurs van het FAVV
door sommige operatoren waarbij het goede verloop van de
controle wordt gehinderd stelt het FAVV zich systematisch,
en met succes, burgerlijke partij wanneer een vervolging
wordt ingesteld.

Na meer dan 12 jaar verwierp het Hof van Cassatie op
29 november 2011 het cassatieberoep en werd eindelijk
het arrest van het Hof van Beroep definitief: de beide
verantwoordelijken van het vetsmeltersbedrijf werden
veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf waarvan 1 jaar
met uitstel en de vetophaler tot een boete.
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In het kader van de fraudebestrijding voor de veiligheid van

In 2011 werd, op vraag van het FAVV, door het ICVV aandacht

de voedselketen neemt de Nationale Opsporingseenheid

besteed aan:

van het FAVV (NOE) deel aan de volgende werkgroepen.

•

het ontwerp van de “Lex Alimentaria” dat verschillende
basiswetten waarvoor het FAVV bevoegd, zal samenbrengen in één wet en waarin diverse bepalingen van

Multidisciplinaire HormonenCel (MHC)
De MHC wordt voorgezeten door de Federale Politie en is belast met de coördinatie tussen de verschillende inspectie- en

controle zullen worden opgenomen
•

H-statuut

politiediensten. Zij heeft een signaal-, advies- en informatiefunctie voor de bijstandsmagistraat, de politieke verantwoor-

de aanpassing van het koninklijk besluit omtrent het

•

de uitvoering van artikel 36 van de wet van 14/08/1986

delijken, de bestaande overlegstructuren en de betrokken

betreffende de bescherming en het welzijn der dieren en

administraties. Zij voert tevens onderzoeken uit op vraag

in het bijzonder de doping bij paarden

van de politiediensten, de gerechtelijke overheden en de
bijstandsmagistraat. De MHC is bijgevolg een operationele
cel. Het activiteitenverslag van de cel wordt gepubliceerd op
de website van de federale politie (http://www.polfed-fedpol.

•

de problematiek van de bemonstering van vrouwelijke
runderen van meer dan 600 kg in slachthuizen voor het
opsporen van hormonen.

be).
Multidisciplinaire fraudebestrijdingscel voor de veiInterdepartementale Commissie voor de coördinatie

ligheid van de voedselketen (MFVV)

van de fraudebestrijding in de economische sectoren

De NOE neemt het voorzitterschap waar van de MFVV die

(ICCF)

moet bijdragen tot het vastleggen van terreinacties tegen

De commissie staat in voor het efficiënte beheer van de
informatie-uitwisseling tussen de betrokken departementen,
de uitwerking van voorstellen waarbij gezamenlijke strategieën voor fraudebestrijding worden vastgelegd en het collectieve overleg over fraudemechanismen.
Het FAVV neemt deel aan het systeem voor de monitoring
van het informatienetwerk voor fraudebestrijding dat de
ICCF in 2009 heeft opgezet.

personen en organisaties die betrokken zijn bij fraude in de
voedselketen, tot de coördinatie van de inspanningen van
de betrokken diensten en de evaluatie van de uitgevoerde
acties.
Er worden op initiatief van de MFVV in pluimveebedrijven en
– slachthuizen controles uitgevoerd (aanvoer van pluimvee
en traceerbaarheid) in samenwerking met de FOD Financiën en de Sociale Inspectie (SIOD), en in de sector van de
productie, de illegale invoer en de namaak van bestrijdingsmiddelen.

Interdepartementale Coördinatiecel voor de controle van de voedselveiligheid (ICVV)
De cel 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 en het nemen van
alle nuttige initiatieven om de coördinatie van de opsporingen van de inspectie- en politiediensten te verzekeren. Het
FAVV neemt ook deel aan de werkgroep tot vastlegging van
een wettelijk kader voor de geneesmiddelenanalyse.
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Working Group of Enforcement Officers (WGEO)
De NOE werkt samen met een aantal internationale instanties. De veterinaire groep van de WGEO, bekend als de Small
Bull Group, komt om de 6 maand samen. De groep bestaat
uit vertegenwoordigers van Engeland, Noord-Ierland, Ierland,
Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Nederland, België en
Frankrijk.

De NOE registreerde in 2011, 701 administratieve
inbeslagnames (643 in 2010). Die gaven aanleiding tot :
•

het openen van fraudeonderzoeken (271)

•

deelname aan wegcontroles (49)

•

het uitvoeren van bemonsteringen in landbouwbedrijven

In 39 % van de gevallen leidde de ontvangen informatie tot
het openen van een fraudedossier. Bij het opmaken van dit
activiteitenverslag waren 208 van de in 2011 geopende dos-

(54) of slachthuizen (een jaarlijkse actie waarbij 1.226

siers afgesloten.
De NOE stelde 240 inbreuken vast (187 in 2010). Die gaven

monsters werden genomen)

aanleiding tot 212 processen-verbaal en 28 waarschuwingen.

•

het opzetten van bijzondere acties (32)

•

het doorsturen van informatie naar andere, zowel interne
als externe, diensten (222)

•

klasseren met het oog op een latere afhandeling (55).

1. Gebruik van illegale groeibevorderaars
1.1. Verdachte monsters in landbouwbedrijven
In 2011 genomen verdachte monsters
Bedrijven

Dieren

Materieel

Diervoeders

Runderen

28

209

100

44

Kalveren

6

166

25

29

Varkens

20

401

50

36

Totaal

54

776

175

109

Er werden in rundvee- en varkensbedrijven non-confor-

(dexamethason en prednisolon) en thyreostatica (thioura-

miteiten vastgesteld i.v.m. het materieel (spuiten, naalden,

cyl).

flacons, …) en bij monsters van dieren. De volgende stoffen
werden aangetroffen : oestrogenen, gestagenen en androgenen (methyltestosteron en progesteron), corticisteroïden
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1.2. Verdachte monsters
in slachthuizen
Er werden in 2011 in de slachthuizen 1.259 monsters (fecaliën, urine, vet, lever, vlees, spuitplaatsen, vacht, nier, milt)
genomen bij 1.039 runderen, kalveren en varkens.

Natuurlijke hormonen
In het kader van de bestrijding van het gebruik van hormonen voor het illegaal vetmesten van runderen bouwde het

Er werden non-conformiteiten aangetoond bij 4 runderen

FAVV-laboratorium van Gentbrugge in 2010 een afdeling

(aanwezigheid van progesteron en corticosteroïden : dexa-

‘natuurlijke hormonen’ uit in samenwerking met het Labora-

methason en prednisolone).

toire d’Etude des Résidus et Contaminants dans les Aliments

In het kader van de Tiësto-actie werden 45 monsters uit
meerdere rundveeslachthuizen verstuurd naar het laboratorium LABERCA in Nantes voor het opsporen van natuurlijke
hormonen. Alle monsters waren conform.

(LABERCA, Nantes, Frankrijk) en de Universiteit Gent (faculteit bio-ingenieurswetenschappen, vakgroep Duurzame
organische chemie en Technologie). Vijf mensen werken
mee aan dat project.
Dank zij het onderzoek konden methoden worden ontwikkeld waarmee natuurlijke hormonen routinematig kunnen
worden opgespoord. In oktober 2011 kwam een eerste methode tot stand die steunt op de GC-MS/C/IRMS technologie
(gaschromatografie-massaspectrometrie/verbranding/isotoopverhouding massaspectrometrie).
Het FAVV zal die methode in 2012 laten accrediteren en
verder werken aan de typering van natuurlijke hormonen en
de metabolieten ervan.

2. Duiven
Duivenbeurs

Uitoefening van de diergeneeskunde

Een controle werd uitgevoerd door het FAVV, FAGG en de

In het kader van het KB van 23 mei 2000 werden verschillen-

lokale politie van Kortrijk op de internationale duivenbeurs

de controles uitgevoerd omtrent de toediening en verschaf-

“FUGARE” te Kortrijk die verschillende duivenproducten

fing van diergeneesmiddelen aan veehouders en omtrent

(voedingssupplementen, aanvullende diervoeders…) te koop

het vaccineren van duiven tegen paramyxo en het afleveren

aanbieden : 14 standhouders uit België, Nederland, Duitsland

van verboden stoffen (imidazolen, chlooramfenicol) aan

en Frankrijk werden gecontroleerd. Er zijn vooral problemen

duivenliefhebbers.

met de etikettering van diervoeders en het gebruik van medische claims bij de verkoop ervan. 1 product werd geanalyseerd en was conform. Er waren ook diergeneesmiddelen te
koop.

Op basis van een melding bij de Federale politie (Hormonencel) en van een melding van de Koninklijke Belgische Duivenbond werd bijstand verleend aan een gerechtelijk onderzoek,
in samenwerking met de lokale politie van Ieper. Er werden

Er werden 25 verschillende producten in beslag genomen

grote hoeveelheden antibiotica, verboden stoffen (imida-

voor verdere opvolging door het FAVV, het FAGG of om door

zolen, chloramfenicol) hormonale stoffen (dexamethason,

te sturen naar andere betrokken diensten.

mesterelon) en vaccins tegen paramyxo aangetroffen. Er zijn
vermoedens dat de betrokkene ook bij andere duivenliefhebbers de diergeneeskunde illegaal uitoefent.
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3. Paarden

3.2. Paardenhandel
Er werden in 2011 acties verricht bij 3 paardenverkopers.

3.1. Paardenrennen

Als gevolg van meerdere klachten werd in Ogy een controle

In samenwerking met het parket, de federale gerechtelijke

verband met het dierenwelzijn werden er vaststellingen ge-

politie, de lokale politie, de FOD Dierenwelzijn en het FAGG

daan i.v.m. de identificatie en registratie van paarden en het

heeft het FAVV controles uitgevoerd op paardenrennen:

ontbreken van een erkenning als paardenhandelaar.

•

Een controle werd uitgevoerd in Bastenaken na een klacht

op de jaarlijkse “kermis” paardenrennen te Ruiselede:
• 19 paarden werden gecontroleerd op de aanwezigheid
van hormonale en prestatieverbeterende stoffen; 1
paard was niet conform (methylprednisolon);
• vrachtwagens en auto’s werden gecontroleerd : in 2
van de 3 monsters van spuiten, naalden en flacons
werd nortestosteronfenylpropionaat en dexamethason aangetroffen;
• 10 paarden waren niet conform op het gebied van
identificatie en registratie;
• door het parket van Ieper werden 2 opsporingsonderzoeken opgestart.

•

op de Hippodrome de Wallonie te Ghlin:
• 29 paarden werden bemonsterd; alle paarden waren
conform;
• controles werden uitgevoerd op de voertuigen: er
werd dexamethason en prednisolone aangetroffen in
spuiten, naalden, flacons;
• er zal door het parket van Mons verder onderzoek
worden uitgevoerd.

vanuit Duitsland en op vraag van het parket in samenwerking met de lokale politie van Bertrix en de PCE Luxemburg.
Er werden vaststellingen gedaan i.v.m. de identificatie en
registratie van paarden, de onwettige uitoefening van de
diergeneeskunde en de aanwezigheid van verboden stoffen.
De aanwezige paarden werden uitgesloten voor de slacht.
Een doorgedreven controle werd in Mechelen uitgevoerd op
vraag van het parket van Mechelen en in samenwerking met
de lokale politie van Mechelen en de PCE Antwerpen. Er werden vaststellingen gedaan op het gebied van de wet op de
uitoefening van de diergeneeskunde, het bezit van hormonale stoffen en de identificatie en registratie van de paarden.

3.3. Identificatie en registratie van
paarden
Controles werden uitgevoerd in 5 maneges op vraag van
politiezone Rhode en Schelde en in samenwerking met de
sociale Inspectie en de PCE Oost-Vlaanderen. In 2 maneges
werden vaststellingen gedaan op het gebied van identificatie
en registratie. De paarden werden in beslag genomen tot de
volledige regularisatie.

Er werden in verband met de opvolging van de non-confor-

Controles op 40 polopaarden werden uitgevoerd op vraag

miteiten met betrekking tot doping op de paardenrennen 3

van de FOD Financiën, dienst Nationale en Internationale

onderzoeken uitgevoerd : in één geval werden bij de autopsie

Opsporingen; er werd een grote hoeveelheid diergenees-

op een verongelukt paard verboden stoffen aangetroffen in

middelen aangetroffen afkomstig uit Spanje en Argentinië

spuitplaatsen. Er werden ook verboden stoffen aangetroffen

waaronder hormonale stoffen.

bij 3 huiszoekingen. De in de inrichting aanwezige paarden
werden daarop geëuthanaseerd.
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4. Wild

op de goederenstroom vanuit het oosten naar het

In samenwerking met de Unité Anti Bracconage (UAB)

Groothertogdom Luxemburg en Nederland is gericht op

werden er controles uitgevoerd bij 23 jagers, 2 illegale

preventie, ontrading en de opsporing van fraude op het

wildverwerkingsbedrijven, 5 slagers (met directe aankoop bij

gebied van voor de gezondheid schadelijke voedings-

jagers en verhandeling van ongekeurd wild), 2 restaurants-

middelen en op de bescherming van legale transport-

afnemers van ongekeurd wild, een houder van fazanten en

bedrijven tegen elke vorm van oneerlijke concurrentie ;

patrijzen zonder toelating voor het uitzetten van de vogels in

209 voertuigen werden gecontroleerd op in totaal 16

het wildseizoen.

plaatsen. De non-conformiteiten gaven aanleiding tot 4

westen die gelijktijdig plaatsvindt in Frankrijk, België, het

waarschuwingen en 9 PV’s.

5. Pesticiden

•

de FOD Financiën, dienst Nationale en Internationale
Opsporingen en de motorbrigade van de douane op

In medewerking met andere Belgische overheidsdiensten

de aanvoer van vis- en schaaldieren vanuit Nederland:

werden 3 controleacties op pesticiden bij invoer (in de

133 voertuigen werden op 7 plaatsen gecontroleerd; er

havens) uitgevoerd. Met de FOD Volksgezondheid, de FOD

werden 12 PV’s en 3 waarschuwingen opgesteld en 630

Mobiliteit & Vervoer, de Havenkapiteinsdienst Antwerpen en

kg vis/vlees werd in beslag genomen en vernietigd.

de douane werd een actie uitgewerkt er werden geen niet
conforme pesticiden aangetroffen.
Verder werd gewerkt aan de uitbouw van een internationaal
contactennetwerk in Braunschweig (Duitsland) met de Duitse, Franse, Britse, Oostenrijkse, Nederlandse autoriteiten in
het kader van illegale parallelinvoer. In verband met de illegale
handel in pesticiden werden contacten gelegd met Frankrijk,
het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Tsjechië, Griekenland,
Spanje, Cyprus, Duitsland en Nederland.

6. Wegcontroles
De NOE neemt op vraag van de lokale en de federale politie
geregeld deel aan wegcontroles die duidelijk multidisciplinair

7. Kaasproductie
Het FAVV heeft een melding ontvangen betreffende mogelijke fraude bij de invoer en het gebruik van caseïnen. Ze
zouden worden aangekocht in derde landen die niet erkend
zijn door de EU, zoals o.a. China, India en Wit-Rusland; enkele
Belgische operatoren zouden via dit kanaal grondstoffen
aankopen.
Een doorgedreven controle werd in de kaassector uitgevoerd
met specifieke aandacht voor de tracering, de herverwerking
en de opslag van gebrekskaas (afval van kaas):
•

fraude vastgesteld

douane...). Doorgaans is de lokale PCE eveneens aanwezig bij
•

•

•

controle, geen (correcte) identificatie en verzameling

samenwerking met de Nederlandse inspectiediensten

van de dierlijke bijproducten en geen gebruik van het

(Algemene Inspectiedienst van het Nederlandse Minis-

begeleidend handelsdocument).

terie van Landbouw, Natuur en Visserij), de federale weg-

•

gebrekskaas: er werd een probleem vastgesteld met de
kwaliteit van de gebruikte producten (gebrekkige ingangs-

gecoördineerde grenscontroles met Nederland, in

politie, de douane en de opsporingsdienst van de FOD

de toepassing van autocontrolesystemen werd bij meerdere operatoren niet nageleefd

In 2011 nam de NOE deel aan 21 wegcontroles waarbij in
totaal 479 voertuigen werden gecontroleerd:

de melkeiwitfractie werd gecontroleerd omdat die het
uitgangspunt was van het onderzoek maar er werd geen

van aard zijn en doet dat samen met andere diensten (RVA,
die wegcontroles.

Controle op vis- en schaaldieren in samenwerking met

•

er werden 120 monsters genomen voor microbiologische

Financiën : 137 voertuigen gecontroleerd, 4 processen-

analyses. Bij verschillende operatoren werden

verbaal opgemaakt. 1 transport werd teruggestuurd naar

normoverschrijding op de proceshygiëneparameter

Nederland

E. coli vastgesteld.

de actie BENEFRALUX op initiatief van de dienst voor
Douane en Accijnzen en in samenwerking met de diensten van de FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, de federale of de
lokale politie, de FOD Volksgezondheid en de opsporingsdiensten van de AOIF. Deze 24 uur durende wegcontrole
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8. Vleesproductie

9. Distributie
In het kader van de actie “mensenhandel” opgestart door het

Looppoten

parket van Dendermonde (arbeidsauditoraat) werden door
de PCE Oost-Vlaanderen en de NOE en in samenwerking

Naar aanleiding van enkele meldingen betreffende de export

met de lokale politiezones in het najaar van 2011 Chinese

van looppoten van kippen/kuikens als zijnde geschikt voor

restaurants, kebabzaken en nachtwinkels gecontroleerd in

menselijke consumptie, werden 3 kippenslachthuizen

het gehele gerechtelijke arrondissement Dendermonde.

gecontroleerd. In deze slachthuizen werden de kippenpoten
niet aan de keuring onderworpen zodat zij als dierlijk afval
(categorie 3 materiaal) dienden beschouwd te worden.
Deze kippenpoten werden verkocht aan Nederlands firma’s
en verder geëxporteerd naar China als zijnde geschikt voor

Er werden in 9 politiezones tijdens het weekend 10 zaken
gecontroleerd. Tijdens deze acties voerden omwille van de
gebrekkige hygiëne 2 zaken tijdelijk gesloten. In het totaal werden door het FAVV 6 PV’s en 4 waarschuwingen opgemaakt.

menselijke consumptie. In 1 slachthuis gebeurde de verkoop
van looppoten niet volgens de wettelijke vereisten en werd
een PV opgesteld. Zowel de Nederlandse Voedsel – en Waren Autoriteit (NVWA) als de Europese Commissie werden
van deze vaststellingen op de hoogte gebracht.

10. Voedingssupplementen
In samenwerking met de Douane en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
(FAGG) werden controles uitgevoerd bij de invoer van post-

Uitsnijderij, koelhuis en vleeswinkel
Na klachten in verband met hygiëne, infrastructuur en trace-

pakketten. Bij de 18 controles werden 113 dossiers opgestart,
die behandeld werden door het FAVV, het FAGG of andere
overheden; 27 dossiers werden zonder gevolg geklasseerd.

ring werd een controle uitgevoerd bij een firma die uitsnijderij, koelhuis en vleeswinkel is. Wegens vaststellingen op het

beslag onttrokken was.

11. Bedreigingen van FAVV
agenten

Gezien er voor andere administraties (Financiën, Sociale

In 2011 werden 30 dossiers waarbij 37 agenten van het FAVV

zaken) ernstige aanwijzingen waren van fraude heeft de

en 1 agent van de FOD VVVL dierenwelzijn in de uitvoering

MFVV besloten tot een gemeenschappelijke controle in

van hun taak werden bedreigd voor verder gevolg overge-

samenwerking met het arbeidsauditoraat van Brugge en het

maakt aan de multidisciplinaire hormonencel. 43 % van de

parket van Ieper. Tijdens deze controle werd door het FAVV

bedreigingen kwamen voor in de sector distributie, 33 % in de

de vleeswinkel gesloten. Het in het koelhuis aanwezige vlees

primaire sector, 6 % in de sector van de verwerking.

gebied van tracering werd 200 ton vlees in beslag genomen.
Enkele weken later werd vastgesteld dat er 60 ton uit het

werd vernietigd. De erkenningen van de uitsnijderij en het
koelhuis werden ingetrokken.

De aanpak van de multidisciplinaire hormonencel werd na
overleg met de crisiscel van de FOD Binnenlandse Zaken
aangepast. Na melding van de bedreiging wordt er contact
opgenomen met de bedreigde persoon om de ernst en het
gevolg verder te bepalen.
Er wordt bij de parketten aangedrongen op een behandeling
van deze bedreigingen. In dit kader werd door de rechtbank
van Namen een vonnis geveld (3 maand gevangenisstraf en
een boete van €700 met uitstel).
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Om een globaal beeld te krijgen van de veiligheid van de

De barometers steunen op indicatoren die berekend worden

voedselketen ontwikkelde het Wetenschappelijk Comité van

aan de hand van meetbare parameters die nauwgezet

het FAVV in samenwerking met het Agentschap een barome-

werden gekozen. De meeste van die indicatoren steunen

ter voor de veiligheid van de voedselketen die de voedsel-

op de resultaten van het controleprogramma van het FAVV.

veiligheid, de diergezondheid en de plantengezondheid

Aangezien die indicatoren een verschillende invloed hebben

(fytosanitaire situatie) omvat. Met dit meetinstrument kan de

op de veiligheid van de voedselketen, wordt het relatieve

veiligheid van de voedselketen jaar per jaar objectief worden

belang ervan gewogen (advies 11-2012).

gevolgd en wordt het bijgevolg ook mogelijk om hierover
duidelijk te communiceren. Drie adviezen van het Wetenschappelijk Comité met betrekking tot de barometer voor de
voedselveiligheid (advies 28-2010), van de diergezondheid
(advies 09-2011) en van de plantengezondheid - fytosanitaire situatie (advies 10-2011) liggen aan de basis.

De resultaten van de diverse barometers dienen met de
nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden aangezien
jaarlijkse schommelingen diverse oorzaken kunnen hebben.
Op langere termijn is de barometer vooral geschikt om algemene trends in de veiligheid van de voedselketen te kunnen
waarnemen.

De barometer voor de diergezondheid, die een vergelijking
vormt met het voorgaande jaar, meet de algemene sanitaire
toestand van de Belgische veestapel. De barometer voor
de plantengezondheid meet de algemene fytosanitaire toestand van de planten en plantaardige producten in België.

Heads of Agencies – Europees overleg tussen
voedselveiligheidsagentschappen
Vanaf de oprichting van het Agentschap werd veel aan-

Ook het benchmarkingproject dat in 2010 opgestart werd en

dacht geschonken aan de internationale relaties. Net als de

waarin de werking van de agentschappen onderling vergele-

vorige jaren heeft het FAVV deelgenomen aan het overleg

ken zal worden, kreeg in 2011 concrete vorm wat een eerste

tussen de Europese agentschappen met een vergelijkbare

pilootproject in 2012 mogelijk maakt.

opdracht, zoals de Nederlandse VWA (Voedsel en Waren
Autoriteit) of het FSA (Food Safety Agency) in het Verenigd
Koninkrijk te organiseren.
In 2011 kwamen de agentschappen samen in Utrecht
(Nederland) en in Lodz (Polen) waarbij er werd gediscussieerd over de hervorming van de controleverordening (EG)
nr. 882/2004 en de implementatie van risicogebaseerde
controles bij import. Het beleid van het FAVV om bedrijven die goed presteren te belonen en deze die het minder
goed doen frequenter te controleren vindt nu ook meer en
meer ingang op EU-niveau. Waar mogelijk wil men dit ook
bij importcontroles mogelijk maken. Daarnaast moet een
betere samenwerking met de douaneautoriteiten niet alleen
de controles efficiënter maken maar ook de administratieve
lasten verminderen.
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1. De barometer voor de voedselveiligheid
De barometer voor de voedselveiligheid is samengesteld uit

De indicatoren inzake de controle van de autocontrole, de

30 zorgvuldig gekozen voedselveiligheidsindicatoren die de

inspecties van infrastructuur, inrichting en hygiëne in de

hele voedselketen bestrijken: van leveranciers tot verbrui-

distributie, de horeca en de gemeenschapskeukens, de

kers, Belgische en ingevoerde producten, productcontroles

inspecties van de traceerbaarheid en productcontrole bij

(chemische en biologische gevaren) en procescontroles

import hebben relatief hoge wegingen.

(inspecties en audits), preventieve aanpak (autocontrole,
meldingsplicht, traceerbaarheid) en voedseltoxi-infecties.

Barometer voor de voedselveiligheid
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Deze sinds 2007 positieve trend is vooral het resultaat van

Tussen 2007 en 2011 werden ook telkens goede resultaten

een toename van het aantal gevalideerde autocontrolesys-

geregistreerd voor de controles van producten, met voor het

temen in de transformatiesector, maar ook in de primaire

merendeel van de indicatoren een conformiteit boven 95

productiesector en in de sector van toeleveranciers van

%. Net als in 2010 was er echter ook in 2011 een opvallende

grondstoffen aan de landbouwsector. In 2011 werd ook een

toename van het aantal personen dat getroffen werd door

opmerkelijke toename waargenomen van het percentage

een collectieve voedseltoxi-infectie, wat deels te verklaren is

gunstige inspecties m.b.t. een goed functionerend autocon-

door een verbeterde rapportering.

Barometer voor de dierengezondheid

trolesysteem en m.b.t. de infrastructuur, inrichting en hygiëne

2008 | 2009

2009 | 2010

2010 | 2011

in de horeca, gemeenschapskeukens, groot- en kleinhandel.
Autocontrole en de certificatie ervan, vindt steeds meer
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op
-10
10
-10
het vlak van een goede preventieve borging van de voedselveiligheid.
-20

20

-30

-20

40

-50

50

-10

+16,7%
20

30 -30

-40

176

10

10

+8,0%

-20

20

30 -30

-40

40

-50

50

30

-40

40

-50

50

-20

20

-20

20

hoofdstuk 1 0
-30

|

-20

20

barometers voor de veiligheid van de voedselketen

30 -30

30 -30

30

2. De barometer voor de diergezondheid
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Bij de berekening van de barometer voor de diergezondheid

In de barometer voor de diergezondheid hebben de

-50indicatoren rekening
50 gehouden in plaats van
-50
werd met 12

50
-50 met de meldingsplicht
50
indicatoren
die te maken hebben

met 13 aangezien één indicator (antibioticumresistentie bij E.

van aangifteplichtige dierziekten en met de inspecties van

coli indicatorkiemen) slechts vanaf 2011 werd gemeten.

infrastructuur, inrichting en hygiëne relatief hoge wegingsfactoren. De indicatoren i.v.m. met sterfte bij vleesvarkens, bij
kleine herkauwers en bij vleeskalveren en met observaties in
het slachthuis zijn gekenmerkt door een lage wegingsfactor.

Barometer voor de dierengezondheid

2008 | 2009

2009 | 2010

2010 | 2011

+4,7%
-10

10

-20

-10

20

-30

10

-20

20

30 -30

-40

40

-50

50

-10

+16,7%

10

+8,0%

-20

20

30 -30

-40

40

-50

30

-40

50

40

-50

50

Tussen 2007 en 2008 nam de barometer voor de dier-

Ten opzichte van 2010 was er in 2011 een stijging van de

gezondheid lichtjes af (- 1,14 %). Niettegenstaande er een

barometer voor de diergezondheid met + 7,99 %. Net zoals

duidelijke verbetering was op het vlak van de sterfte bij vooral

in de voorgaande jaren is er een toename vast te stellen van

de kleine herkauwers na de blauwtongepidemie van 2007,

het aantal bedrijven met een gevalideerd autocontrolesys-

was deze lichte afname vooral te wijten aan een verminderde

teem en een toenemende bewaking op het vlak van abortus

voor de plantengezondheid
(fytosanitaire situatie)
waakzaamheid op Barometer
het vlak van aangifteplichtige
ziekten.
bij runderen.

2008 | 2009

Tijdens de periode 2007-2011 werd België geconfronteerd
2009 | 2010
2010 | 2011
met enkele haarden van (her)opkomende dierziekten (bv.

Ten opzichte van 2008 steeg de barometer voor de dierge-

zondheid in 2009 met + 4,65 % wat vooral te wijten was aan

een verbeterde waakzaamheid voor aangifteplichtige ziekten
+2,8%

blauwtong, brucellose, Schmallenbergvirus).
De invloed hier-2,0%
+4,9%
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10 beperkt.
van op10de diergezondheidsbarometer
blijkt relatief
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herkauwers als vleeskalveren. Daarentegen werd in 2009 een

De blauwtonguitbraak ging gepaard met een verhoogde

duidelijk
verminderde waakzaamheid vastgesteld
-20
20
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sterfte bij kleine
in 2007. In 2008 was deze
20 herkauwers
-20

van abortus bij runderen.

sterfte, mede door de vaccinatiecampagne, verminderd. Het

Tussen
2009 en 2010 steeg de barometer
-30
30voor
-30 de diergezondheid met + 16,71 %. Deze stijging was hoofdzakelijk te wijten aan een toename van het aantal bedrijven in de primaire
-40
-40
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productie met een gevalideerd40autocontrolesys-
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laat op in 2011. Deze ziekte is niet40
40
-40

aangifteplichtig en gaat niet gepaard met verhoogde sterfte
waardoor er nauwelijks invloed is geweest op de barometer,
50

-50

50

behalve misschien voor wat betreft een toename van het
aantal abortusmeldingen.
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3. De barometer voor de plantengezondheid
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De barometer voor de plantengezondheid steunt op 13
-507 specifieke en 6 generieke
50
indicatoren:
indicatoren. De-50indi-

50

-50

50

catoren die verband houden met de fytosanitaire inspecties
(fysieke controles) en de fytosanitaire invoercontroles hebben een hoge waardering gekregen. De 7 specifieke indicatoren hebben een lager gewicht in de barometer.

Barometer voor de plantengezondheid (fytosanitaire situatie)
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In vergelijking met 2007 nam de barometer voor de plan-

In vergelijking met 2010 daalde de barometer voor de plan-

tengezondheid in 2008 toe met 37,37 % als gevolg van het

tengezondheid in 2011 met 1,98 % als gevolg van de daling

grotere aantal meldingen van plantenziekten en schadelijke

van het aantal meldingen van plantenziekten en schadelijke

organismen bij het FAVV, en dus van een grotere waakzaam-

organismen die het FAVV heeft ontvangen : sinds 2010 moe-

heid bij de operatoren. De indicatoren die betrekking hebben

ten bij het FAVV geregistreerde operatoren die afdoende

op de autocontrole en op pospiviroïden zijn eveneens

bestrijdingsmaatregelen treffen en daarvan melding maken

gestegen.

in het register over de aanwezigheid van schadelijke organis-

In vergelijking met 2008 steeg de barometer voor de plantengezondheid in 2009 met 2,78 %, vooral als gevolg van de
stijging van de indicator voor autocontrole.
In vergelijking met 2009 steeg de barometer voor de plantengezondheid in 2010 met 4,93 % als gevolg van de stijging
van de indicatoren voor autocontrole en Phytophthora
ramorum (plotse eikensterfte).
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2010 | 2011

men de aanwezigheid van bacterievuur (Erwinia amylovora)
niet langer melden aan het Agentschap.
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afkortingen

ARSIA

Association régionale de santé et d’identification animales asbl

Beltrace

Geïnformatiseerd traceersysteem voor de vleessector

BOOD

Operatorendatabank

BSE

Boviene spongiforme encefalopathie

CITES

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

CODA

Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie

CVTI

Collectieve voedsel toxi-infectie

DG

Directoraat-generaal (bestuur)

DGZ

Dierengezondheidszorg 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)

KB

Koninklijk besluit

NOE

Nationale opsporingseenheid

OCI

Geaccrediteerde certificeringsinstelling

OIE

Wereldorganisatie voor diergezondheid

OSE

Overdraagbare spongiforme encefalopathieën

PAK

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

PCB

Polychloorbifenylen

PCE

Provinciale controle-eenheid van het FAVV

PSTVd

Potato Spindle Tuber Viroïde (aardappel spoel knol viroïde)

PV

Proces-verbaal

RASFF

Rapid Alert System for Food and Feed

SEM

Semicarbazide

TRACES

Trade Control and expert system

VTE

Voltijds equivalent

WHO

World health organisation (wereldgezondheidsorganisatie)
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