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Activiteitenverslag
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Woord vooraf
Beste lezer,
Het activiteitenverslag van het FAVV is

Vaak is dit niet alleen het resultaat van

Dit betekent echter niet dat het doel be-

altijd een gelegenheid om terug te blik-

het toezicht door het FAVV, maar ook

reikt is. In verschillende sectoren is er nog

ken, te evalueren en conclusies voor de

van andere initiatieven genomen door

altijd ruimte voor verbetering. Er is nog

toekomst te trekken. Voor Gil Houins,

het Agentschap en de sectoren. Heel wat

altijd regelgeving die efficiënter en een-

die op 1 mei 2014 afscheid heeft geno-

inspanningen worden geleverd om te in-

voudiger kan. Er zijn maatschappelijke

men van het Agentschap, was 2013 de

formeren, op te leiden en de bedrijven te

evoluties waar we als overheidsinstelling

afronding van een bijzondere carrière.

ondersteunen in hun activiteiten.

op moeten inspelen, zoals de vraag naar
meer transparantie over onze inspectie-

Hij heeft het Agentschap van juni 2006
op bekwame wijze en met heel veel en-

Dit vertaalt zich ook in de verbetering

resultaten of het zoeken naar andere ei-

thousiasme geleid. Elders in dit verslag

van de barometers voor de veiligheid van

witbronnen zoals insecten.

geeft hij een overzicht van deze perio-

de voedselketen. De barometers werden

de, waaruit nogmaals blijkt hoeveel het

ontwikkeld om in één ‘oogopslag’ een

Er is dus nog heel wat werk voor de boeg

Agentschap bereikt heeft, niet alleen

stand van zaken te kunnen geven. In het

maar we kunnen de toekomst met ver-

door goed leiderschap maar ook door

verleden werd telkens een vergelijking

trouwen tegemoet zien zolang het FAVV

de nooit aflatende inzet van de mede-

gemaakt met het jaar ervoor. Nu be-

zijn slagkracht kan behouden om zijn

werkers en van alle partners die voor het

schikken we over voldoende informatie

taak naar behoren te blijven vervullen.

FAVV opdrachten uitvoeren.

om trends weer te geven. De voedselveiligheidsbarometer geeft een duidelijk

De resultaten voor 2013 mogen er zijn.

positieve trend weer, net zoals de dieren-

Herman Diricks

Niet alleen blijft het FAVV zijn activiteiten

gezondheidsbarometer. Voor de plan-

Gedelegeerd bestuurder.

jaar na jaar opdrijven, ook de inspectiere-

tengezondheidsbarometer is de evolutie

sultaten zijn in een aantal sectoren beter

minder uitgesproken. Samen met het

geworden. Opmerkelijk zijn onder meer

Wetenschappelijk Comité zullen we na-

de betere resultaten in de sector van de

gaan hoe we deze instrumenten nog ver-

toelevering, in het bijzonder de handel

der kunnen verfijnen en verbeteren.

in fytofarmaceutische middelen, in de
slachthuizen, in de horeca en in de mees-

In 2013 werd een aantal gerichte acties

te grootkeukens. Hopelijk is dit het om-

ondernomen in de sector die rechtstreeks

slagpunt naar een duurzame verbetering.

levert aan de consumenten en waarvan
de resultaten een tweeledig beeld geven. Enerzijds zijn er zo goed als geen
ziekteverwekkers aangetoond, maar er
is zeker verbetering mogelijk op het vlak
van hygiëne. Dergelijke acties blijken dan
ook een goede aanvulling te zijn op het
algemene controleprogramma.
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Afscheidswoord van Gil Houins
Beste lezer,
Op 1 mei 2014 heb ik een punt gezet ach-

Op binnenlands vlak werden de jaren 2002

Een andere uitdaging die vanaf 2006 moest

ter een carrière van 42 jaar binnen de Bel-

- 2005 benut om de diensten te integreren,

aangegaan worden, was de update van

gische overheidsdiensten, waarvan bijna 8

de medewerkers de filosofie van de contro-

de databank van operatoren van de voed-

jaar als CEO van het Federaal Agentschap

le bij te brengen, het besluit met betrek-

selketen, deze databank was een erfenis

voor de Veiligheid van de Voedselketen.

king tot autocontrole, traceerbaarheid en

van de gefusioneerde diensten. Dit werd

meldingsplicht aan te passen, een metho-

gedeeltelijk vergemakkelijkt door haar

Bovenop de realisaties en de resultaten van

dologie uit te werken voor een controle-

koppeling aan de Kruispuntbank voor

het voorbije jaar die ik u hierna zal voorstel-

plan gebaseerd op een wetenschappelijke

Ondernemingen. Tegelijkertijd moest het

len, zou ik kort de balans willen opmaken

risicoanalyse en een wet te laten stemmen

terugkerend budgettair onevenwicht nog

van de geleidelijke evolutie van het FAVV

voor een rechtvaardiger financieringssys-

weggewerkt worden. Een verhoging van

naar een excellent Agentschap en zijn ac-

teem. Het Wetenschappelijk en Raadge-

de overheidsdotatie van 40 miljoen €, in

tiviteiten ten bate van de voedselveiligheid

vend Comité, die in 2001 werden ingesteld,

twee stappen, werd verkregen. Vandaag

van het land.

werden vaak geraadpleegd over deze items

stelt deze dotatie ongeveer 60% van onze

en bewezen duidelijk hun nut.

inkomsten voor, dit betekent 10 €/inwoner/

Het Agentschap is operationeel sinds de

jaar.

herfst van 2002 en werd geboren uit een

Sinds 2006 betaalt elke operator van de

crisis die zowel bij de consumenten en

voedselketen een jaarlijkse bijdrage aan het

Door in te zetten op overleg met de be-

de professionelen van de agro-alimentai-

Agentschap, die globaal genomen evenre-

roepsfederaties die net zo zeer als de over-

re sector als bij de politieke wereld diepe

dig is met het risico dat zijn activiteiten ver-

heid belang hebben bij voedselveiligheid,

sporen heeft nagelaten. Deze laatste leg-

tegenwoordigen en dus met de inspanning

hebben wij het opstellen van autocontro-

de meteen zeer ambitieuze doelstellingen

van de overheidscontrole die nodig is door

legidsen aangemoedigd, terwijl individu-

vast voor het nieuwe Agentschap: de con-

zijn omvang en zijn activiteiten. Hoewel het

ele operatoren, via een financiële bonus,

troles coördineren en versterken in de hele

vatbaar is voor verbetering, is het toch een

ertoe werden aangezet om zich op basis

voedselketen, in de toekomst ieder groot

vrij origineel systeem dat mijn opvolger zal

van deze gidsen te laten auditeren en cer-

incident voorkomen en tegelijkertijd het

moeten proberen te verdedigen bij de her-

tificeren. Nu dekken de 37 door het FAVV

vertrouwen terugwinnen van de klanten in

ziening van de Verordening 882/2004/EG.

gevalideerde gidsen de activiteiten van 95
% van onze “klanten”; 21.000 van hen zijn

de Belgische voedingsproducten.
Vanaf het ogenblik dat de naweeën van de

gecertificeerd voor al hun activiteiten, wat

In dezelfde periode wilde DG SANCO van

crisis wegebden, vroegen zij die opriepen

de voedselveiligheid verhoogd, zoals onze

de Europese Commissie om dezelfde reden

tot een strenger optreden van de contro-

inspectieresultaten aantonen. Alle gidsen

de wetgevende basis van de voedselvei-

lediensten om meer versoepeling. Het is

in het segment van de distributie zijn ook

ligheid herzien en de vertegenwoordigers

in die context dat het FAVV vanaf 2005 een

gratis online beschikbaar op de website

van het FAVV hebben dus onmiddellijk hun

eerste ministerieel besluit liet aannemen

van het Agentschap, www.favv.be.

expertise verleend tijdens de hele periode

dat bepaalde versoepelingen toelaat in het

van deze werkzaamheden.

voordeel van landbouwers en kleine ondernemingen, een ombudsdienst oprichtte en
met het charter van de inspecteur/controleur een echte deontologische code instelde voor de medewerkers.
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De slechte resultaten die werden opgete-

In de loop van de laatste jaren werd op

Op punt gesteld met de hulp van het We-

kend tijdens onze inspecties in de B to C

vraag van de voogdijministerniet alleen

tenschappelijk Comité en voorgesteld in

vroegen echter om bijzondere aandacht. In

een bijzondere inspanning geleverd inza-

diverse internationale kringen, laat de ba-

2008 werd een voorlichtingscel opgericht

ke administratieve vereenvoudiging, maar

rometer toe om op vrij objectieve wijze de

vertrekkend van het principe dat, een klein

ook de noodzaak om ons professionalisme

evolutie van de voedselveiligheid in België

percentage “die-hards” buiten beschouwing

aan te tonen is al maar meer een feit gewor-

te meten en die in de toekomst misschien

gelaten, het merendeel van de restaura-

den. Een performante interne auditdienst,

te vergelijken met die van andere landen.

teurs en handelaars niets liever vraagt dan

met een onafhandelijk auditcomité, werd al

hun praktijken en hun kennis te verbeteren

ingesteld in 2007. Maar, moesten we naar

Met de economische crisis heb ik ook willen

in functie van wat het Agentschap van hun

het voorbeeld van onze 5 laboratoria, die

voldoen aan de verwachtingen van onze

verwacht. Deze voorlichtingscel heeft in

al sinds tal van jaren onderworpen worden

exporteurs door de betrokken diensten te

2013 meer dan 10.000 personen opgeleid

aan externe audits om de ISO 17025 accre-

versterken en nieuw leven in te blazen door

en gesensibiliseerd en gelijktijdig het ima-

ditatie te bekomen, onze andere entiteiten

middel van een LEAN-proces dat blijkbaar

go verbeterd van het FAVV dat nog altijd

ook niet onderwerpen aan het kritische

zijn vruchten heeft afgeworpen.

beschouwd wordt - door sommigen ten

oog van externe auditeurs? Het is daarom

onrechte - als een voornamelijk repressief

dat we geleidelijk, maar snel de ISO 9001

Ik maak me geen enkele illusie: België, de

Agentschap. In dezelfde geest hebben wij

certificatie (in 2008), de ISO 17020 accredi-

operatoren en het Agentschap hebben sa-

het beginsel ingevoerd van kwijtschelding

tatie voor onze inspectiediensten (in 2010

men nieuwe voedselcrisissen kunnen voor-

van de administratieve boete voor de res-

- 2011) en de EMAS-registratie nagestreefd

komen in de loop van de voorbije jaren,

tauranthouders die een dag opleiding over

en verkregen hebben. Deze documenten

maar de geglobaliseerde handel blijft een

goede hygiënepraktijken volgen met hun

zijn een erkenning van de knowhow van

permanente bedreiging en de Dienst crisis-

team. Meer recentelijk, werd hetzelfde prin-

het Agentschap dat als overheidsdienst er

preventie en crisisbeheer werd opgericht

cipe toegepast voor de hele distributie wan-

niet voor vreest zich te onderwerpen aan

om het hoofd te bieden aan iedere moge-

neer de handelaar binnen de 6 maanden

dezelfde eisen als de private ondernemin-

lijke gebeurtenis.

zijn autocontrolesysteem laat auditeren en

gen. Dit alles werd aangevuld door tevre-

certificeren. Dit toont aan, als dit nog nodig

denheidsenquêtes die om de drie jaar wor-

Ik vertrek sereen, zeker dat het ervaren

zou zijn, dat het FAVV in hoofdzaak een sig-

den uitgevoerd en worden toevertrouwd

directieteam en het opgeleide en gemo-

nificante verbetering van de voedselveilig-

aan derden om afwisselend de operatoren

tiveerde personeel de beste garantie zijn

heid beoogt en geen blinde repressie.

van de voedselketen, de consumenten en

voor de toekomst.

ons personeel te bevragen.
Binnenkort treedt de transparantie, die al
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Gil Houins

op alle activiteiten van het FAVV van toe-

Het FAVV heeft ook enorm veel geïn-

passing is, in een bijkomende fase, als de

vesteerd in zijn informatisering die er

inspectieresultaten van de B to C in een

sterk op vooruitgegaan is, en meer be-

begrijpbare vorm worden gepubliceerd.

paald in FOODNET dat alle inspectie- en

Dit werd gevraagd door de consumenten-

analyseresultaten verzamelt en de ont-

organisaties. De operator zal dan, net zoals

wikkeling van een uniek instrument

de consument, weloverwogen zijn verant-

op nationaal niveau mogelijk heeft ge-

woordelijkheid kunnen nemen.

maakt: de voedselveiligheidsbarometer.
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Organigram van het FAVV
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De organisatie

1. Onze middelen
Om zijn opdrachten in 2013 uit te voeren
kon het FAVV rekenen op:
• 1.320 medewerkers,
• 11

provinciale

controle-eenheden

(PCE) ISO 17020 geaccrediteerd, met
samen 725 medewerkers,
• 686 zelfstandige dierenartsen met
opdracht (DMO), wat overeenstemt
met ongeveer 390 VTE, die controleopdrachten (hoofdzakelijk ante- en
postmortemkeuringen in slachthuizen, inspecties op het dierenwelzijn)
en certificeringsopdrachten uitvoeren
onder toezicht van de ambtenaren.

• een nauwe samenwerking met diver-

• de uitwerking van de inspectie- en

se federale en regionale overheids-

analyseprogramma’s op basis van de

diensten, waaronder de politie en de

risicobeoordeling en de rapportering

douane,

van de resultaten,

• 5 ISO 17025 geaccrediteerde interne
laboratoria met samen 152 medewerkers,

nationale en internationale instanties,
met name de Europese Commissie

nale referentielaboratoria,

en de Wereldorganisatie voor dierge-

• een budget van 180,9 miljoen €.
De centrale diensten zijn voornamelijk
belast met:

voeren voor rekening van het FAVV

ne controle en de kwaliteits- en mili-

worden zij als officiële dierenartsen

eusystemen,

gecöordineerde acties om fraude te
bestrijden (Nationale Opsporingseenheid NOE),

• het overleg met de sectoren en de

kende externe laboratoria en 9 natio-

• de algemene coördinatie van de inter-

• een dienst voor het realiseren van

terrein (controleplan),

• een netwerk van 52 door het FAVV er-

Wanneer de DMO’s opdrachten uit-

beschouwd,

• de organisatie van de controles op het

• de uitwerking van de operationele regelgeving,
• de evaluatie van de risico’s die de veiligheid van de voedselketen kunnen
aantasten,

zondheid (OIE),
• de opvolging van de internationale
relaties met derde landen,
• de coördinatie van de laboratoriumanalyses,
• de communicatie met operatoren en
consumenten, met onder meer het
beheer van het meldpunt voor consumenten en de voorlichtinscel,
• crisispreventie en -beheer,
• de ombudsdienst voor operatoren.

15

1.1. Perceptie-enquête bij de consumenten
De consumenten zijn net zoals in 2010
Uit bezorgdheid om zijn op-

zeer tevreden over de hygiëne en de

drachten te realiseren en te-

netheid van de detailhandelaars en

gelijkertijd te voldoen aan de

grootwarenhuizen (> 90 %), als ook over

verwachtingen van de maat-

deze van directe verkoop op de hoe-

schappij, vraagt het FAVV aan

ve (88 %), maar merk wel op dat 32 %

de FOD Personeel en Organi-

hierover geen mening hebben). Ze zijn

satie en/of aan een privéfir-

relatief tevreden over de hygiëne in

ma om eens om de drie jaar

de horecazaken (82 %) en de gemeen-

en alternerend een percep-

schapskeukens (74 %), ze zijn minder te-

tie-enquête te organiseren

vreden over de hygiëne op de openbare

bij de operatoren die het con-

markten en bij de marktkramers (60 %).

troleert, bij de consumenten
wiens belangen het dient en
bij de medewerkers.
In november 2013 werd de

Thema’s die de consumenten bezighouden
Hygiëne

91 %

Bacteriele ziekteverwekkers

83 %

seerd, enerzijds bij een panel

Voedselverspilling

83 %

dat representatief is voor de

Pesticiden

80 %

Antibioticaresistentie

77 %

dere persoon die wenste deel

Voedselfraude

76 %

te nemen aan de enquête via

Hormonen in het vlees

76 %

Dioxines

76 %

Dierenwelzijn

71 %

tweede perceptie-enquête bij
de consumenten georgani-

Belgische bevolking, en anderzijds en afzonderlijk bij ie-

de link op de website van het
FAVV (open enquête).

Drie hoofdthema’s werden onderzocht:
de houding van de consumenten inzake

Additieven (bewaarmiddelen, kleurstof-

66 %

fen,…)
Houdbaarheidsdata

62 %

hun graad van tevredenheid over de

Voedselverpakkingen

60 %

bezochte bedrijven,…), hun kennis over

GGO’s

59 %

voedselveiligheid (hun bezorgdheden,

de activiteiten van het FAVV (FAVV, communicatiekanalen, meldpunt,…) en hun
waardering van de werking van het FAVV
(globale appreciatie en appreciatie van

Houdbaarheidsdata. De enquête toont

de verschillende activiteiten).

ook aan dat 94 % van de consumenten

• Belangrijke aspecten voor de consumenten. De overgrote meerderheid van de respondenten (98 à 99 %)
beschouwen de versheid van het voedingsmiddel, het veilig zijn voor de
gezondheid, alsook de hygiëne en de
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weten dat producten voorbij de minimale houdbaarheidsdatum nog kunnen
geconsumeerd worden (THT: tenminste

Houdbaarheid van producten:
wat mag wanneer
nog gebruikt worden?

TGT

Snel bederfelijke producten hebben
een uiterste consumptiedatum
(te gebruiken tot… of TGT):
niet meer gebruiken
na het overschrijden van deze datum!
Bijvoorbeeld vers voorverpakt vlees, verse voorverpakte vis,
voorverpakte charcuterie, salades, …

houdbaar tot… ) op voorwaarde dat ze
goed bewaard werden en de verpakkingen nog intact zijn.

netheid van winkels en restaurants als

Daarentegen weten maar 74 % van de

belangrijk. 75 % onder hen hechten

respondenten dat producten waarvan

ook belang aan de voedingswaarde

de uiterste consumptiedatum (TGT: te

(ingrediënten, calorieën…) van de

gebruiken tot…) verstreken is niet meer

voedingsmiddelen.

mogen genuttigd worden.

THT

Langer houdbare producten hebben
een datum van minimale houdbaarheid
(ten minste houdbaar tot … of THT):
kunnen nog gebruikt worden
na deze datum, op voorwaarde dat ze goed
bewaard werden en de verpakkingen
niet beschadigd zijn.
Kijk dus of de verpakking goed dicht is, niet kapot is, de
conservenblikken niet bol staan, het product er nog goed
uitziet, goed ruikt en lekker smaakt, …
Bijvoorbeeld ongekookte pasta, koekjes,
conservenblikken, UHT melk, chocolade, …

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
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Het Agentschap is meer en meer be-

7 % heeft contact genomen met de “ver-

een score van 6/10 tot 10/10 (gemiddel-

kend bij de consumenten. 88 % kennen

dachte” winkel of restaurant, 3 % heb-

de: 7,65; mediaan: 8). Voor de open en-

het FAVV, 34 % kennen het FAVV goed of

ben het meldpunt van het Agentschap

quête is dit 81 %, en de Franstaligen zijn

zeer goed, dit tegenover 19 % in 2010.

gecontacteerd en 1 % werd gehospitali-

het meest kritisch.

Voedselvergiftiging. 7 % van de respon-

seerd.

De werking in verband met het beheer

denten verklaren het afgelopen jaar ziek

De globale appreciatie van het werk

van incidenten wordt ook geappreci-

te zijn geweest tengevolge van het nut-

van het FAVV is goed en te vergelijken

eerd (85 %) en 89 % is van mening dat

tigen van een voedingsproduct in België

met de appreciatie die geven werd in

voedingsmiddelen in België over het al-

(16 % in de open enquête): 52 % onder

2010: 93 % van de respondenten geven

gemeen veilig zijn.

hen heeft niets ondernomen, 44 % heeft
een arts of een apotheker geraadpleegd,

50%
45%

Passief (6/10 - 8/10)
66%

40%

35%

35%

Promotors
(9/10 10/10)

30%
25%

22%

20%

18%

Criticasters (0/10 - 5/10)

15%

7%

10%

10%

tevreden over het werk van het FAVV

9%

4%

5%

93% van de consumenten zijn tevreden of heel

27%

1%

0%

1%

1%

1

2

3

4

0%

5

6

7

8

9

10

De meest nuttige activiteiten van het

De resultaten van deze enquête wijzen

Het volledig rapport van deze enquête is

FAVV zijn voor 90 % van de responden-

uit dat het FAVV beter en beter bekend

terug te vinden op www.sondagepeiling.be.

ten de controles op geïmporteerde le-

raakt. De globaal hoge scores wijzen

vensmiddelen (98 %), de labo-analyses

op een tevredenheid over het werk

(97 %), de inspecties (97 %), onderzoeken

dat het Agentschap verricht. Toch is

bij fraude (94 %) en de controles op geëx-

een derde van de consumenten ervan

porteerde levensmiddelen (91 %).

overtuigd dat er niet voldoende con-

86 % van de consumenten is van mening
dat het FAVV de individuele resultaten
van zijn inspecties in verband met de
hygiëne in restaurants en bij de verkopers van voedingsmiddelen zou moeten
publiceren.

troles zijn en 44 % vindt dat er niet
voldoende informatie gegeven wordt.
Communicatie blijft een actiepunt. Dit
wordt ook aangetoond door het povere gebruik van de diverse communicatiekanalen van het FAVV.
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1.2. Personeel

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

-

2011

2012

2013

Algemene diensten (VTE)

198

197

193

Controlebeleid (VTE)

73

74

77

Laboratoria (VTE)

153

153

147

Controle (buitendiensten) (VTE)

654

651

663

Controle (centrale diensten) (VTE)

66

70

69

Gedelegeerd bestuurder (VTE)

40

39

40

Totaal effectief (medewerkers)

1.327

1.323

1.320

Personeelsplan (VTE)

1.255

1.249

1.245

Totaal effectief (VTE)

1.184

1.184

1.188

Het aantal medewerkers van het FAVV
blijft stabiel, zowel in aantal medewerkers
als in aantal voltijdequivalenten (FTE). Het
aantal in het personeelsplan opgenomen
FTE daalt sinds 2010.

1.2.1. Opleiding
Het FAVV nam in 2013 in afwachting dat nieuwe reser-

Permanente opleiding en voortdurende

doeltreffend, competent, communicatie

ves worden aangelegd of om

ontwikkeling van de competenties van

tussen controleurs en gecontroleerden,

tijdelijk afwezige medewer-

de medewerkers blijven prioritair. Het

…). Ze maken deel uit van meerjaren

kers te vervangen, 60 nieuwe

merendeel van de opleidingen heeft als

opleidingstrajecten. In 2012 werd een

contractuele personeelsleden

doel professionele controles te garande-

nieuw opleidingstraject gericht op de

in dienst. 28 contractuele per-

ren waarbij aan de verwachtingen van

“high potentials” - de managers van mor-

soneelsleden werden statu-

de samenleving wordt voldaan (efficiënt,

gen - opgestart en dit loopt door in 2013.

tair en 12 nieuwe statutaire
personeelsleden traden in
dienst. Het percentage statutair personeel bedroeg in
2013 74,8 % (75,3% in 2012
en 74,8 % in 2008).
Het Agentschap zet zijn beleid voort om laatstejaarsstudenten kennis te laten maken
met de grote diversiteit aan
functies bij het Agentschap.
Naast samenwerkingsakkoorden met een aantal universiteiten en/of hogescholen ontving het FAVV 49 studenten
voor een stage in het kader
van hun studie.
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2011

2012

2013

Aantal opleidingsdagen

6.228

6.665

7.525

Opleidingsdagen / VTE

5,2

5,7

6,3

1
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1.3. Open Bedrijvendag bij het FAVV
Het Laboratorium van Luik (Wandre) nam,

Laboratorium in Wandre

samen met de PCE’s van Vlaams-Brabant
en Namen, deel aan de Open Bedrijven-

Deze dag was een unieke gelegenheid

Pedagogische filmpjes die het verloop

dag op de eerste zondag van oktober.

voor het personeel van het laboratori-

van de vele analysemethoden uitleggen

um om zijn dagelijks werk aan het grote

werden voorgesteld. Ze zijn beschikbaar

publiek te tonen en het aan de hand van

op website van het FAVV (Professionelen

een bezoekersparcours aanschouwelijk

> Laboratoria > Methoden FAVV).

uit te leggen; de rondleiding startte met
een videovoorstelling van het laboratorium.

Het enthousiasme en de interesse van de
meer dan 600 bezoekers was een mooie
beloning voor de inspanningen van de
medewerkers om van deze dag iets fantastisch te maken.

Provinciale Controle-eenheid
Vlaams-Brabant

Provinciale Controle-eenheid
Namen

Het FAVV en onze missie in de kijker stel-

Een schat aan zeer concrete informatie

len voor allen! hoe gaan we dit organise-

ivm de gezondheid, aanbevolen eetge-

ren? De PCE Vlaams-Brabant had een in-

drag, en beschrijving van de taken van

teractieve tentoonstelling georganiseerd

de controleurs werden op een zeer aan-

bestaande uit verschillende stands die op

schouwelijke wijze tentoongesteld op 6

een pedagogische manier de verschillen-

oktober in de PCE Namen (Bouge).

de controle-activiteiten uitbeeldden. Op
de verschillende standen werd tekst en
uitleg gegeven, foto-en controlemateriaal gedemonstreerd en tentoongesteld
zodat de bezoekers zich konden inleven
in de rol van een aspirant controleur. Dit
gebeurde aan de hand van een checklist
en op het einde van het traject werd bekeken of de aspirant controleur was geslaagd in zijn opdracht.

Thematische standen over oa de etikettering, waar alles plaatsen in de koelkast,
de veelheid aan informatie beschikbaar
op internet…. Dit alles werd aangevuld
met een beschrijving van de monsternames, met een praktische voorstelling van
het vaststellen van sulfiet in gehakt vlees
en met de controle van frituurvetten.
Ook de stand van de politie mag niet vergeten worden, hier konden de bezoekers

De Open Bedrijvendag in Vlaams-Bra-

meer vernemen over de samenwerking

bant was een schitterend succes, met

van het FAVV met de politie voor oa de

meer dan 1.000 enthousiaste bezoekers.

wegcontroles.

Allen waren onder de indruk en verrast
door de uitgebreidheid en complexiteit
van ons werk. Velen wisten immers niet
dat het Agentschap zich ook bezighoudt
met sierteelt of met import. Ze konden

Meer dan 700 bezoekers! Een onverhoopt succes en een heel mooie dag
voor het FAVV, de medewerkers van de
PCE en de bezoekers.

enkele voorwerpen bekijken die in beslag genomen waren op de luchthaven
van Zaventem: olifantentanden, handtassen uit krokodillenleer, …
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1.4. Begroting
Ook voor 2013 werden door de regering

Voor het FAVV betekende dit een blokke-

Deze maatregelen hebben de uitvoering

drastische besparingsmaatregelen opge-

ring van 8 miljoen €, zodat de uitgaven

van een aantal projecten (bijvoorbeeld

legd.

beperkt werden tot deze die onlosmake-

op het vlak van ICT) sterk afgeremd en

lijk verbonden waren met de continuïteit

leidden tot een aanzienlijke toename van

van de werking van de dienst.

het administratieve werk.

Inkomsten

Dotatie
Heffingen
Retributies
Tussenkomsten van de
Europese Unie
Andere
Totaal inkomsten
*

Realisaties 2011

Realisaties 2012

Begroting 2013

Realisaties 2013

107.993.000 €

106.147.000 €

108.086.000 €

106.820.000 €

(57,5 %)

(57,7 %)

(59,8 %)

(57,7 %)

30.084.000 €

29.957.000 €

26.500.000 €

30.676.000 €

(16,0 %)

(16,3 %)

(14,6 %)

(16,6 %)

40.215.000 €

37.422.000 €

39.489.000 €

40.451.000 €

(21,4 %)

(20,4 %)

(21,8 %)

(21,8 %)

3.362.000 €

2.990.000 €

1.633.000 €

-144.000 € *

(1,8 %)

(1,6 %)

(0,9 %)

(-0,1 %)

6.086.000 €

7.415.000 €

5.161.000 €

7.475.000 €

(3,2 %)

(4,0 %)

(2,9 %)

(4,0 %)

187.740.000 €

183.931.000 €

180.869.000 €

185.278.000 €

Negatief bedrag wegens een boekhoudkundige correctie (reële tussenkomst van de EU: 1.308.088 €)

Uitgaven
Realisaties 2011

Realisaties 2012

Begroting 2013

Realisaties 2013

51,7 %

55,8 %

54,3 %

55,8 %

Lonen en wedden

81.188.000 €

85.390.000 €

86.410.000 €

84.846.000 €

Andere personeelskosten

7.260.000 €

6.445.000 €

8.815.000 €

7.772.000 €

47,0 %

42,9 %

43,4 %

42,1 %

8.221.000 €

7.695.000 €

8.540.000 €

7.693.000 €

ICT

7.351.000 €

7.268.000 €

7.588.000 €

7.463.000 €

Prestaties externe dierenartsen

27.744.000 €

26.886.000 €

29.449.000 €

27.657.000 €

Externe laboratoria

20.168.000 €

19.910.000 €

20.881.000 €

19.493.000 €

6.715.000 €

0€

0€

0€

10.213.000 €

8.922.000 €

9.739.000 €

7.704.000 €

1,3 %

1,3 %

2,3 %

2,1 %

2.221.000 €

2.060.000 €

4.001.000 €

3.507.000 €

171.081.000 €

164.576.000 €

175.423.000 €

Personeel

Werking
Personeelsgebonden werkingskosten

Terugbetaling voorschotten
Schatkist 2005 (BSE-kosten)
Andere werkingskosten
Investeringen
Machines, meubilair, ICT
Totaal uitgaven
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166.135.000 €
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1.4.1. Heffingen

Nieuwe verdeling van de
heffingkosten
In 2012 werd de verdeling van
de heffingkosten tussen de
sectoren herberekend door
rekening te houden met de
economische gegevens eigen

Toelevering landbouw
1,3%
Primaire productie
19,3%

aan elke sector (toegevoegde waarden en omzet) en de

Horeca
26,6%

kosten voor de uitvoering van
het controleplan voor elke
sector.
Deze nieuwe verdeling van
de heffingkosten werd eerst
gevalideerd door het Raadge-

Vervaardiging van
verpakkingsmateriaal
0,5%

Verdeling totaal
bedrag heffingen
2013

vend Comité van het Agentschap, vervolgens voorgelegd

Detailhandel
24,5%

voor goedkeuring aan de gewestelijke overheden alvo-

Verwerking
14,8%
Transport
1,1%

Groothandel
11,9%

rens in een wettekst gegoten
te worden en op 31/12/2012
gepubliceerd te worden in
het Belgisch Staatsblad. De
toepassing van deze nieuwe
verdeling startte met de campagne voor 2013.

De campagne 2013 werd einde april ge-

Het percentage inrichtingen dat beschikt

Het totaalbedrag van deze vermindering

lanceerd en in december afgesloten. Het

over een gevalideerd autocontrolesys-

bedraagt meer dan 8 miljoen €. Het FAVV

bedrag dat einde 2013 gefactureerd was,

teem steeg van 8 % in 2011, met 12 % in

heeft het beheer en het drukken van de

liep op tot 28,3 miljoen €. Het vastgeleg-

2012 tot 16,7 % in 2013. Al deze inrich-

autocontrolegidsen B2C op zich geno-

de bedrag was bereikt en conform de

tingen hebben aanspraak kunnen maken

men en stelt ze gratis ter beschikking op

voorspellingen geformuleerd bij de uit-

op een vermindering van 75 % op de ta-

de website. Het verwacht zo de opera-

werking van de nieuwe tarieven.

rieven van de heffingen.

toren aan te moedigen hun autocontrolesysteem te laten valideren.
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1.4.2. Retributies
Het koninklijk besluit van 10 november

werkers van het FAVV en de zelfstandige

De slachthuizen geraken beetje bij beet-

2005 betreffende de retributies legt het

dierenartsen met opdracht (keuringen,

je vertrouwd met de toepassing voor de

bedrag vast dat wordt aangerekend voor

controles, certificaten, …).

aangifte van de BELTRACE-prestaties, wat

de diensten die op aanvraag van de operatoren of bij toepassing van de regelgeving worden verleend door de mede-

In 2013 werd een bedrag van 40,4 miljoen € gefactureerd.

de dienst financiering van het FAVV heeft
toegelaten minder tijd te besteden aan
de regularisering van foutieve aangiften.

1.4.3. Geschillenbeheer
Om de noodzakelijke gelijkheid tus-

Versterking van de cohesie tussen de verschillende diensten

sen de operatoren na te leven, heeft de
dienst financiering zijn actie verdergezet

Een toegenomen en vlotte informa-

De gegevens van de jaarlijkse aangiften

voor het recupereren van schuldvorde-

tie-uitwisseling tussen de dienst finan-

door de operatoren voor de heffing van

ringen. Eind 2013 bedroeg het bedrag

ciering en de Directie generaal controle

het FAVV worden ter beschikking gesteld

van onbetaalde facturen:

dient synergieën te creëren. Dat is de re-

van de controleurs die de relevantie er-

den waarom een nieuwe applicatie voor

van kunnen nagaan of gepaste maatre-

de opvolging van “slechte betalers” werd

gelen kunnen treffen in geval van gebre-

ingevoerd.

ken.

• heffingen: 1,7 % (2,4 % eind 2012,
3,3 % eind 2011, 4,3 % eind 2010),
• retributies: 0,6 % (0,6 % eind 2012,
0,5 % eind 2011, 1,1 % eind 2010)

Voortaan, als een operator een debetsaldo van meer dan of gelijk aan 2000 € heeft

Ondanks de moeilijke economische con-

na ingebrekestelling, geeft de applicatie

text, blijft het percentage onbetaalde

BOOD een signaal aan de medewerkers

facturen verder dalen voor het luik hef-

op het terrein. De erkenningen en toela-

fingen. Voor de retributies kunnen we

tingen evenals elke prestatie uitgevoerd

het bereikte percentage als volledig be-

door het FAVV worden opgeschort totdat

vredigend beschouwen.

de verschuldigde bedragen worden vereffend. Door deze samenwerking werden
in 2013 vele dossiers opgelost.
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2. Businessplan
Operationele doelstellingen
Het businessplan 2012–2014 van het
FAVV voorziet tegelijk én in de continuïteit ten aanzien van de vorige 3 businessplannen én ook in een actieve bijdrage
van de consumenten, de operatoren en
hun respectievelijke organisaties, op
basis van de tussen 2009 en 2011 uitgevoerde

tevredenheidsenquêtes

en

SWOT-analyses. Het legt heel in het bijzonder de nadruk op de verbetering van
de dienstverlening aan de exporteurs,
waarbij de geloofwaardigheid van de
certificaten van het FAVV onaangetast
blijft, en op het voortzetten van de administratieve vereenvoudiging.

De beleidsprioriteiten van het FAVV voor deze 3 jaar:
• een veiliger voedselketen,
• een Agentschap aanvaard door de operatoren en erkend door de maatschappij en de consumenten in het bijzonder,
• de administratieve vereenvoudiging,
• internationale handel: naar een betere dienstverlening aan de exporteurs en een internationaal erkend Agentschap,
• een ambitieus informaticaplan,
• betrouwbare en performante labo’s,
• een transparant Agentschap,
• de uitbreiding van de autocontrole in de voedselketen,
• een modern human resources beleid.

Niet meer van toepassing
Termijn van uitvoering 3%
overschreden
Niet realiseerbaar 5%
1%

Uitgevoerd
26%

Operationele doelstellingen
2012 - 2014 : stand van
zaken

Lopende
65%
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2.1. Administratieve vereenvoudiging
Het FAVV streeft ernaar om de reglemen-

• Ter ondersteuning van de export

• Aangezien België de Aujeszky-vrije

tering en de daarmee samenhangende

werden verschillende initiatieven op-

status gekregen heeft, kan de fre-

verplichtingen zo bevattelijk en toegan-

gelijst:

quentie van de bloedafnames bij het

kelijk mogelijk te houden. Daarom worden altijd behoorlijk wat inspanningen

•• landspecifieke eisen in sectorspecifieke procedures,

geleverd niet alleen op het vlak van informatie en sensibilisering maar ook op

de prioritaire domeinen voor de

het koninklijk besluit van 12 oktober

export,

2010 betreffende de bestrijding van

2012 – 2014 neemt de administratieve

•• de optimalisatie van de communi-

vereenvoudiging een prominente plaats

catie met de sector via vergaderin-

in, want het is één van de 9 strategische

gen en overleg,

• Het Wetenschappelijk Comité van het
FAVV brengt meer duidelijkheid over
de aanwezigheid van hormonale
(verboden) stoffen, die ook van natuurlijke oorsprong kunnen zijn, bij

voor de export naar de Russische

voedselproducerende dieren (advies
nr. 7/2013).

federatie.

trole en traceerbaarheid werden
voorzien voor bepaalde inrichtingen,
liefdadigheidsverenigingen

en

voedselbanken, door de publicatie
van het ministerieel besluit van 22
maart 2013, betreffende de versoepe-

• De directe verkoop op de hoeve

ling van de toepassingsmodaliteiten

(“korte keten”) maakte na overleg met

van de autocontrole en de traceer-

de sector het voorwerp uit van het

baarheid in sommige inrichtingen in

koninklijk besluit van 7 januari 2014

de voedselketen.

betreffende de rechtstreekse levering,
door een producent in de primaire
sector, van kleine hoeveelheden van
sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker
of aan de plaatselijke detailhandel.

• De afwerking van de herziening van
de wetgeving mbt het H-statuut die
een grondiger onderzoek toelaat en
een evaluatiecommissie op vraag van
de operator voorziet (koninklijk besluit van 27 februari 2013 betreffende

• Vier B2C-gidsen werden goedge-

de controlemaatregelen ten aanzien

keurd en gepubliceerd op het website

van bepaalde stoffen en residuen

van het FAVV: detailhandel in voe-

daarvan in levende dieren en in dier-

dingswaren, brood- en banketbak-

lijke producten).

kerij, horecasector en de opvang van
baby’s en peuters.

• Er is een programma opgemaakt voor
arsenaal. Voor wat de dierengezondheid betreft, werd dit programma aangevat in 2012 en het herwerken van
de regelgeving werd in overeenstem-

• Versoepelingen omtrent autocon-

oa

de ziekte van Aujeszky).

de modernisering van het juridisch

•• een sectoraal bemonsteringsplan

gerealiseerd:
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ipv 3 maal (ministerieel besluit van 23
juli 2013 houdende uitvoering van

In de businessplannen 2009 – 2011 en

meer de volgende vereenvoudigingen

worden beperkt tot één maal per jaar

•• een systeem voor het bepalen van

wetgevend en procedureel vlak.

doelstellingen. In 2013 werden onder

grootste deel van de varkensbedrijven

ming met de bevoegdheden verdeeld
tussen de FOD en het FAVV.
Naast al deze realisaties, zijn er ook heel
wat punten die continu opgevolgd worden door de FAVV-medewerkers tijdens
hun dagdagelijkse werkzaamheden en
die de administratieve last en de tevredenheid van de operatoren positief beïnvloeden.
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Nieuwe lijst activiteiten FAVV
Op 2 januari 2013 is een nieuwe lijst “activiteiten FAVV” in werking getreden. Deze wijziging ligt vooral in de lijn van
administratieve vereenvoudiging: de lijst van activiteiten die de operatoren moeten aangeven bij het FAVV daalde zo
van 506 in 2012 naar 382 in 2013. De wijziging werd automatisch doorgevoerd in de databank van de operatoren van
het FAVV; voor 22.626 dossiers van operatoren (ongeveer 10 %) gebeurde het niet automatisch en was de tussenkomst
van de PCE’s noodzakelijk (contactname met de operatoren was slechts nodig in 3,5 % van de gevallen).
In oktober 2013 werden “activiteitenfiches” gepubliceerd op de website van het FAVV. Ze zijn toegankelijk voor iedereen en vormen zo de “identiteitskaart” van de FAVV-activiteiten. Ze bevatten alle nuttige informatie over de activiteiten,
de nodige erkenningen en toelatingen, de voorwaarden inzake de verlening hiervan, de als impliciet beschouwde
activiteiten, de activiteiten die moeten of kunnen aangegeven worden, evenals informatie over de heffingen (is de
activiteit heffingsplichtig, …) en het autocontrolesysteem (gidsen, …).
Zo wil het FAVV zorgen voor meer transparantie en een beter begrip door de operatoren van de FAVV-activiteiten.
Nieuwe operatoren zullen makkelijker hun activiteiten kunnen registreren en ook het wijzigen van activiteiten zal eenvoudiger zijn. Deze lijsten en fiches zullen continu aangepast en verbeterd worden afhankelijk van de feedback van de
operatoren, de medewerkers van het FAVV en de andere partners.

2.2. Speciale acties
In het kader van het businessplan 2012–

Voor de pitabroodjes en de Chinese

Bij de vierde actie in oktober 2013 wer-

2014 en de strategische doelstelling “Een

maaltijden werden geen pathogenen

den bij de start van het schooljaar

veiligere voedselketen” worden vanaf

aangetoond, enkel een verhoogd aantal

broodjes belegd met vlees-, garnaal-

2013 jaarlijks 4 gerichte controleacties

Enterobacteriaceae in sommige mon-

en vissalade bemonsterd in de nabij-

georganiseerd in de sector distributie,

sters wat kan wijzen op een gebrek aan

heid van scholen en universiteiten. In de

waarbij ook telkens de resultaten naar de

hygiëne tijdens de productie. Daarvoor

belegde broodjes werden in 2 monsters

consumenten worden gecommuniceerd

werden de inrichtingen onderworpen

bacteriën aangetroffen die wijzen op een

via een persbericht.

aan een hygiënecontrole.

gebrek aan hygiëne, en ook hier werden

Jaarlijks worden deze acties geselecteerd

Voor de derde actie werd bij het begin

op basis van voorstellen door de inspec-

van het barbecue-seizoen barbecue-

tiediensten. Het betreft steeds levens-

vlees bemonsterd bij slagers. Er werden

middelen waarvan de voedselveiligheid

in 2 monsters pathogene bacteriën aan-

de consumenten nauw aan het hart ligt.

getroffen, wat leidde tot een controle ter

De eerste twee acties, microbiologische
kwaliteit van pitabroodjes en Chinese
maaltijden, werden gezamenlijk uitgevoerd met een nauwe samenwerking
tussen de inspectiediensten, de dispat-

de betrokken operatoren aangemaand
om de gepaste corrigerende maatregelen te nemen.

plaatse met een nieuwe monstername en
analyse (conform voor beide gevallen). In
het persbericht en ook op onze website
werden nogmaals de hygiënevoorzorgen
voor de consumenten benadrukt.

ching en de laboratoria. De monsters
werden genomen tijdens het weekend,
dus in het kader van onverwachte controles. Deze warme monsters werden zo
snel mogelijk afgekoeld in frigoboxen
met droogijs en vervolgens met gekoelde dienstwagens naar het laboratorium
gevoerd. Daar was steeds een laborant
aanwezig om de analyse op te starten.
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3. Wetenschappelijk Comité
Begin 2013 liep het mandaat af van de

Het Wetenschappelijk Comité brengt

• de risico’s voor de voedselveiligheid

leden van het Wetenschappelijk Comité

onafhankelijk advies uit op vraag van de

van de gevolgen van overstromingen

die sinds 2009 waren benoemd. Meer in

gedelegeerd bestuurder of de Minister of

(advies 25-2013),

het bijzonder werd afscheid genomen

op eigen initiatief over onderwerpen die

van de alom gewaardeerde Prof. Em. Dr.

te maken hebben met de risicobeoorde-

Ir. A. Huyghebaert die sinds de oprichting

ling en risicobeheer in de voedselketen.

van het Wetenschappelijk Comité in 2001
voorzitter was. Hij werd opgevolgd door
Prof. Em. Dr. Pharm. C. Van Peteghem die
vanaf einde januari 2013 met een nieuw
samengesteld Comité aantrad. De ledenlijst is terug te vinden in bijlage.

worden op het internet (advies 282013).

2 sneladviezen en 1 spoedraadgeving.
De adviezen kunnen worden geraadpleegd op de website van het FAVV. In
2013 schonk het Wetenschappelijk Comi-

(advies 01-2013),
• de monitoring van zoönotische agentia bij vleeskalveren (advies 02-2013),

Wetenschappelijk

Comité,

dierenziekten (advies 06-2013),
• de endogene oorsprong van anabole
stoffen (advies 07-2013),

dere diersoorten dan koeien (advies

kritisch en gedreven weten-

11-2013),

heid en volksgezondheid.

• de aanwezigheid van perchloraat in
bladgroenten uit de serreteelt (sneladvies 17-2013),
• de detectie van voedselallergenen
(advies 18-2013),
• het verantwoord gebruik van antibacteriële middelen bij groepsbehandeling van nutsdieren en het effect op de
resistentieselectie (advies 19-2013),
• de actielimieten voor de proceshygiëne van vlees van konijnen en van gekweekt wild (advies 21-2013),
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die aan de gevaren toegekend worden in
het kader van de programmering van de
officiële controles door het FAVV (advies
04-2013), het draaiboek bij acute vergiftiging van honingbijen door pesticiden

van de gespecifieerde risicomaterialen

blijven gedenken als een

beleid inzake voedselveilig-

strategische documenten zoals de scores

2013),

tie van rauwe melk afkomstig van an-

beschikking stelde van het

sectorale bemonsteringsplannen en over

zetting van het routinematig verwijderen

Voedselagentschap zal hem

die al zijn kennis en kracht ter

koninklijk besluit, autocontrolegidsen en

(advies 08-2013), een voorstel tot stop-

• de risico’s en baten van de consump-

het Wetenschappelijk Comité

bracht over ontwerpen van wet en van

paddenstoelen (spoedraadgeving 05-

onverwacht overleden. Het

schapper en Voorzitter van

Daarnaast werden ook adviezen uitge-

• het nicotinegehalte in gekweekte

• de risicofactoren voor opkomende

teghem, Voorzitter van het

in het bijzonder deze die verkocht

mité 29 adviezen gepubliceerd waarvan

• de risico’s van milieucontaminanten

Dr. Pharm. Carlos Van Pe-

sumptie van voedingssupplementen,

In 2013 heeft het Wetenschappelijk Co-

té bijzondere aandacht aan:

Op 7 maart 2014 is Prof. Em.

• de risico’s verbonden aan de con-

bij slachting van rundvee (sneladvies 162013).
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3.1. Milieucontaminanten in levensmiddelen
De voedselketen wordt blootgesteld aan

Arseen en lood werden als de meest zorg-

hexaan (met inbegrip van lindaan), po-

heel wat milieucontaminanten. De risi-

wekkende milieucontaminanten voor

lychloorfenol en hun zouten werden in

co’s voor de voedselveiligheid verschil-

de voedselveiligheid beschouwd. Het is

de laagste prioriteitsklasse geklasseerd

len van stof tot stof. Bij de controle van

zeer belangrijk om de blootstelling aan

(lage bezorgdheid).

de voedselketen is het belangrijk om de

deze contaminanten zo laag mogelijk te

aandacht toe te spitsen op de controle

houden. Andere stoffen zoals benzeen,

van de meest relevante contaminanten.

cadmium, methylkwik, dioxines & dioxi-

Op basis van een wetenschappelijke stu-

ne-achtige PCB’s, PCB’s, polycyclische

die werden deze contaminanten gerang-

aromatische koolwaterstoffen (PAK’s),

schikt in drie risicocategorieën (advies

toxafeen werden in de tweede priori-

01-2013), op basis van de toxiciteit, en in

teitsklasse gerangschikt (gemiddelde be-

het bijzonder de carcinogene en geno-

zorgdheid). De nitro-PAK’s, 2-nitroanisol,

toxische eigenschappen alsook eventu-

polygebromeerde bifenylen, chlordaan,

ele endocriene effecten, en de mate van

heptachloor,

blootstelling.

hexachloorbenzeen,

DDT

en

Het Wetenschappelijk Comité beveelt
voornamelijk aan om maatregelen te
treffen om de blootstelling aan anorganisch arseen, lood en cadmium te verlagen.

metabolieten,

hexachloorcyclo-

3.2. Symposium over risicorangschikking in de voedselketen
Naar jaarlijkse gewoonte organiseer-

Tijdens het symposium werd een stand

Als belangrijkste conclusies kwamen

de het Wetenschappelijk Comité een

van zaken opgemaakt over de methoden

naar voor dat er een grote interesse is

symposium over een actueel thema in

voor het uitvoeren van risicorangschik-

voor toepassing van risicorangschikking

de voedselketen. Het onderwerp was

king in de voedselketen, de mogelijkhe-

binnen het voedselveiligheidsbeleid. Het

dit maal de “Risicorangschikking in de

den en beperkingen ervan, het belang

is van belang dat risicorangschikking

voedselketen”. Het symposium had tot

van het in rekening brengen van socia-

gebaseerd is op een wetenschappelijk

doel om een nationaal en internationaal

le en economische factoren en het nut

onderbouwde methodologie en op be-

publiek (270 deelnemers) te informeren

voor het beleid, de bedrijven en de con-

trouwbare data. De risicorangschikking

over de wetenschappelijke benaderin-

sumenten. Er werden tevens praktische

vereist een goede kennis van de princi-

gen en mogelijke toepassingen van risi-

voorbeelden van rangschikking toege-

pes van risicobeoordeling en van risico-

corangschikking in de voedselketen.

licht van microbiologische en chemische

beheer en biedt een mogelijkheid tot

risico’s en de toepassing ervan bij de con-

interactie en dialoog tussen wetenschap

troles van de voedselketen.

en beleid.

Het thema dient gesitueerd te worden
in de complexiteit van de voedselketen
waarbij ontelbare risico’s een bedreiging
kunnen vormen voor de gezondheid van
mens, dier en plant. Het is voor de overheid en voor de operator onmogelijk om
aan ieder individueel risico (gelijktijdig)
evenveel belang te besteden gezien de
beperktheid van de financiële middelen.
Beleidskeuzes dringen zich dan ook op.
Via risicorangschikking is het mogelijk
om de risicobeheerders te helpen keuzes
te maken.
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4. Een professionele en voor zichzelf veeleisende organisatie
4.1. Kwaliteitsbeheer - veiligheid - milieu
Zijn enkele van de pijlers die het FAVV
ondersteunen in zijn opdrachten en die

Wat duurzaamheid betreft, werden in 2013 verschillende acties onderno-

het toelaten zijn wensen concreet vorm

men oa:

te geven om aanvaard te worden door de
operatoren en erkend te worden door de
maatschappij en in het bijzonder door de

• de rationalisering van de afgelegde kilometers voor inspectieopdrachten,

consumenten. In 2013 zette het Agent-

• het in rekening nemen van milieucriteria in de configuratie van de

schap zijn inspanningen verder om de

nieuwe informaticatool voor het beheer van de aankopen ‘Facilities Ma-

implementering van deze ‘good gover-

nagement en Information System (FMIS),

nance tools’ te versterken waarbij gebruik wordt gemaakt van alle mogelijke
synergieën.
De ISO 9001, ISO 17020, ISO 14001 en

• de organisatie van twee sensibiliseringsdagen voor het personeel overduurzame ontwikkeling mbt het thema vrijwilligerswerk en, in het kader van het diversiteitsbeleid van het Agentschap en het bevorderen
van de gelijkheid van kansen, over het thema ‘handicap’.

EMAS audits van het FAVV zijn zeer goed
verlopen en, naast het behoud van de
certificaten en de waarborg van betrouwbaarheid voor de partners van het
Agentschap, hebben ze ook gezorgd
voor ideeën ter verbetering en voor de
nodige motivatie om deze weg te blijven
volgen.
In 2013 legde het FAVV de nadruk op het

De uitwisseling van ervaringen en best
practices over thema’s mbt kwaliteit en

het geheel van zijn activiteiten te herzien

interne controle zijn ook verdergezet via

en door de organisatie van een in-house

de federale netwerken en samenwer-

opleiding over deze materie voor een

kingsactiviteiten met andere nationale

veertigtal medewerkers in het kader van

overheidsinstellingen (FAGG, RIZIV, FOD

het traject “high potentials”.

VVVL, …) en internationale overheidsin-

versterken en toepassen van de kennis

stellingen (Benin, Kameroen, Marokko,

van de ISO 9001 en ISO 17020 normen

…).

(door interne en externe opleidingen) in
antwoord op de evoluties van de normen
en de noden van de gebruikers. Er werd
ook een geïntegreerd beleid opgestart
voor de drie domeinen - kwaliteit, veiligheid en milieu - gebaseerd op zijn waarden en strategische doelstellingen.
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Het FAVV heeft ook zijn procesbenadering uitgewerkt door de cartografie van
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4.2. Interne controle

Sensibilisering voor interne controle en integriteit

In 2013 heeft het FAVV de implementatie

Het FAVV heeft in mei 2013 een semi-

Nadien werd een tool ontwikkeld om het

van de interne controle nog verhoogd, in

narie georganiseerd dat het middle ma-

maturiteitsniveau van de interne controle

het bijzonder inzake sensibilisering en ri-

nagement van het Agentschap en een

te meten en werd een eerste enquête bij

sicomanagement.

delegatie van andere geïnteresseerde

het middle management georganiseerd.

federale instellingen samenbracht. Het

De resultaten hiervan zullen in rekening

beheer van belangenvermenging en de

genomen worden bij het opstellen van

strijd tegen corruptie kwamen aan bod.

het businessplan 2015–2017.

Risicomanagement
In het kader van het risicomanagement

• het gestructureerd in rekening nemen van de risico’s betreffende het verlies van

– van identificatie en evaluatie van de

onpartijdigheid volgens de nieuwe vereisten van de ISO 17020 norm met betrek-

voornaamste risico’s tot aan de planning,

king tot de inspecties,

het opstarten en de opvolging van de
impact van de controlemaatregelen –
werden meerdere significante elementen aan het systeem toegevoegd of afgewerkt in 2013:

• verbeteringen van de organisatie en van processen met betrekking tot internationale zaken en de certificering bij uitvoer door middel van een transversaal
LEAN-project waarbij de doeltreffendheid van de prestaties en de vermindering
van de antwoordtermijnen voor vragen beoogd worden,
• bijkomende controlemaatregelen op het naleven van de meldingsplicht bij
non-conforme monsters,
• een technisch overlegcomité “crisissen” om de praktische aspecten van crisissituaties beter te beheren (beschikbaarheid van materiaal,…),
• belangrijke vooruitgang bij het promoten van de autocontrole,
• om het risico op fouten te verminderen: een verbeterd proces voor het beheer
van gegevens van de operatoren gebaseerd op een nieuwe activiteitenboom, het
opstarten van een transversale cel (Codaq) om de kwaliteit van de databanken te
beheren en de volledige automatisering van de overdracht van analysegegevens
tussen databanken.
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4.3. LEAN: naar optimalisering van de efficiëntie
De LEAN-methode beoogt concreet te
beantwoorden aan de verwachtingen
van de klanten met inzet van zo weinig
mogelijk middelen. Bij een LEAN-project moet elke bij het proces betrokken
medewerker deelnemen, zijn mening te
kennen geven en de situatie analyseren
om het op een logische wijze, met gezond verstand en in samenwerking met

ICT
In februari 2013 werd de LEAN-methode geïmplementeerd bij de dienst ICT.

de talrijke applicaties, die het FAVV ge-

Twee processen werden onder de loep

bruikt waardoor de ondersteuning van al

genomen: het beheer van releases van

zijn sleutelprocessen mogelijk is, te ver-

applicaties en het beheer van incidenten.

beteren werden verschillende verbeter-

Het project heeft al concrete resultaten

acties ondernomen:

opgeleverd.

de verschillende betrokkenen te verbete-

Het beheer van incidenten kon verbeterd

ren door verspilling en rompslomp weg

worden dankzij een betere opvolging van

te werken.

de calls (aanvragen voor tussenkomst en

In 2013 vonden meerdere projecten
plaats, waaronder de verbetering van
de dienstverlening aan exporteurs (zie
hoofdstuk 3, internationale zaken).

Teneinde het beheer van de releases van

incidenten in verband met ICT toepassingen) die bij de ICT-helpdesk terecht
komen. Dankzij 3 acties wordt de KPI, die
voorzag dat 90% van de incidenten werd
behandeld in overeenstemming met de
SLA, verbeterd van 89% in september
2013 naar 92 % in december.

• het instellen van de functie van release manager en zijn aanduiding,
• het verbeteren van de opvolging van
inproductiestellingen: weergave en
dagelijkse update van de planning
van inproductiestellingen, invoeren
van een applicatie die een rechtstreekse visualisatie toelaat van de
status van de producten in productie,
• het systematisch rekening houden
met de risico’s verbonden aan de inproductiestelling via het invoeren van
een procedure met een checklist,
• de verbetering van het beheer van
de testfasen en van de opvolging van
bugs via het instellen van een nieuwe
tool.

Project Fixaflex: een flexibele organisatie van het werk voor een betere werk-privébalans
In 2013 hebben de algemene diensten

Het FAVV neemt ook deel aan het inter-

(P&O en financiering) het traject van het

federale project voor werken in satelliet-

project Fixaflex opgevolgd dat oa het in-

bureaus wat op termijn de medewerkers

voeren van structureel telewerk beoogt.

van het FAVV (wiens functie zich leent

Het project Fixaflex bevatte meerdere

voor werken vanop afstand) de moge-

etappes: een workshop “cleandesk” ge-

lijkheid zal geven om dichter bij huis te

volgd door een “junkday” waarop meer

werken in een satellietbureau.

dan 2 ton papier werd opgehaald en een
vijftigtal kasten werden leeggemaakt.
Deze actie heeft een reorganisatie van
de werkruimtes mogelijk gemaakt zodat
ze beter beantwoorden aan de noden
van de medewerkers. Bovendien werd
digitaal werken gestimuleerd en gesystematiseerd om het werken op afstand te
vergemakkelijken.
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Tegen einde 2014 zal dit project van
start gaan voor alle medewerkers van
de algemene diensten: zij zullen kunnen
genieten van structureel telewerk en
van satellietwerk. Het project wordt ook
opengesteld voor andere Directies-generaal.
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4.4. Interne audit
De interne audit evalueert vanuit een

De uitvoering van interne audits is een

Het is tevens een onontbeerlijke stap in

methodische benadering de werking van

eis van zowel de Europese Unie (verorde-

de richting van de validatie (certifice-

het FAVV op een onafhankelijke wijze en

ning (EG)882/2004) als van de nationale

ring of accreditatie) van de bij het FAVV

draagt bij tot de beheersing van de ac-

overheid (koninklijk besluit van 17 au-

ingestelde kwaliteitsmanagementsyste-

tiviteiten ervan. Een andere belangrijke

gustus 2007 betreffende de interne au-

men (ISO 9001, ISO 17020, ISO 17025 en

doelstelling bestaat erin, zowel op orga-

ditactiviteiten binnen sommige diensten

EMAS).

nisatorisch als op technisch vlak, verbe-

van de federale uitvoerende macht).

termogelijkheden aan te reiken.
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De interne audits worden gepland op
Auditcomité
Het auditcomité van het FAVV heeft als opdracht toezicht te houden op de
uitoefening van de interne auditactiviteiten. Het telt 5 leden waaronder
4 externen (2 vertegenwoordigers van het Raadgevend Comité, 1 vertegenwoordiger van de toezichthoudende minister en 1 expert in audit- en
kwaliteitssystemen die het comité voorzit) en een vertegenwoordiger van

basis van een jaarplanning die rekening
houdt met de reglementaire verplichtingen, de in de managementsystemen
vastgelegde cycli en de interne of externe aanvragen. In 2013 werden 46 interne
audits uitgevoerd.

het directiecomité van het Agentschap.
Sinds 2010 staan de interne auditactiveiten ook onder toezicht van een
auditcomité van de federale overheid (ACFO). Dit is een onafhankelijk adviesorgaan ten behoeve van de federale regering dat moet bijdragen tot
het goed bestuur van de federale overheidsdiensten en ervoor moet zorgen dat de federale overheidsdiensten het geld van de belastingplichtigen
goed besteden. (www.auditcomite.belgium.be).
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EMAS-audits

Audits centrale diensten en PCE’s

EMAS is een instrument van de Europe-

In 2013 werden 16 initiële audits en 3 op-

De opvolgingsaudits hebben als doel

se Commissie om het milieumanage-

volgingsaudits uitgevoerd.

na te gaan of de acties (preventief en/of

mentsysteem van organisaties te evalueren, te rapporteren en te verbeteren.

De initiële audits hadden betrekking op:

De EMAS-audits evalueren het milieuma-

• de organisatie en controles van speci-

nagementsysteem van het FAVV. In 2013

fieke activiteiten (water, verpakkings-

werden 3 PCE’s en 4 labo’s geauditeerd.

materiaal, handelaren, sierteelt, babyfood),

• de samenwerking met externe part-

werden 20 audits uitgevoerd in 2013:

ners (FAGG, TCHN-CTIB, ILVO en

• 12 technische en 7 systeemaudits

CRA-W) en het beheer van de DMO’s

waarbij de conformiteit werd nagegaan met de ISO-normen 17025 (beproevings- en kalibratielaboratoria)

ficiënt werden uitgevoerd.
80,7 % van de 336 aanbevelingen konden
worden afgesloten, in 15,2 % van de genog niet afgewerkt. Voor 2,7 % van de
aanbevelingen was nog geen enkele ac-

grensinspectieposten,

Door de interne auditoren van DG labo

gemaakte aanbevelingen effectief en ef-

vallen was een actie ondernomen maar

• de organisatie en controles in de

Audits laboratoria

correctief ) genomen op basis van eerder

in de slachthuizen,

tie opgestart en in 1,5 % van de gevallen
moest de aanbeveling geherformuleerd
worden. De audits gaven aanleiding tot
3 nieuwe aanbevelingen.

• het beheer van horizontale processen
(autocontrolesysteem, implementatie

en/of 17043 (ringtesten),

van wetgeving, monsterneming),

• 1 audit op vraag van DG Laboratoria
betreffende de bewaring en vernieti-

• de organisatie en controles door de
Nationale Opsporingseenheid,

ging van monsters in het FAVV-laboratorium van Melle.

• de organisatie van ondersteunende
processen (sociale dienst en facilities).

4.5. Audits door nationale instanties
In 2013 werden na opvolgingsaudits

bij de inspecties en de behandeling van

De ISO 17020 accredidatie werd uit-

de certificaten ISO 9001, ISO 17020, ISO

de klachten. De certificaten ISO 17025 en

gebreid naar de importcontroles in de

14001 en EMAS van het FAVV verlengd.

ISO 17043 bleven behouden.

grensinspectieposten

Het nieuwe ISO 17020 certificaat acteert
de overgang naar de nieuwe versie (uitgave 2012) van deze norm, aangevuld
met eisen voor de bescherming van de
onpartijdigheid, het competentiemanagement en de evaluatie uitgebreid
naar alle medewerkers die betrokken zijn
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De ISO 9001 certificatie werd uitgebreid
naar de activiteiten van de Nationale
Opsporingseenheid (NOE), de EMAS registratie van het Labo van Tervuren, de

Antwerpen

en

Bierset en de controles van de fabrikanten van verpakkingsmateriaal. Van de 18
locaties van het FAVV zijn er 17 EMAS geregistreerd.

certificatie ISO 14001 van het nieuwe laboratorium van Luik (Wandre).

014 - TEST

426-INSP

Zie www.belac.be

Zie www.belac.be

1

De organisatie

4.6. Inspecties en audits van de Europese Commissie
Zoals ieder jaar heeft het Voedsel en Ve-

en dierenwelzijn (artikel 8(3)). Het FAVV

• de opvolgingsmaatregelen die de be-

terinair Bureau (VVO of FVO) van de Eu-

verduidelijkte de manier waarop het ISO

voegde overheden hebben getroffen

ropese Commissie, dat verantwoordelijk

17020 kwaliteitssysteem geïmplemen-

inzake officiële controles op de veilig-

is voor het toezicht op de controles die

teerd werd. Er wordt niet alleen efficiën-

heid van vlees, van melk en van afge-

worden uitgevoerd door de bevoegde

tie en optimale uniformiteit van de con-

leide producten,

overheid van de Lidstaten in de voedsel-

troles in het hele land gegarandeerd via

keten, een reeks missies uitgevoerd bij de

contacten met de vertegenwoordigers

Belgische overheid.

van het hoofdbestuur van het FAVV, maar

• de evaluatie van getroffen maatrege-

ook tijdens de bezoeken aan de provin-

len voor de identificatie en het beheer

ciale controle-eenheden. Het FVO heeft

van risico’s doorheen de hele voed-

zich bijzonder tevreden getoond over

selketen, in het bijzonder wat oliën,

het ingevoerde systeem en heeft tijdens

vetten en afgeleide producten betreft.

Een van deze missies – een nieuwigheid
ingevoerd in 2012 in het globaal auditsysteem door de FVO – had een horizontaal
karakter. Het ging om de evaluatie van
de doeltreffendheid van de controles
uitgevoerd door het Agentschap, overeenkomstig Verordening (EG) 882/2004
van het Europees Parlement en de Raad
van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en
de voorschriften inzake diergezondheid

deze missie geen enkele aanbeveling geformuleerd ten aanzien van de Belgische
overheid.
De andere missies hadden betrekking op:
• de officiële controles van de voedselveiligheid en de proceshygiënecriteria,

• het gebruik van het TRACES-systeem,

Deze missies, waarvan de verslagen gepubliceerd worden op de website van
het FVO (http://ec.europa.eu/food/fvo/
index_en.cfm), hebben geleid tot een
aantal aanbevelingen van de Europese
Commissie die het voorwerp zullen uitmaken van een opvolging in overleg met
de verschillende betrokken Belgische
overheden.

4.7. Inspecties en audits door derde landen
Het FAVV wordt ook geauditeerd door

Kalfsvlees is een nicheproduct dat sterk

Begin 2013 hebben inspecteurs van de

derde landen met het oog op het be-

gegeerd is in het buitenland. Ons land

Chinese bevoegde overheid AQSIQ Bel-

houd en de uitbreiding van onze uitvoer-

heeft in 2013 inspectieteams uit Malei-

gië bezocht in het kader van de export

markten.

sië en Israël ontvangen voor de evaluatie

van voeder voor gezelschapsdieren. Het

van ons controlesysteem en van de geïn-

positief resultaat van deze audit heeft

teresseerde bedrijven.

ervoor gezorgd dat vanuit België, als één
van de enige landen in Europa, voeder
voor gezelschapsdieren naar China geëxporteerd kan worden.

Bezoek van een Chinees inspectieteam in het kader van de uitvoer van voeder voor gezelschapsdieren
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5. Crisispreventie
Niettegenstaande ook in 2013 de voed-

Simulatieoefeningen

selketen in ons land gespaard is gebleven
van grotere incidenten, is het voorkomen

Simulatieoefeningen zijn een beproefde

Tegelijk werden bij elke betrokken ope-

van incidenten één van de hoofdbekom-

methode om de deskundigheid van de

rator de levensmiddelen, bereid met het

mernissen van het FAVV.

overheid en de operatoren voor het be-

gecontamineerde lot, doorheen de keten

heren van probleemsituaties op peil te

gevolgd tot in de verkooppunten. Uit-

houden. Uit elke oefening worden de no-

eindelijk bleken meer dan 3.000 opera-

dige lessen getrokken om de aanpak bij

toren betrokken bij het probleemlot. Zij

een reëel incident te verbeteren.

dienden elk een reële tracering van hun

De belangrijkste oefening in 2013 was
een traceringsoefening op eieren en eiproducten die de dienst crisispreventie
en crisisbeheer in samenwerking met
de pluimveesector, de distributiesector

producten uit te voeren en hun klanten
van de fictieve contaminatie op de hoogte te brengen. Op deze wijze werden ze
bewust gemaakt van het belang van een
goede tracering.

en de transformatiesector heeft georga-

Zoals gebruikelijk werden er verder veel

niseerd. Een fictief gecontamineerd lot

kleinere oefeningen georganiseerd, die

eigeel werd doorheen de verschillende

gericht waren op het oefenen van de ei-

schakels van de productieketen (industri-

gen crisisprocedures. Ook nam het FAVV

ële bakkerij, eierbrekerij, pluimveebedrijf

deel aan de nucleaire oefeningen van het

en pluimveevoederfabrikant) stroomop-

Crisiscentrum van de regering.

waarts gevolgd tot bij de grondstoffen
voor het pluimveevoeder, die de fictieve
bron van de contaminatie waren.

Captatie van signalen
Het FAVV heeft in 2011 het project cap-

In 2013 werd er getracht de gegevens

Het is bedoeling om deze bevraging pe-

tatie van potentiële crisissignalen opge-

over de sterftecijfers op de boerderijen te

riodiek uit te voeren en het onderzoek

start. Dit zijn signalen die de voorbode

verzamelen. Een werkwijze werd ontwik-

verder te verfijnen en uit te breiden naar

kunnen zijn van een opkomend incident

keld voor het detecteren van verhoogde

varkens en eventueel pluimvee.

in de voedselketen. De bedoeling is der-

sterfte op rundveebedrijven. Gegevens

gelijke signalen zo snel mogelijk op te

van het destructiebedrijf Rendac en de

pikken en te herkennen, door:

veehouderijgegevens in Sanitel worden

• de bestaande informatie in de databanken van het FAVV beter te benutten,
• nieuwe of slecht benutte externe informatiebronnen aan te boren.

hierbij gecombineerd. Telkens een sterk
verhoogde sterfte wordt vastgesteld,
worden de betrokken veehouder en zijn
bedrijfsdierenarts aangeschreven en gevraagd om enkele vragen te beantwoorden. Het doel is in de eerste plaats te informeren en te sensibiliseren. Daarnaast
zou het mogelijk moeten zijn om een
opkomende uitbraak van een ernstige
dierziekte op te sporen. In 2013 werden
2 dergelijke bevragingsronden georganiseerd waarbij telkens een 150-tal veehouderijen betrokken waren.
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Het FAVV
ten dienste
van consumenten
en beroepssectoren
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Communicatie in cijfers
2011
Persberichten
(waarvan recalls van producten van
bij de consumenten)
www.favv.be: aantal bezoeken

2012

2013

120

129

123

(48 %)

(52 %)

(44 %)

774.367

854.578

988.239

6

6

5

Nieuwsbrief

Verschenen nummers

voor de consument

Abonnees

11.808

11.530

12.305

Vragen

6.902

4.163

4.237

Klachten

4.604

4.328

4.067

216

257

287

5.660

7.202

10.426

Nieuwe brochures

9

11

8

Abonnees

-

-

1.201

Gepubliceerde berichten

-

-

77

Abonnees

-

-

413

Gepubliceerde berichten

-

-

77

11

30

Meldpunt

Voorlichtingscel
Brochures
Facebook
Twitter
Newsletters voor de dierenartsen

Sessies
Deelnemers

Abonnees
Gepubliceerde berichten

Newsletters actuele

Abonnees

en gerichte informatie

Gepubliceerde berichten

Ombudsdienst

7.788
27
2.261
561

Klachten

211

150

120

Klachten over financiering

55 %

37 %

32 %

30 %

33 %

31 %

Leden

37

37

39

Plenaire vergaderingen

8

9

8

Klachten over de interpretatie van
de regelgeving, betwisting van
controlemaatregelen

Raadgevend Comité
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Grensinspectiepost van het FAVV wint de Brucargo Award
Sinds 2007 deelt Brussels Airport Awards uit aan luchtvaartmaatschappijen
en partners die actief zijn op de luchthaven en die zich onderscheiden op
het vlak van stiptheid en prestaties, milieu, veiligheid, netwerk en routeontwikkeling.
De zevende editie van de Brussels Airport Aviation Awards vond plaats op
20 maart 2014. De “Brucargo Award” werd toegekend aan de Grensinspectiepost van het FAVV voor de succesvolle samenwerking met Brussels Airport om de doorstroomsnelheid van goederen te verhogen.
Uit derde landen ingevoerde dieren, diervoeders, levensmiddelen van dierlijke oorsprong, planten en plantaardige producten, inclusief plantmateriaal en hout, en contactmaterialen worden gecontroleerd in de grenscontroleposten van het FAVV die zich in de Belgische havens en luchthavens
bevinden.
Deze Award levert nogmaals het bewijs dat het uitvoeren van gedegen
controles absoluut geen rem legt op het leveren van uitstekende diensten
aan de gecontroleerde bedrijven.

1. Opleiding en begeleiding van beroepsactieven
1.1. Voorlichtingscel
De

voorlichtingscel

is

actief

sinds

1/9/2008 en helpt professionelen die direct contact hebben met consumenten
(horeca, detailhandel) om zich in orde
te stellen met de regelgeving. Zij orga-

2011

2012

2013

-

-

2.116

1.657

1.758

1.459

728

1.343

1.371

405

1.170

1.303

Slagers

670

972

1.105

Aangekondigde controleacties

970

1.126

1.014

Horeca en hoeveverkoop

497

194

644

306

202

607

Detailhandelszaken

188

23

28

Bakkers

45

-

8

Andere

194

414

771

5.660 (216)

7.202 (257)

10.426 (287)

Kinderdagverblijven
Scholen (hotel-, slagers- en
bakkerijscholen)
Grootkeukens

niseert hiervoor opleidingssessies voor

Horeca (ter vervanging van

groepen van operatoren.

administratieve boetes)

Voedselbanken en caritatieve
verenigingen

Totaal aantal deelnemers
(sessies)
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In 2013 startte de voorlichtingscel met 2 nieuwe meerjarenprojecten. De
activiteiten van de voorlichtingscel worden voortaan meer gericht op
grote transversale projecten.
Horeca. De restaurateurs worden per geografische entiteit persoonlijk
uitgenodigd voor het volgen van een opleiding. Een herinnering werd
gestuurd naar de inrichtingen die een waarschuwing kregen en naar de
In 2010 werd gestart met opleidingen

starters. In 2013 werd in 20 sessies opleiding gegeven aan 469 personen.

voor de verantwoordelijken en leerlin-

Horeca Vlaanderen werkte uitstekend mee aan de organisatie van deze

gen van hotel-, slagerij- en bakkerijscho-

opleidingen.

len in samenwerking met de gewesten

Kinderdagverblijven. De nieuwe autocontrolegids voor de opvang

en gemeenschappen. In 2013 werd in 30

van baby’s en kleuters werd gepubliceerd in 2013. Daarom werden in

scholen opleiding gegeven.

samenwerking met K&G en ONE in 2013 reeds 45 opleidingen georganiseerd; 2.116 personen, die in kinderdagverblijven werken, volgden deze
opleidingen.

Een alternatief voor de administratieve boetes
Het Agentschap streeft er naar om de

ten vallen als zij een opleiding volgen die

Dit initiatief kan vergeleken worden met

hygiëne in de horeca te verbeteren (res-

wordt georganiseerd door de voorlich-

de FAVV-smiley voor operatoren die een

taurants, pitabars, frituren, snackbars, …)

tingscel van het FAVV. Deze actie geldt

gecertificeerd autocontrolesysteem heb-

en stelt de restaurateurs vanaf 1/1/2011

alleen voor een eerste boete en slaat niet

ben. In 2013 hebben in totaal 1.303 deel-

voor om de administratieve boete te la-

op inbreuken tegen het rookverbod.

nemers deze opleidingssessies gevolgd.

100%

PV
5,9%

90%

PV
15,7%

PV
22,6%

80%
70%

Waarschuwing
44,2%

Waarschuwing
22,2%

Waarschuwing
10,1%

60%
50%
40%
30%
20%

Geen maatregel
49,8%

Geen maatregel
62,1%

Geen maatregel
67,3%

10%

Impact van de opleidingen als alternatief

0%
1ste controle in 2013 (nieuwe operator)
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Controle in 2013 (PV in 2010)

Controle in 2013 na opleiding

voor de administratieve boetes

2

H e t FA V V t e n d i e n s t e v a n c o n s u m e n t e n e n b e r o e p s s e c t o r e n

Aangekondigde controleacties
Met het oog op verbetering van de hygië-

Resultaten van de aangekondigde controleacties: aantal controles (gunstig)

ne in de distributiesector (horeca, slagers,

2011

2012

2013

2.403 (67 %)

2.114 (69 %)

2.304 (75 %)

919 (53 %)

822 (54 %)

1.058 (68 %)

Meldingsplicht

1.036 (97 %)

869 (97 %)

1.055 (99 %)

Traceerbaarheid

1.077 (89 %)

917 (87 %)

1.108 (93 %)

Rookverbod

1.010 (93 %)

894 (94 %)

1.028 (96 %)

6.455 (77,5 %)

5. 616 (77,8 %)

6.553 (84,2 %)

detailhandel, groothandel, supermarkten, ambulanten en kinderdagverblijven)

Infrastructuur,

organiseert het FAVV sensibiliserings- en

inrichting en hygiëne

informatiecampagnes voor professione-

Autocontrolesysteem

len en –sedert 2009– ook in verschillende
steden aangekondigde controleacties
voorafgegaan door vormingssessies.

Totaal

In 2013 vonden deze acties plaats in

In vergelijking met de resultaten van de

Non-conformiteiten betroffen vooral het

Tongeren, Doornik, Mechelen, Hannuit,

onaangekondigde controles zijn de re-

autocontrolesysteem en de hygiënere-

Borgworm, Rochefort, Vilvoorde, La-Ro-

sultaten van deze aangekondigde con-

gels. Er werden 494 waarschuwingen en

che-en-Ardenne, Oostende, Ukkel en

troleacties duidelijk beter vooral voor in-

89 PV’s opgesteld, 2 inrichtingen werden

Lommel. Het FAVV organiseerde hierbij

frastructuur, inrichting en hygiëne, maar

tijdelijk gesloten en bijna 400 kg levens-

19 vormingssessies waaraan 1.014 per-

ook voor meldingsplicht en traceerbaar-

middelen werden in beslag genomen.

sonen deelnamen. Tijdens de campag-

heid.

nes werden systematisch alle betrokken
operatoren per gemeente gecontroleerd.
Deze campagnes kwamen ruim aan bod
in de media en leverden de nodige publieke aandacht op voor de voedselveiligheid.
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2. Meldpunt voor de consument
Alle vragen en klachten van consumenten die geregistreerd worden door het
meldpunt worden binnen de 30 dagen
behandeld en afgesloten met een antwoord aan de consument.

Klachten
Sinds 2012 worden enkel nog de klach-

Hygiëne van lokalen en personen: “ik

Verontreinigingen: “ik vond twee grijze

was op etentje en had de kans in de keu-

draden van 3 tot 4 cm lang en 1 cm breed

ken te gaan kijken van de feestzaal. Wat

in een doos sinaasappelsap; we vonden

ik daar zag heb ik nog nooit gezien: vuil

kleine wormen in een potje hot chili; ik

en smerig, in de koelkast vervallen en be-

vond een stuk metaal met scherpe ran-

schimmelde producten.”

den in gehakt vlees.”

ten van consumenten in de statistieken

Productie- en bewaarmethoden: sys-

opgenomen en niet langer deze van

tematische overschrijding van de houd-

operatoren; dit verklaart wellicht de lich-

baarheidsdatum - zowel THT als TGT - van

te daling van het aantal klachten. In 2013,

diverse producten zowel in de rekken als

merken we een aanzienlijke verminde-

in de koeltoog van deze winkel.”

ring van klachten met betrekking tot het
rookverbod.

Voedselvergiftiging: “ik at frietjes en
kipbrochette in een frituur. Bij mijn eer-

Met uitzondering van de klachten over

ste beet van de kipbrochette merkte ik

het rookverbod gingen de meeste klach-

direct dat er iets fout was en dat ze niet

ten over een horeca- (41%) of een dis-

goed meer was. De volgende dag was

tributiebedrijf (33 %). Slechts 3% van de

ik ziek, ondanks het feit dat ik maar een

klachten betroffen een gemeenschaps-

heel klein stukje van de kip at.”

keuken.
40

Voorbeelden van klachten
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Vragen
In 2013 ontving het meldpunt 4.237 vragen. De helft van de vragen gingen over
hygiëne van lokalen en personen (1.302),
fabricage- en bewaarmethoden (323),
dierenwelzijn (308) en vreemde voorwerpen in een voedingsmiddel (151).

Jean-Paul Denuit en Lieve Busschots, woordvoerders van het FAVV

5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Evolutie van de door het
meldpunt geregistreerde klachten

2011

2012

2013

Hygiëne van lokalen & personen

1.389

1239

1.245

Productie-en bewaarmethoden

752

768

799

Rookverbod

677

690

393

Voedselvergiftigingen

616

680

696

Dierenwelzijn

519

434

407

Verontreinigingen

288

283

334

Andere

363

234

193

Totaal

4.604

4.328

4.067
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3. Ombudsdienst
De ombudsdienst verwerkt alle klach-

2013 wordt gekenmerkt door een ver-

Het aantal klachten met betrekking tot

ten over de werking van het FAVV. Deze

dere daling van het aantal klachten met

controles (betwisting van maatregelen,

dienst biedt een luisterend oor aan alle

betrekking tot de financiering (128 klach-

slecht begrip van de wetgeving, een ver-

partners van het FAVV, in de eerste plaats

ten in 2011, 56 in 2012 en 38 in 2013) wat

moedelijke grotere strengheid ten aan-

aan de in de voedselketen actieve opera-

aantoont dat de acties en de ingestelde

zien van kleine ondernemingen) neemt

toren. Deze gegevens hebben een hef-

informatie-

ook af (69 klachten in 2011, 49 in 2012

boomeffect op de voortdurende verbe-

hun vruchten afwerpen.

en

communicatiekanalen

en 37 in 2013). Dit is ook het geval voor

tering van de werking van de dienst.

klachten met betrekking tot invoer- en
uitvoercertificaten (9 klachten in 2011, 10
in 2012 en 4 in 2013).
In plaats van hun verdedigingsmiddelen rechtstreeks te laten gelden bij de
Commissarissen voor de administratieve
boetes zoals staat vermeld in de brief die
ze ontvangen (voorstel voor administratieve boete), richten de operatoren zich
soms rechtstreeks tot de ombudsman
(tot 10 maal toe in 2013).
Slechts 3 van de 12 klachten met betrekking tot het gedrag van een controleur
van het FAVV bleken gegrond.

Anne-Laure Desmit, die begin 2014 Pierre Cassart opvolgde als ombudsman

250

200

150

100

50

0
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Klachten over de werking van
het FAVV

229

164

149

140

178

211

148

116

Vragen om informatie in
verband met het FAVV

106

72

58

36

30

63

65

66

Andere (andere overheden...)

44

41

29

37

14

21

2

4

Ontvangen vragen en klachten sinds de
oprichting van de ombudsdienst
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Redenen van de klachten
2011

2012

2013

55,3 %

37,3 %

31,7 %

29,9 %

32,7 %

30,8 %

2,8 %

10,6 %

10,0 %

1,0 %

0,9 %

8,3 %

4,4 %

6,7 %

5,8 %

Problemen bij import of export

4,0 %

6,7 %

3,3 %

Andere (andere overheden…)

2,6 %

5,2 %

10,0 %

232

150

120

Financiering & toepassing
van het bonus-malussysteem
Interpretatie van de regelgeving, betwisting
van controlemaatregelen
Gedrag van een medewerker van het FAVV
(controleur, telefoniste, onthaal)
Voorstel van administratieve boete
Type en methodologie van analyse, wachttijd
voor resultaten van laboratoriumanalyse

Totaal

Gegrondheid van de klachten
Elke klacht wordt afzonderlijk onder-

Als de klacht gegrond wordt bevonden,

Als de klacht als ongegrond wordt be-

zocht en geeft aanleiding tot een schrif-

worden onmiddellijk corrigerende maat-

schouwd, wordt een genuanceerd ant-

telijk antwoord waarin de vaststellingen

regelen genomen, bijvoorbeeld (gedeel-

woord gegeven. Vanaf 2012 worden bij

van de ombudsdienst worden uiteenge-

telijke) terugbetaling van een factuur,

elke briefwisseling de contactgegevens

zet.

interventie wanneer producten werden

van de federale ombudsman vermeld. Ie-

geblokkeerd, verzoek om aanpassing van

dere operator die ontevreden is over het

een interne werkprocedure, … In veel ge-

antwoord van de ombudsman van het

vallen gaat het niet echt om een klacht

FAVV kan op deze dienst beroep doen.

maar bijvoorbeeld om een verkeerde interpretatie van de wetgeving.

100%
90%
80%
70%

ongegrond
50%

ongegrond
63%

ongegrond
63%

60%
50%
40%

gedeeltelijk
gegrond
25%

30%

gedeeltelijk
gegrond
9%

gedeeltelijk
gegrond
16%

20%
10%

gegrond
25%

gegrond
28%

2011

2012

gegrond
22%

0%
2013
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Enkele voorbeelden van klachten en het gevolg ervan:

• Naar aanleiding van een analyseresul-

• Een invoerder van meststoffen, die on-

Omwille van de vele non-conformi-

taat voor PCB dat foutief als non-con-

voldoende op de hoogte was van de

teiten, heeft de ombudsdienst de

form beschouwd werd omwille van

reglementering, heeft via de haven van

beslissing bevestigd om de lading on-

een probleem in het laboratorium,

Antwerpen een lading guano (mest-

der bewarend beslag te plaatsen. De

heeft het FAVV de kweker volledig ver-

stof ) van vleermuizen uit Madagaskar

invoerder heeft ook zijn verhaalrecht

goed voor alle kosten die het gevolg

binnengebracht. Deze lading beant-

uitgeoefend bij de federale ombuds-

waren van die fout.

woordde niet aan de voorwaarden

man die de gegrondheid bevestigd

van de Europese reglementering inza-

heeft van de maatregelen die het

ke invoer van producten van dierlijke

Agentschap getroffen had.

• Een naar het slachthuis overgebracht
reform paard werd meteen geëuthanaseerd en uit de voedselketen verwijderd omdat het 6 jaar eerder een
wormmiddel had toegediend gekre-

oorsprong en bovendien werd geen
enkele aangifte van binnenkomst
bij de grensinspectiepost gedaan.

gen. Aangezien eerst analyses hadden
moeten worden uitgevoerd (onderzoek naar residuen), werd de waarde
van het karkas aan de eigenaar terugbetaald.

4. Nieuwe website voor de consumenten
Om de consumenten zo goed mogelijk

Op deze consumentensite is alle informa-

Ook wordt de werking van het meldpunt

te informeren, heeft het FAVV een web-

tie terug te vinden die hen rechtstreeks

voor consumenten uitgelegd in verband

site gelanceerd die integraal aan hen

aanbelangt: persberichten, productte-

met het indienen van klachten en het

is gewijd. Er is een rechtstreekse toe-

rugroepingen (recalls), informatie over

stellen van vragen.

gang naar deze site vanaf de homepage

bepaalde levensmiddelen, praktische

www.favv.be.

tips (over bewaring, houdbaarheidsdata,
voedselvergiftigingen, allergieën,…), publicaties en video’s van het Agentschap,
FAQ’s, …
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5. Raadgevend Comité van het FAVV
Het Raadgevend Comité heeft in de loop
Het Raadgevend Comité van het FAVV verleent op eigen initiatief of op

van 2013 8 keer vergaderd waarvan 1

vraag van de minister of de gedelegeerd bestuurder advies over alle mate-

keer samen met het Wetenschappelijk

ries die betrekking hebben op het door het FAVV gevolgde en te volgen be-

Comité van het FAVV. Er werden daarbij

leid. Het comité is ook een overlegplatform waar het FAVV en zijn partners

steeds adviezen gevraagd aan het Raad-

op volledig transparante wijze kunnen discussiëren over actuele onderwer-

gevend comité en informatie verstrekt

pen, de evolutie van de regelgeving, de financiering, belemmeringen bij

over de financiële strategie van het FAVV

export, …

met betrekking tot de heffingen, de re-

Het comité bestaat uit 39 leden die de belangrijkste beroepssectoren,

tributies, de begroting van het FAVV, het

de consumentenverenigingen en de overheden die betrokken zijn bij de
werking van het Agentschap vertegenwoordigen: organisaties van consumenten, de sector landbouwproductie, de sector vervaardiging van diervoeders, organisaties die actief zijn in de levensmiddelenindustrie, de chemische industrie, de handel die onder de bevoegdheid van het FAVV valt,
de horeca, de transportsector, de FOD’s Volksgezondheid en Economie, de

controleprogramma en de uitvoering van
het controleplan, de evolutie van Foodweb, de follow-up van de verwezenlijkingen van het businessplan van het FAVV,
de gecertificeerde autocontrolesystemen (gidsen, audits, FAVV-smiley), het

Gewesten en de Gemeenschappen.

activiteitenverslag van het FAVV, van de

Bij koninklijk besluit van 19 september 2013 tot wijziging van het koninklijk

de Commissarissen voor administratieve

besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van

boetes, het communicatieplan, de inter-

het Raadgevend Comité ingesteld bij het FAVV is in 2013 de samenstel-

ne audits, de voortgang van de projecten

ling van het Raadgevend Comité uitgebreid met 2 mandaten zijnde 1

inzake administratieve vereenvoudiging

mandaat voor de bakkers (kleinhandel) en 1 mandaat voor de verpak-

en het jaarverslag van de ombudsdienst.

Multidisciplinaire hormonencel en van

kingssector. Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2013 zijn de nieuwe leden
aangesteld en een aantal vervangingen van ontslagnemende leden doorgevoerd. De effectieve en plaatsvervangende leden worden aangesteld
bij koninklijk besluit voor een periode van 4 jaar; de lijst is beschikbaar in
bijlage.
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Hierbij wordt benadrukt dat de voorstel-

• de wijziging van het KB van 16 decem-

Van de voorgestelde actualiteitsonder-

ling van de resultaten van de tevreden-

ber 2002 houdende de procedurere-

werpen, onthouden we in het bijzonder:

heidsenquête gericht op operatoren van

gels voor administratieve boetes,

de voedselketen al meerdere malen werd
aangekaart tijdens de vergaderingen van
het comité in 2013.
Er werd trouwens een formeel advies
gevraagd over de aanpassingen van de
reglementering:
• de wijziging van het KB autocontrole,
• het ontwerp van KB H1,
• het ontwerp van KB dat de voorwaarden vastlegt waaronder het FAVV
taken kan laten uitvoeren door zelfstandige bio-ingenieurs, masters, industriële ingenieurs of bachelors of
door rechtspersonen die controle-,
bemonsterings-, certificatie- en auditactiviteiten uitvoeren,
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• het wetsvoorontwerp met betrekking
tot de voedselveiligheid (lex alimentaria),
• het KB tot wijziging van het KB van 19
mei 2000 houdende de samenstelling
en de werking van het raadgevend comité ingesteld bij het FAVV,
• de wijziging van het KB van 13 maart
2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen.

• De EHEC-problematiek in vleesbereidingen,
• het treinongeval in Wetteren,
• het dioxineprobleem in vitamine E afkomstig van China,
• de problematiek van fraude met paardenvlees in lasagnes,
• de aanwezigheid van nicotine in gekweekte champignons.

3
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In 2013 heeft het FAVV 8 buitenlandse

Het FAVV werd ook geauditeerd door ver-

delegaties ontvangen. Hierbij werden de

schillende internationale instanties (de

werking en de opdrachten van het FAVV

Europese Commissie, derde landen) en

toegelicht. Er werd bijzondere aandacht

door nationale overheden (zie hoofdstuk

besteed aan het vrijwaren van onze ex-

1, organisatie).

portmarkten. 61 bilaterale akkoorden
of certificaten werden afgesloten met
20 derde landen. Daarnaast heeft het
Agentschap 15 nieuwe algemene certificaten, gebaseerd op de EU-regelgeving,
ter beschikking gesteld op haar website.

1. Internationale uitstraling

Het FAVV ontving meerdere delegaties
die belangstelling hebben voor het Belgische beleid inzake voedselveiligheid:
• China (kennismaking en bezoek zuivelbedrijf ),
• Marokko (toelichting over de werking
van het Voedselagentschap in het kader van het samenwerkingsprotocol

Bezoek door het FAVV aan een Taiwanese grensinspectiepost

met ONSSA),
• Noorwegen (bestrijding van ziektes
bij appelen).
Het FAVV heeft in 2013 China, Taiwan en

In 2013 werd een Memorandum of Un-

Vietnam bezocht om, ondersteund door

derstanding ondertekend met Taiwan

van tilapia en koffie. Deze projecten bie-

onze ambassades en de gewestelijke

en Marokko. China (AQSIQ) is geïnteres-

den de mogelijkheid om het Belgische

vertegenwoordiging, met de bevoegde

seerd in de uitwerking van een systeem

voedselveiligheidssysteem nog meer te

overheid lopende exportdossiers en mo-

voor elektronische gegevensuitwisseling

promoten in het buitenland waardoor

gelijke samenwerkingsakkoorden te be-

en heeft hiervoor al een ontwerp van

het vertrouwen toeneemt ten voordele

spreken. 9 verschillende exportdossiers

samenwerkingsakkoord

van Belgische exporteurs.

werden besproken in China, 8 in Vietnam

aan het FAVV. Het Agentschap bekijkt de

en 2 in Taiwan. Vele buitenlandse be-

mogelijkheden om in een UNIDO-project

voegde overheden zijn geïnteresseerd in
samenwerkingsverbanden met het FAVV.
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overgemaakt

te stappen met Vietnam voor de controle

3
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Ondertekening van het “Memorandum of Understanding” in Peking tussen België en China met het oog op de export van voeding voor
gezelschapsdieren

De directie Internationale zaken van DG controlebeleid
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Samenwerking met Benin en Marokko
De samenwerking met Benin werd verder
gezet met het oog op de verbetering van

Samenwerking met Marokko

de sanitaire en fytosanitaire kwaliteit van

Een samenwerking tussen het FAVV en het Ministerie van Landbouw en

landbouw- en agroalimentaire producten. Sinds 2011, hebben experten van
het FAVV talrijke missies uitgevoerd in
Benin met als doel de ontwikkeling van
het Benins Agentschap voor de Voedselveiligheid (ABSSA) en zijn laboratorium
voor de controles op de voedselveiligheid te ondersteunen.
Dit project wordt financieel gesteund
door de EU en de BTC (Belgisch Technische Coöperatie), die hiervoor een samenwerkingsakkoord hebben afgesloten.

Zeevisserij van Marokko tussen 2003 en 2007 en ondersteund door de BTC,
heeft Marokko bewust gemaakt van de noodzaak zijn gezondheidsinspectiediensten te herstructureren om geleidelijk beter de nationale markt te
controleren om zo dezelfde garanties te kunnen bieden aan zijn bevolking
(zoals de garanties waar de Europeanen van genieten); immers de controles op uitgevoerde levensmiddelen zijn veel strenger dan de inlandse. Het
is in dit kader dat het “Office National de Sécurité Sanitaire des produits
Alimentaires (ONSSA) werd opgericht in 2009.
Een aanvraag tot samenwerking, ondersteund door de BTC werd vervolgens ingediend bij het FAVV en een samenwerkingsakkoord op het vlak van
voedselveiligheid werd op 25 april 2013 ondertekend. Deze samenwerking
is mogelijk voor alle activiteitendomeinen die de twee partijen gemeenschappelijk hebben en die betrekking hebben op de voedselveiligheid.
Tijdens zijn bezoek aan Brussel op 28 mei 2013, hebben de directeur generaal van het ONSSA , de heer Ahmed Bentouhami, en de gedelegeerd
bestuurder van het FAVV, de heer Gil Houins, een document ondertekend
dat de eerste “Samenwerkingsassen” tussen beide instellingen bevat. Deze
eerste assen betreffen de delegatie van de controlemissies, de autocontrole en de programmering van controles.

Ondertekening van het samenwerkingsakkoord door de heer Gil Houins,
gedelegeerd bestuurder van het FAVV en de heer Ahmed Bentouhami,
directeur generaal van het ONSSA
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Overleg tussen de voedselveiligheidsagentschappen van de Europese Unie
In 2013 werd tweemaal een overleg geor-

en naar de consumenten, de rol van de

verschillende lidstaten, het meten van de

ganiseerd door de lidstaat die op dat mo-

publieke perceptie, het gebruik van ge-

voedselveiligheid en het vergelijken van

ment voorzitter was van de Raad (Ierland

harmoniseerde procedures, definities en

de verschillende methodes die gebruikt

en Litouwen) voor de “Heads of Agen-

classificatie van incidenten en het om-

kunnen worden om het gedrag van ope-

cies” (voedselveiligheidsagentschappen).

gaan met onzekerheid. In het vervolgtra-

ratoren te beïnvloeden. In 2013 werd de

Tijdens deze bijeenkomsten werd vooral

ject zal nagegaan worden hoe deze aan-

eerste workshop rond bemonsterings-

een stand van zaken opgesteld over de

bevelingen geïmplementeerd kunnen

plannen georganiseerd door Oosten-

werkzaamheden van de diverse werk-

worden.

rijk. Heel wat landen hebben hun eigen

groepen, werden de mogelijkheden om
de samenwerking tussen de Agentschappen te verbeteren besproken en gaf de
Commissie toelichting bij de herziening
van de controleverordening.

De werkgroep rond het transparant gebruik van risicobeoordeling in het besluitvormingsproces werkt verder aan
het ontwikkelen van een kader voor het
beheer van risico’s waarbij ook andere

Deze overlegmomenten werden in 2013

factoren zoals de toepassing van het

verder gestructureerd en beschikken nu

voorzorgsbeginsel of politieke, sociale of

over een permanent secretariaat wat de

economische argumenten meegenomen

continuïteit garandeert. Ook de Commis-

worden.

sie erkent nu de rol die dit overlegorgaan
kan spelen om een beter en efficiënt beleid uit te bouwen.

benadering uitgewerkt; er zijn overeenkomsten, maar ook duidelijke verschillen. De verschillen hebben te maken met
de historiek van de werking van voedselagentschappen, lokale wettelijke verplichtingen, de staatkundige indeling en
de beschikbaarheid van gegevens. Een
volledig geharmoniseerde benadering in
Europa is op dit moment geen haalbare
kaart, maar de uitwisseling van informa-

De werkzaamheden van de werkgroep

tie kan heel wat landen verder helpen in

in verband met de benchmarking wer-

het verfijnen van hun modellen. Het Bel-

den afgesloten met het definiëren van

gisch model kreeg veel waardering.

Een werkgroep, gestart op initiatief van

een aantal ‘best practices’ waarrond de

Spanje leverde een finaal rapport op

geïnteresseerde landen ervaringen kun-

met aanbevelingen voor het beheer van

nen uitwisselen in workshops. Er worden

en de communicatie over incidenten in

workshops voorzien rond het opstellen

de voedselketen. Er werden voorstellen

van bemonsteringsplannen gebaseerd

geformuleerd met betrekking tot de

op risicobeoordeling, het gebruik van

EU-wetgeving en de rol van de Commis-

smiley’s en vergelijkbare systemen voor

sie, de communicatie tussen lidstaten

het beoordelen van operatoren in de

Ook andere onderwerpen kwamen aan
bod zoals het frauduleus inmengen van
paardenvlees in andere vleessoorten, het
bewaken van de authenticiteit van voedingssupplementen en de problematiek
van de energiedranken.

2. Naar een betere dienstverlening voor de export
Om de dienstverlening aan de Belgi-

diensten werden hierbij onder de loep

Dit alles moet resulteren in een efficiën-

sche exporteurs efficiënter te maken,

genomen.

tere dienstverlening voor de Belgische

heeft het FAVV sinds 2011 geopteerd om
haar exportgerelateerde processen via
de LEAN-aanpak te analyseren en bij te
sturen waar nodig. LEAN is het Engelse
woord voor ‘mager’. Ballast overboord
gooien en concentreren op de essentie is
daarbij de hoofdgedachte. Concreet hebben de betrokken diensten van het FAVV,
samen met in- en externe begeleiders, de
processen in kaart gebracht, de knelpunten of verspilposten in de processen geïdentificeerd en voor deze punten oplossingen uitgewerkt en geïmplementeerd.
Ook samenwerkingsverbanden met andere gewestelijke en federale overheids-

In 2013 werd deze oefening afgerond
en het resultaat mag gezien worden. De
interne samenwerking ten behoeve van
de Belgische export werd verbeterd door
nauwer overleg tussen de betrokken
diensten en door de aanstelling van exportverantwoordelijken in de PCE’s. De
geoptimaliseerde werkwijzen werden
vastgelegd in procedures, verantwoordelijkheden werden duidelijk gedefinieerd
en afspraken geformaliseerd. De infor-

exporteurs. Het FAVV heeft ervoor geopteerd om de belangrijkste stakeholders
(gewesten, Buitenlandse zaken, beroepsverenigingen) te betrekken bij het proces
om te komen tot duidelijke afspraken
en het vastleggen van verantwoordelijkheden. In de werkgroepen, voorgezeten door vertegenwoordigers van de
beroepsverenigingen, werden afspraken
gemaakt over samenwerking en prioriteitenbepaling.

matie en communicatie omtrent export
naar alle betrokkenen werd verduidelijkt
op de website van het FAVV.
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De afspraken die werden gemaakt in het
kader van deze LEAN-oefening dienen

Samenwerking als sleutel tot exportsucces

nu verder geconsolideerd te worden.

Bedrijven zetten steeds meer in op export en verwachten dat de overheid

Structureel overleg met de verschillende
betrokken interne en externe diensten
en met de sectoren zal georganiseerd
worden om de correcte toepassing ervan
op regelmatige basis te evalueren en bij
te sturen waar nodig.

hen hierbij ondersteunt. De gestegen vraag naar het openen van exportmarkten en het toenemend belang van sanitaire en fytosanitaire exportbelemmeringen in de internationale handel vereisen een proactieve aanpak,
een nauwere samenwerking tussen de verschillende overheden en het
bedrijfsleven en een efficiënte inzet van de beschikbare middelen. Dit stellen we niet enkel vast in België want zowel op Europees als op mondiaal
niveau worden overheden en bedrijfsleven geconfronteerd met dezelfde
uitdagingen. Om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de Belgische ondernemers in de voedselketen die meer en meer inzetten op export, heeft het FAVV op initiatief van Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw, de voorbije jaren verschillende
acties ondernomen om de dienstverlening voor de Belgische exporteurs
te optimaliseren. De dienst Internationale zaken van het Agentschap werd
versterkt en gereorganiseerd en de exportgerelateerde informatie op de
website van het FAVV werd verbeterd.
Het Voedselagentschap is ervan overtuigd dat het succes van de Belgische
export enkel kan worden gegarandeerd indien alle betrokken schakels,
zowel uit het bedrijfsleven als op federaal en regionaal bestuursniveau
samenwerken. Daarom nam het Agentschap het initiatief om in nauw
overleg met alle betrokken partners goede afspraken te maken over de gemeenschappelijke aanpak ter bevordering van de export. Er werden werkgroepen opgericht om vast te leggen hoe de onderlinge samenwerking en
communicatie kan worden geoptimaliseerd en op welke manier prioriteiten worden vastgelegd om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk
in te zetten. De resultaten van deze intensieve oefening werden door de
werkgroepvoorzitters, die tevens de beroepssectoren vertegenwoordigen,
voorgesteld tijdens een plenaire vergadering op 4 december 2013.
Deze inspanningen die de overheid levert, moeten samen met private initiatieven zoals Food.be (initiatief van Fevia ter promotie van de export van
Belgische voedingsmiddelen) de basis vormen om van de Belgische export
een succesverhaal te maken.
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3. Handel met derde landen
Verschillende bilaterale overeenkomsten

• Marokko (runderen voor vetmesting,

• Wit-Rusland (rundvlees en rauwe

werden na overleg met derde landen af-

fokrunderen, diervoeders, organische

vleesbereidingen, paardenvlees en

gesloten en nieuwe certificaten werden

meststoffen, dierlijke bijproducten

rauwe vleesbereidingen, hommels,

opgemaakt met:

bestemd voor de cosmetische indus-

diervoeders en voeder voor gezel-

trie)

schapsdieren)

• Argentinië (paarden)
• Bosnië en Herzegovina (pluimveevlees, diervoeders)

• Nieuw-Caledonië (paarden- en ezel-

• China (hommels, paarden, voeders
voor gezelschapsdieren)

sperma)
• Nieuw-Zeeland (melk en melkproducten, varkensvlees)

• India (garnalenvoer)
• Indonesië (rundersperma, runderembryo’s)
• Kazachstan

• Mexico (paarden)

• Russische Federatie (rundvlees en rauwe vleesbereidingen, paardenvlees
en rauwe vleesbereidingen, vlees van

(rundvlees

en

rauwe

vleesbereidingen, paardenvlees en
rauwe vleesbereidingen, hommels,
diervoeders)
• Libanon (rundersperma)
• Macedonië (varkensvlees, pluimveevlees, zuivelproducten, samengestelde voedingsmiddelen, visvoeder)

konijnen, hommels, diervoeders en
voeder voor gezelschapsdieren)

• Zuid-Afrika (varkensvlees, pluimveevlees)
• Zuid-Korea (varkensvlees, eischaalpoeder)
Daarnaast werden in het kader van de
overdracht van de certificatie van de
diervoeders naar de provinciale controle-eenheden 16 instructiebundels met
de bijhorende certificaten gepubliceerd
op onze website.

• Servië (varkensvlees, pluimveevlees,
collageen, rundersperma, paarden)
• USA (varkensgelatine)
• Vietnam (verwerkte dierlijke eiwitten
van niet-herkauwers, huiden van herkauwers)

• Maleisië (pluimveevlees, kalfsvlees,
varkensvlees)

Specifieke sectorale bemonsteringsplannen in het kader van de export naar derde landen
De eisen van derde landen verschillen

De vereniging van Belgische tuinbou-

Naast de Belgische federatie van het

dikwijls van de geldende Europese en

wers (VBT) en de exporteurs van groen-

vlees (FEBEV) garanderen nu ook de Bel-

nationale wetgeving. Exporteurs moeten

ten en fruit (Fresh Trade Belgium) heb-

gische Confederatie van de Zuivelindus-

via hun autocontrolesysteem garanderen

ben hun bemonsteringsplan voor de

trie (BCZ) en de gelatineproducenten de

dat ze aan deze eisen voldoen. Enkele

Russische markt en Japan verdergezet.

productconformiteit voor de Russische

beroepsfederaties hebben een sectoraal

De Federatie van de Belgische meng-

markt via een sectoraal bemonsterings-

bemonsteringsplan opgesteld om te ve-

voederfabrikanten (BEMEFA) heeft haar

plan.

rifiëren of de producten die bestemd zijn

bemonsteringsplan voor de garantie van

voor export voldoen aan de productnor-

de certificering van diervoeders die ge-

men van het land van bestemming. Deze

ëxporteerd worden naar Macedonië, de

bemonsteringsplannen worden jaarlijks

Russische federatie, Wit-Rusland en Ka-

herzien en gevalideerd door het Agent-

zachstan uitgebreid met garanties aan-

schap.

gaande radioactiviteit voor Wit-Rusland
en Kazachstan.
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Belgische paarden naar China
Op 16 april 2013 werd het protocol met

Eind september 2013 kreeg het FAVV dan

De Chinese interesse in Belgische paar-

de gezondheidsvoorwaarden voor de ex-

ook definitief groen licht van AQSIQ voor

den is echter groot. Een eerste zending

port van paarden van België naar China

de start van de uitvoer van paarden naar

paarden is reeds naar China vertrokken

ondertekend. Deze gezondheidsvoor-

China.

en de sector ziet in deze markt veel po-

waarden werden vastgelegd na intensieve onderhandelingen tussen het FAVV en
AQSIQ. Ook de Belgische paardensector
werd hierbij betrokken.

Net zoals in onze buurlanden zijn de

tentieel.

voorwaarden voor de export van paarden naar China streng. Het organiseren
van de quarantaine voorafgaand aan de

Na ondertekening van dit protocol werd

export vereist een intensieve opvolging

er onderhandeld over het te gebruiken

en een professionele aanpak, zowel van

certificaat en werd er een eerste lijst met

de sector als van het FAVV.

certificerende agenten, specifiek aangeduid voor de certificatie van de export
van paarden naar China, overgemaakt
aan de Chinese bevoegde overheid
AQSIQ.

4. Deelname aan internationale vergaderingen
Het FAVV neemt deel aan de jaarverga-

Het FAVV vertegenwoordigde België

Onder leiding van de Europese Commis-

dering van de Commissie van de Codex

ook op de algemene vergadering van

sie werden de uiteenlopende aspecten

Alimentarius.

World Organisation for Animal Health

van sanitaire en fytosanitaire akkoorden

(OIE), waar de internationale normen en

met de derde landen (SPS) behandeld.

aanbevelingen mbt de dierengezond-

Via bilateraal overleg wordt getracht een

heid worden vastgelegd, evenals aan het

oplossing te geven aan specifieke han-

Comité voor sanitaire en fytosanitaire

delsgeschillen.

Experts van het Agentschap namen ook
deel aan verschillende comités van de
Codex Alimentarius in 2013 en meer bepaald aan het comité van de Codex over
analyse- en bemonsteringsmethoden,
over import- en exportinspecties en certificeringsystemen en de Task Force diervoeders.
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maatregelen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO-SPS Committee) te Genève.
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Guide d’autocontrôle
pour les boulangeries
et pâtisseries

Dossier Nr: G-026
Version: 1
Date: 08/10/2008

Guide d’autocontrôle
pour la sécurité alimentaire dans
les milieux d’accueil collectifs
de la petite enfance

Dossier Nr:
Version: 1
Date:

Agence Fédérale
pour la Sécurité
de la Chaîne Alimentaire

4

Agence Fédérale
pour la Sécurité
de la Chaîne Alimentaire

Van
programmatie
tot inspectie

Guide pour l’instauration
d’un système d’autocontrôle
pour le commerce de détail
en alimentation

Dossier Nr: G-007
Version: 1
Date: 25/10/2007

Agence Fédérale
pour la Sécurité
de la Chaîne Alimentaire
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Het kernproces van het FAVV
Programmatie

in functie van de risico’s
en van de autocontrole

Planning

op basis van de
programmatie
Input
van de sectoren

Évaluaties
van het
Wetenschappelijk
Comité

Uitvoering
analyses door de
laboratoria

Risicobeoordeling
Uitvoering
van de planning
door de PCE’s
Inspectie, controle,
audit,
bemonstering

RASFF

en diverse
informatie

Rapportering

Vaststellingen
(inspectie, controle,
audit)
Analyseresultaten

De Directie Integratie van Bedrijfsinformatie van DG Controlebeleid

Sinds 2013 gebruiken de toepassingen die alle sleutelprocessen van het FAVV ondersteunen (Bood, Foodnet, Adminlight) de begrippen “plaats-activiteit-product” en hun vele ondergroeperingen als referentiegegevens. De tools voor de
rapportering werden ook aangepast om ze efficiënter te kunnen gebruiken.
Met de nieuwe software Alfa kan DG Controlebeleid een meerjarig inspectieplan genereren dat de doelstellingen van
het businessplan naleeft, zoals bijvoorbeeld de controlefrequenties en hun draagwijdte.
Door de nieuwe overeenkomst voor de ontwikkeling en onderbrenging van de applicatie Sanitel, werd deze gemigreerd naar een nieuwe infrastructuur waardoor Sanitel opnieuw optimale prestatiekracht en en groeicapaciteit krijgt.
In samenwerking met de sectoren werd er hard gewerkt aan de definitie en ontwikkeling van een volledig nieuwe
applicatie “BeCert”, bedoeld om elektronische certificaten voor uitvoer te genereren. Deze applicatie zal zorgen voor
administratieve vereenvoudiging, tijdswinst, minder fouten en een beter fraudebeheer. De eerste elektronische certificaten zullen in de loop van het eerste semester van 2014 worden afgeleverd.
Meer en meer applicaties die het werk zijn van het Agentschap worden zodanig opgebouwd dat ze aan zelfcontrole
doen en automatisch een alarmsignaal geven bij de geringste hapering in het functioneren zodat de beheerders dikwijls het probleem reeds opgelost hebben vooraleer het impact had op de gebruikers.
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1. Inrichtingen in de voedselketen
Alle in België actieve operatoren in de

Aantal geregistreerde inrichtingen bij het FAVV

voedselketen moeten bij het FAVV gekend en dus geregistreerd zijn. De ge-

2012

2013

gevens kunnen worden geraadpleegd

Toelevering aan de landbouw

3.584

3.613

via Foodweb, een tool die beschikbaar is

Primaire productie

40.492

39.610

Verwerking

2.997

2.838

tiviteiten een toelating of een erkenning

Distributie

36.680

37.386

vereist.

Horeca en gemeenschapskeukens

53.146

55.294

Diensten

2.177

2.741

Andere sectoren

5.250

4.911

144.326

146.393

op de website van het FAVV. Bovendien
is voor de uitoefening van bepaalde ac-

Totaal

Alle inrichtingen met een beroepsactiviteit (met uitzondering van de hobbyisten)
zijn in deze tabel opgenomen.

2. Autocontrolesystemen en sectorgidsen
Sinds 2005 moeten alle operatoren actief

Het FAVV moedigt al verscheidene jaren

Het FAVV helpt de redacteurs van de gid-

in de voedselketen in hun inrichting een

de sectorverenigingen aan om duidelij-

sen bij hun taak. Om het doorvoeren van

autocontrolesysteem

implementeren

ke en didactische gidsen op te stellen,

de autocontrole in de bedrijven te verge-

om aan de consumenten een betere be-

wat ondertussen resulteert in 33 goed-

makkelijken, werden eveneens versoepe-

scherming te bieden. Teneinde de opera-

gekeurde sectorgidsen. In 2013 werden

lingen voorzien. Tot voor kort waren deze

toren te helpen aan deze verplichting te

2 nieuwe gidsen goedgekeurd, meer

versoepelingen beperkt tot de KMO’s

voldoen, worden door de beroepsorgani-

bepaald de gids met betrekking tot de

uit de distributie, de horeca en de ZKO’s

saties autocontrolegidsen opgesteld die

organische teeltsubstraten (G-036) en

van de transformatiesector, maar sedert

door het FAVV gevalideerd worden.

de gids met betrekking tot de opvang

2013 zijn de versoepelingen uitgebreid

van baby’s en peuters (G-041). Deze

tot alle inrichtingen in de B2C-sector, on-

laatste werd afgewerkt en gepubliceerd

geacht de grootte van de inrichting, op

door het FAVV zelf, en op haar website

voorwaarde dat de gids gebruit wordt.

beschikbaar gesteld. Tevens is er werk

Deze versoepelingen maken het voor

gemaakt van 7 revisies van gidsen. Drie

de inrichtingen mogelijk om de HAC-

daarvan betreffen gidsen in de B2C-sec-

CP-procedures die in de gids beschreven

tor (G-007 detailhandel, G-023 horeca en

zijn over te nemen zodat zij geen eigen

G-026 bakkers), waarvan het FAVV onder-

gevarenanalyse meer moeten uitvoe-

tussen het beheer heeft overgenomen

ren. Dit vergemakkelijkt grotendeels het

(redactie en drukwerk).

implementeren van de autocontrole in
kleine bedrijven die over weinig human
resources en wetenschappelijke expertise beschikken.
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Autocontrolegidsen voor bedrijven die rechtstreeks aan de consument leveren (B2C) worden voortaan beheerd door
het FAVV en opgesteld, gedrukt en gepubliceerd op de website www.favv.be.

Gids voor de autocontrole
in de slagerij

Autocontrolegids voor de
brood- en banketbakkerij

Dossier Nr: G-026
Versie: 1
Datum: 08/10/2008

Federaal Agentschap
voor de Veiligheid
van de Voedselketen

Dossier Nr: G-003
Versie: 1
Datum: 23/12/2005

Autocontrolegids voor de productie
en verkoop van zuivelproducten
op het landbouwbedrijf

Dossier Nr: G-034
Versie: 1
Datum: 23/07/2012

Federaal Agentschap
voor de Veiligheid
van de Voedselketen

Dossier Nr: G-007
Versie: 1
Datum: 25/10/2007

Dossier Nr: G-023
Versie: 1
Datum: 17/08/2006

Federaal Agentschap
voor de Veiligheid
van de Voedselketen

Federaal Agentschap
voor de Veiligheid
van de Voedselketen

Dossier Nr:
Versie: 1
Datum:

Federaal Agentschap
voor de Veiligheid
van de Voedselketen

Autocontrolegids
voor de sector van de
grootkeukens en
verzorgingsinstellingen

Gids voor de
invoering van een
autocontrolesysteem
in de Horecasector

Dossier Nr: G-025
Versie: 1
Datum: 17/01/2008

Federaal Agentschap
voor de Veiligheid
van de Voedselketen

Operatoren die hun autocontrolesysteem

In de sectoren waarvoor er een gids be-

Het aantal bedrijven dat zijn autocontro-

hebben laten valideren, genieten van

staat, worden de audits eventueel door

lesysteem laat valideren, gaat voortdu-

een verlaging van de inspectiefrequen-

het FAVV maar meestal door een van de

rend in stijgende lijn. Dit toont de doel-

tie door het FAVV en van een korting van

14 geaccrediteerde en erkende certifice-

treffendheid van het gevoerde beleid

75 % op de jaarlijkse heffing. De audits

ringsinstellingen (OCI) uitgevoerd. Gelijk-

aan.

zijn gebaseerd op de goedgekeurde au-

tijdig met de audits voor de validatie van

tocontrolegidsen en worden uitgevoerd

de autocontrole kunnen deze OCI’s au-

aan de hand van checklists die door het

dits uitvoeren op basis van privélasten-

FAVV zijn opgesteld in overleg met de

boeken. Door deze “gecombineerde au-

vertegenwoordigers van de betrokken

dits” kunnen de kosten worden verlaagd.

beroepsverenigingen. Voor enkele activiteiten die nog niet door een gids gedekt
zijn (er is een gids beschikbaar voor meer
dan 99 % van de operatoren) heeft het
FAVV specifieke tools opgesteld om de
bedrijven te helpen.
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Federaal Agentschap
voor de Veiligheid
van de Voedselketen

Autocontrolegids voor de
voedselveiligheid in de opvang
van baby’s en peuters

Gids voor de invoering
van een autocontrolesysteem
voor de detailhandel
in algemene voedingswaren
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Eind 2013 beschikten 20.674 inrichtingen over een gevalideerd autocontrolesysteem voor
al hun activiteiten
25.000
20.674

19.534

20.000

17.435

15.000
11.823
10.000

8.536
5.627

5.000

0

3.305

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

1

8

109

65

118

148

55

149

198

284

430

537

12

31

404

801

1.524

1.836

1.982

4

7

93

139

203

215

82

198

284

425

497

602

621

Primaire productie

3025

5113

7525

10.000

14.657

16.060

16.868

in de sector van de primaire productie

Agrotoelevering

185

225

159

197

269

285

303

3.305

5.627

8.536

11.823

17.435

19.534

20.674

maar de sector distributie kent een dui-

Diensten
Horeca
Distributie
Groothandel
Transformatie

Totaal

De meeste validaties zijn terug te vinden

delijke toename.

In 2012 werd de FAVV-smiley, die tot dan
enkel bestemd was voor restaurants en
grootkeukens die over een gevalideerd
autocontrolesysteem beschikten, uitge-
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Agence fédérale
pour la Sécurité
de la Chaîne alimentaire
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Deze vele initiatieven, die door het FAVV genomen werden om de invoering van de autocontrole in de bedrijven te vergemakkelijken en de validatie van de autocontrolesystemen aan te moedigen, hebben als doel de
resultaten van de inspecties te verbeteren zodat er minder non-conformiteiten worden vastgesteld. Dit dankzij een betere bewustwording van
de operatoren van hun invloed op de veiligheid van de voedselketen. Dit
beleid heeft als doel dat er, jaar na jaar, steeds veiligere levensmiddelen op
het bord van de consument terecht komen.
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De resultaten van de missies van het FAVV zijn beduidend gunstiger in de inrichtingen met een gevalideerd autocontrolesyteem (ACS): resultaten van missies zonder
maatregelen (geen PV, geen waarschuwing)

100%
90,0%

89,5%

88,2%

90%

88,8%

80%
70%
60%

68,1%

67,3%

64,0%

63,4%

71,7%

69,1%

68,8%

65,1%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
2010

2011
ACS valideerd

100%
90%

4%
8%

3%
10%

2012
Totaal

1%
6%

1%
6%

3%

2013

ACS nietgevalideerd

16%

3%

3%

17%

20%

80%

5%

3%

30%

32%

66%

65%

6%

35%

70%
60%
50%
40%

88%

88%

93%

93%
81%

80%

77%

30%

59%

20%
10%
0%

Landb.
ACS gev.

Landb.

Verw.

Verw.

Grooth. Grooth. Detailh. Detailh.

Horeca

Horeca

ACS niet
ACS niet
ACS niet
ACS niet
ACS niet
ACS gev.
ACS gev.
ACS gev.
ACS gev.
gev.
gev.
gev.
gev.
gev.

PV

4%

3%

1%

3%

1%

3%

3%

5%

3%

6%

Waarschuwing en andere

8%

10%

6%

16%

6%

17%

20%

30%

32%

35%

Geen maatregel

88%

88%

93%

81%

93%

80%

77%

66%

65%

59%

Geen maatregel

Waarschuwing en andere

PV

3. Realisatie van de controles
Het FAVV voert verschillende soor-

In geval van een ongunstige inspec-

Er kunnen bij een missie (bezoek aan een

ten controles uit waaronder inspecties

tie wordt systematisch een hercontro-

operator) verschillende controles met

waarbij checklists (CL) worden gebruikt.

le uitgevoerd na de periode die nodig

verschillende checklists plaatsvinden of-

In de checklists staan de verschillen-

is om werkzaamheden uit te voeren.

wel een inspectie die gelijktijdig met een

de punten die worden gecontroleerd.

Geen checklist, maar een verslag wordt

bemonstering doorgaat.

Ze zijn beschikbaar op de website

opgemaakt van deze hercontroles en

van het FAVV zodat iedere operator

van andere soorten controles zoals

kan nagaan of zijn inrichting in over-

monsternemingen en controles bij an-

eenstemming is met de regelgeving.

dere operatoren, die noodzakelijk zijn
na vaststellingen tijdens een controle.
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In 2013 heeft het FAVV 122.161 missies
(120.765 in 2012) uitgevoerd bij 69.447
operatoren (65.389 in 2012).
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De andere missies bestaan uit:

Aard van de missies

• inspecties (zonder checklist) in het kader van het controleplan (28 %),
• onderzoeken als gevolg van een klacht
(13,5 %), van een verdenking van een
dierziekte (3,2 %), van een maatregel
t.o.v. een andere operator (2,1 %), een

Missies

Bezochte operatoren

Inspecties (met CL)

54.349

46.227

Hercontroles

17.737

14.973

Monsternemingen

29.962

13.277

Andere

29.140

20.576

melding (2,2 %), een RASFF (1,7), een
voedselvergiftiging, een onregelma-

70.000

tigheid bij in- of uitvoer, een aanvraag
voor erkenning, van een incident in

60.000

de voedselketen (traceerbaarheid van
50.000

een dier of een gecontamineerd product, bijkomend onderzoek, …),

40.000

• toezicht op recalls en terugtrekken

30.000

van producten van de markt.
20.000

De non-conformiteiten hebben aanlei-

10.000

ding gegeven tot 13.512 waarschuwin-

0

gen, 594 maatregelen tegen een andere
operator, 5.122 PV’s, 115 tijdelijke sluitingen en 1.443 inbeslagnemingen (913 ton

2011

2012

2013

Inspecties

50.149

49.850

54.349

Hercontroles

16.053

18.405

17.737

Monsternemingen

30.960

30.860

29.962

Andere missies

28.797

31.357

29.140

groenten en fruit, 518 ton veevoeder, 129
ton diverse levensmiddelen, 69 ton gra-

100%

nen en bakkerijproducten, 52,5 ton vlees

96,7%

en vleesproducten, 22 ton meststoffen,
bodemverbeterende middelen en teelt-

96,3%

95,6%

95%

substraten, 6 ton visserijproducten, 4,8
ton melk en zuivelproducten en 2 ton

90%

vetten en oliën).
Een maatregel tegen een andere opera-

87,4%

85%

85,1%

85,5%

de inbreuk, die niet de operator is waar

85,8%

82,4%

tor is een maatregel (waarschuwing, PV,
…) tegenover de verantwoordelijke van

85,1%

80%

de controle heeft plaats gehad.
75%
Gunstige inspecties

Gunstige hercontroles
2011

2012

Gunstige monsternemingen

2013
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3.1. Resultaten van de inspecties (met checklists)
Resultaten in alle sectoren
2013 vs.

Conformi-

Conformi-

2012

teit 2012

teit 2013

51.486

+10,8 %

74,1 %

76,5 %

322

343

+6,5 %

93,2 %

95,0 %

17.646

19.216

+8,9 %

65,3 %

73,9 %

29.966

34.744

+15,9 %

91,6 %

91,6 %

21.500

24.283

+12,9 %

98,2 %

98,7 %

9.718

10.185

+4,8 %

88,4 %

88,9 %

636

584

-8,2 %

95,3 %

93,2 %

Afvalbeheer

4.332

4.057

-6,3 %

90,3 %

91,5 %

Vervoer

1.569

1.590

+1,3 %

97,8 %

98,2 %

Rookverbod

10.718

12.556

+17,1 %

93,9 %

95,6 %

Fytosanitaire controles

3.368

3.214

-4,6 %

Pesticiden

2.821

2.567

-9,0 %

87,6 %

87,1 %

Dierengezondheid

1.720

1.554

-9,7 %

97,9 %

98,5 %

Dierenwelzijn

9.206

11.108

+20,7 %

97,3 %

95,9 %

3.970

5.567

+40,2 %

97,3 %

97,6 %

3.540

3.699

+4,5 %

97,7 %

96,7 %

115

117

+1,7 %

72,2 %

84,6 %

167.629

186.870

+11,5 %

85,5 %

87,4 %

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

Geneesmiddelen en diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding
Epidemiologische bewaking
Erkenning uitvoer
Totaal

2012

2013

46.482

De inspectieresultaten worden in de volgende hoofdstukken meer in detail beschreven.
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Niet van toepassing

4

Van programmatie tot inspectie

3.2. Analyseresultaten
In 2013 heeft het FAVV 68.327 (69.869 in

Monster-

2011, 70.664 in 2012) monsternemingen

nemingen

en 172.000 (69.869 in 2011, 172.767 in

Analyses

Conform

Microbiologische analyses

27.274

65.838

96,2 %

Hormonen & geneesmiddelen

19.069

57.775

98,9 %

en 97,1 % in 2012). Hierin zijn begrepen

Residuen & contaminanten

15.213

34.916

98,3 %

ook 3.657 monsternemingen en 6.879

Parasieten (planten)

3.953

4.462

88,8 %

Kwaliteit

2.202

4.125

98,6 %

366

366

96,4 %

Andere analyses

3.780

4.518

98,1 %

Totaal

68.327

172.000

97,4 %

2012) analyses uitgevoerd; 97,4 % van de
analyses waren conform (97,2 % in 2011

analyses die in de GIP’s (grensinpectieposten) werden uitgevoerd (96,1 % con-

GGO’s

form).

De analyseresultaten worden in de volgende hoofdstukken meer in detail beschreven.

Analyses uitgevoerd in de 5 FAVV-laboratoria
75 % van de monsters werden in de 5

Voor de jaren 2011 tot en met 2013 werd

androgenen, estrogenen, gestagenen,

FAVV-laboratoria geanalyseerd. De overi-

een nieuwe methode voor de berekening

stilbenen, beta-agonisten en corticos-

ge werden aan 27 door het FAVV erkende

van het aantal analyses gebruikt op basis

teroïden vormen een parametergroep.

laboratoria en 9 nationale referentielabo-

van de parametergroepen; bijvoorbeeld

ratoria toevertrouwd.

de verschillende verboden stoffen zoals

Labo

Gentbrugge

Activiteiten
Residuen en contaminanten,
anorganische scheikunde

Aantal ontlede monsters

Aantal uitgevoerde analyses

2011

2012

2013

2011

2012

2013

18.555

20.660

17.440

60.236

63.033

57.242

8.759

8.362

8.954

19.365

19.144

19.874

20.695

17.273

18.066

34.215

27.981

29.572

11.623

12.760

13.369

28.033

30.660

34.639

5.222

5.450

5.389

8.901

8.315

9.471

64.854

64.505

63.218

150.750

149.133

150.798

Contaminanten, toevoegingsTervuren

middelen, dioxines en mycotoxines
Microbiologie, GGO, Globodera,

Melle

residuen van (eier)schalen en
–membranen, thermometers,
pipetten

Gembloux

Microbiologie, virologie, chemie en fytopathologie

Luik

Speciale analyses, natte che-

(Wandre)

mie, fytofarmacie en residuen

Totaal
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1. Inspecties in de bedrijven
1.1. Toelevering aan de landbouwsector
Evolutie van de gunstige inspecties
100%

95%

90%

85%

80%

75%

70%

2011

2012

2013

Infrastructuur, inrichting & hygiëne
Meststoffen

96,4%

97,8%

98,4%

Diervoeders

93,1%

93,9%

89,8%

Verhandeling bestrijdingsmiddelen

74,2%

74,0%

89,2%

2012

2013

100%

95%

90%

85%

80%

75%

70%

2011

Traceerbaarheid
Meststoffen

98,0%

99,2%

99,5%

Diervoeders

98,2%

98,5%

97,5%

Verhandeling bestrijdingsmiddelen

94,0%

98,5%

99,2%

1.1.1. Meststoffen
De resultaten zijn vergelijkbaar met die
Resultaten van de 527 missies bij 516 producenten en handelaars in meststoffen,
bodemverbeteraars, teeltsubstraten en zuiveringsslib
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van de vorige jaren. De non-conformiteiten gaven aanleiding tot 53 waarschuwingen en 6 PV’s.

Inspecties

Gunstig

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

513

98,4 %

1,6 %

Autocontrolesysteem

507

90,5 %

9,5 %

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen)

506

99,2 %

0,8 %

Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen)

457

95,2 %

4,8 %

5
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De Directie Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producten van DG Controlebeleid

1.1.2. Bestrijdingsmiddelen
Het FAVV controleert gewasbescher-

In maart 2014 waren er in België 1.250

mingsmiddelen (insecticiden, fungici-

producten bestemd voor professioneel

den, herbiciden) die worden gebruikt

gebruik of voor gebruik door hobbykwe-

om de gewassen te beschermen tegen

kers. Alle erkende producten evenals het

schadelijke organismen of voor onkruid-

gebruik ervan kunnen worden geraad-

bestrijding, en de toevoegingstoffen.

pleegd op de site http://www.fytoweb.

Deze laatste zijn producten die gemengd

fgov.be.

worden onder de gewasbeschermingsmiddelen zodat ze een beter rendement hebben (benattingsmiddelen, an-

De lijst met toegelaten gewasbeschermingsmiddelen wordt voortdurend

ti-schuimmiddelen, …).

aangepast. De toelatingen kunnen verlopen zijn of ingetrokken worden

De handel en het gebruik van dergelijke
producten is strikt gereglementeerd: ze
moeten door de Minister van Volksgezondheid erkend zijn, voldoen aan de
garanties van actieve stoffen en aan de
internationale fysico-chemische normen,

omwille van diverse redenen (op vraag van de verantwoordelijke van het
middel, verbod op een actieve stof op Europees niveau, …). In deze gevallen, in het algemeen na de termijn die is toegekend om de stocks te
ruimen, mogen deze producten niet meer in de handel gebracht noch worden gebruikt, en het is de verantwoordelijkheid van de verdelers om ze uit
de rekken te halen.

geëtiketteerd zijn overeenkomstig hun

Het FAVV gaat tijdens zijn inspecties na of de aanwezige gewasbescher-

erkenning en de spuittoestellen moeten

mingsmiddelen bij de verdelers (voor professionele gebruikers en privé-

om de 3 jaar een technische controle on-

gebruikers) wel toegelaten zijn. Wanneer niet-erkende producten worden

dergaan.

bewaard, worden ze in beslag genomen en wordt een PV opgesteld. Deze
producten moeten worden meegegeven bij de tweejaarlijkse inzamelingen van Phytofar Recover bvba, die zorgt voor een veilige vernietiging van
deze producten.
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Resultaten van de 422 missies bij 417 operatoren die gewasbeschermingsmiddelen en hulpstoffen verhandelen
Inspecties

Gunstig

Niet gunstig

Infrastructuur en verhandelen van bestrijdingsmiddelen

416

89,2 %

10,8 %

Autocontrolesysteem

394

90,4 %

9,6 %

Traceerbaarheid

404

99,5 %

0,5 %

Verpakking en etikettering

299

98 %

2%

De voornaamste vastgestelde overtre-

De resultaten van de inspecties, voor-

dingen hadden betrekking op het hou-

al deze op het in bezit hebben van niet

den of het verhandelen van producten

meer toegelaten producten zijn bedui-

die niet langer erkend zijn, evenals op

dend beter dan in 2012.

tekortkomingen bij de autocontroleprocedures (ingangscontrole en geen documenten). Er werden 43 waarschuwingen
en 26 PV’s opgesteld en 30 inbeslagnemingen uitgevoerd (164 kg, 30 liter en
1.317 verpakkingen).

Houden van niet-erkende pesticiden
Een gewasbeschermingsmiddel mag enkel in de handel worden gebracht of gebruikt worden als het toegelaten is. De
aanwezigheid van niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen bij de verdelers is reeds meerdere jaren een terugkerend probleem. De inspectieresultaten van 2013 geven echter een aanzienlijke verbetering aan (89,2% conformiteit) ten
opzichte van de voorbije jaren.
De inspectieresultaten werden bestudeerd en besproken met de sectorverenigingen om de oorzaak van deze problematiek te vinden en om een oplossing te vinden om de situatie te verbeteren. Volgende elementen kwamen naar voren:
• de communicatie over de intrekking van toelatingen en de informatie van de verdelers, met name over producten
bestemd voor privégebruikers, kan worden verbeterd,
• verdelers die over een gevalideerd autocontrolesysteem beschikken, hebben een gunstig inspectieresultaat.
Daarom worden sensibiliseringsacties voor de distributeurs en aanmoedigingsacties voor de certificering van autocontrolesystemen opgestart:
• sensibiliseringsacties voor verdelers van de producten:
•• publicatie door Comeos van een informatieve brochure die de eisen samenvat betreffende de verkoop van
gewasbeschermingsmiddelen bestemd voor niet-professioneel gebruik,
•• verbetering van de communicatie bij intrekking van toelatingen van producten,
•• contact opnemen met de beroepsorganisatie van tuincentra,
•• sensiblisering en opleiding via de lancering van de fytolicentie die in werking zal treden in 2015,
• autocontrole :
•• stimulering van de certificering van autocontrolesystemen; vanaf juni 2014 zullen de leden van Phytofar
gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik enkel verkopen aan gecertificeerde verdelers,
•• update van de autocontrolegidsen.
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1.1.3. Diervoeders
Er bestaan verschillende categorieën

De mengvoederindustrie beslaat 12 %

bijna 56 %, is varkensvoeder, gevolgd

van diervoeders: grondstoffen, toevoe-

van het omzetcijfer van de totale voe-

door pluim- en rundveevoeders (respec-

gingsmiddelen, voormengsels (mengsel

dingsindustrie

vertegenwoordigt

tievelijk 21 % en 18 %). Deze productie is

van toevoegingsmiddelen en grondstof-

4 % van de werkgelegenheid in de voe-

de laatste jaren stabiel. Er wordt iets meer

fen gebruikt voor de vervaardiging van

dingsindustrie. Met een productie van

diervoeder ingevoerd (1,13 miljoen ton)

mengvoeders), mengvoeders en geme-

6,6 miljoen ton wordt ongeveer 5 % van

dan uitgevoerd (1,06 miljoen ton) (bron:

dicineerde voeders (mengsel van een

de Europese mengdiervoeders in België

BEMEFA 2012).

mengvoeder en een geneesmiddel).

geproduceerd. Het merendeel hiervan,

en

Resultaten van 810 missies bij 780 operatoren die diervoeders produceren of verhandelen
Inspecties

Gunstig

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

875

89,8 %

10,2 %

Autocontrolesysteem

575

90,1 %

9,9 %

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen)

748

97,5 %

2,5 %

Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen)

676

86,8 %

13,2 %

Meldingsplicht

651

98,6 %

1,4 %

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze

Het FAVV controleert ook het gebruik van

Ook werd de hygiëne gecontroleerd van

van 2012, met deze uitzondering: de min-

geneesmiddelen op de hoeve (genees-

de primaire productie van grondstoffen

der goede resultaten voor infrastructuur,

middelenregisters, voorraden,…): alle

bij de algemene inspecties op de land-

inrichting en hygiëne (6,1 % ongunstige

438 missies mbt gemedicineerde voe-

bouwbedrijven: van de 6.359 missies was

resultaten in 2012). De non- conformitei-

ders waren conform.

98,8 % conform.

ten gaven aanleiding tot 138 waarschuwingen en 40 PV’s.
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1.2. Landbouw

1.2.1. Plantaardige productie
In België is er een structurele afname van

Er waren ongeveer 38.500 bedrijven ac-

De inspecties in de primaire plantaardi-

het aantal landbouwbedrijven, gekop-

tief in de sector. De totale oppervlakte

ge productie hebben zowel betrekking

peld aan een schaalvergroting. In 30 jaar

cultuurgrond in 2012 bedroeg 1.333.913

op producten bestemd voor consumptie

tijd zijn er 63 % minder bedrijven in ons

ha en bestond voornamelijk uit blijvend

(groenten, fruit, aardappelen) als op an-

land (gemiddeld -3,4 % per jaar zowel in

grasland (37 %), granen voor de korrel

dere producten (zaden, plantgoed, sier-

Vlaanderen als in Wallonië). Gedurende

(26 %) en voedergewassen (19 %). Nij-

planten, boomkwekerijproducten, …).

dezelfde periode is de gemiddelde be-

verheidsgewassen en aardappelen ver-

Inspecties infrastructuur, inrichting en

drijfsoppervlakte meer dan verdubbeld.

tegenwoordigden respectievelijk 7 % en

hygiëne vonden hoofdzakelijk plaats op

5 % van het areaal. Het restpercentage

landbouwbedrijven met productie van

werd ingenomen door groententeelt,

akkerbouwgewassen, groenten en fruit.

teelt van vaste planten, braakland en

Fytosanitaire fysische controles worden

diverse andere gewassen. De productie

hoofdzakelijk verricht bij producenten

van nijverheids- en voedergewassen be-

en handelaars van aardappelpootgoed,

droeg dit jaar ongeveer 22,9 miljoen ton.

groente-, fruit- en sierplanten.

Alhoewel het aandeel van de eigenlijke
landbouw in de Belgische economie gedaald is tot minder dan 1 %, nam ze wel
5,8 % van de Belgische uitvoer voor haar
rekening. Daar kunnen nog 5,3 % uitvoer
van voedingsmiddelen, dranken en tabak bij gerekend worden.

Voor wintertarwe, wintergerst en korrelmaïs was dit 2,8 miljoen ton.

Resultaten van de 6.484 missies uitgevoerd bij 5.257 operatoren in de plantaardige productie
Inspecties

Gunstig

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

3.576

98,4 %

1,6 %

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen)

3.701

97,3 %

2,7 %

Meldingsplicht

3.430

99,9 %

0,1 %

Bestrijdingsmiddelen (gebruik en bezit)

2.567

87,1 %

12,9 %

Deze resultaten liggen in dezelfde lijn als

Er werden bovendien 3.214 fytosanitaire

vorige jaren. De non-conformiteiten heb-

fysische controles verricht om sympto-

ben aanleiding gegeven tot 217 waar-

men van gereglementeerde schadelijke

schuwingen, 204 PV’s en 209 inbeslag-

organismen op te sporen. Bij vaststelling

names. Het merendeel van de inbreuken

van verdachte symptomen worden mon-

had te maken met het bezit van bestrij-

ters genomen voor een labo-analyse. De

dingsmiddelen die niet (meer) erkend

resultaten van deze monsternames wor-

waren: 13 kg, 67 liter en 1.268 verpakkin-

den verder besproken onder het punt

gen van bestrijdingsmiddelen werden in

“fytosanitaire controles”.

beslag genomen.
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Groothandel groenten en fruit
In 2013 waren er 10.892 ha groenteteelt

komkommers) en fruit (329.361 ton aard-

Het FAVV controleert bij de groothandels

en 16.366 ha fruitteelt. De belangrijkste

beien, appelen en peren). De oppervlak-

(oa veilingen) en voor de aardappelen bij

producten die in 2013 bij de Belgische

te voor de aardappelteelt neemt de laat-

de bereiders, verpakkers en groothan-

tuinbouwveilingen (bron: VBT) werden

ste jaren af (75 928 ha in 2013 tov 76.699

dels naast de gebruikelijke controles ook

aangeboden waren: groenten (384.301

ha in 2012).

de op EU-niveau vastgelegde handels-

ton paprika’s, prei, tomaten en witloof,

normen.

228.356.631 stuks kropsla, bloemkolen,

Resultaten van de 241 missies bij 198 operatoren
Inspecties

Gunstig

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

25

84,0 %

16,0 %

Autocontrolesysteem

19

100 %

0,0 %

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen)

20

100 %

0,0 %

Meldingsplicht

20

100 %

0,0 %

Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen)

213

88,7 %

11,3 %

De resultaten zijn vergelijkbaar met
deze van 2012. De ongunstige inspecties hebben aanleiding gegeven tot 20
waarschuwingen en 5 PV’s. Er werden
21 kistjes druiven (rot), 2 kistjes lychees
(schimmel) en 3 kisten mandarijnen (niet
geëtiketteerd) in beslag genomen.
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1.2.2. Dierlijke productie
In 2013 blijft het aantal beslagen en dieren dalen terwijl de aantallen pluimvee
toenemen.

2012

2013

32.475

31.363

2.603.148

2.585.003

8.690

8.332

566.600

542.187

5.362.090

5.324.618

beslagen

28.223

27.582

dieren

201.209

167.681

beslagen

11.255

10.841

dieren

42.950

47.664

Hert-

beslagen

2.605

2.555

achtigen

dieren

9.591

9.747

beslagen

1.591

1.531

legkippen (plaatsen)

8.870.007

9.408.572

braadkippen (plaatsen)

25.445.919

27.349.030

fokpluimvee (plaatsen)

1.472.600

2.564.649

Runderen

beslagen
dieren
beslagen

Varkens

plaatsen voor zeugen
plaatsen voor vleesvarkens

Schapen

Geiten

Pluimvee

In de dierlijke productie wordt oa het ge-

diervoeding

bruik van geneesmiddelen en bedrijfsbe-

voor de betrokken diersoort, volledig-

geleiding, de dierengezondheid en het

heid van de etikettering) gecontroleerd.

(diervoeders

toegelaten

epidemiologisch toezicht, de preventie
van BSE-besmetting bij veehouders via

De cel Dierengezondheid van het hoofdbestuur van DG Controle
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Resultaten van de 9.505 missies uitgevoerd bij 8.725 operatoren uit de dierlijke productie
Inspecties

Gunstig

Niet gunstig

8.231

97,9 %

2,1 %

214

99,1 %

0,9 %

6.771

88,4 %

11,6 %

1.131

99,9 %

0,1 %

211

99,5 %

0,5 %

118

99,2 %

0,8 %

Dierengezondheid

1.125

97,9 %

2,1 %

Geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding

5.567

97,6 %

2,4 %

Epidemiologisch toezicht

3.699

96,7 %

3,3 %

Dierenwelzijn

6.608

94,3 %

5,7 %

Meldingsplicht

240

99,6 %

0,4 %

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

Er werden ook 427 missies uitgevoerd bij

De non-conformiteiten hebben aanlei-

Er waren 5 inbeslagnames van genees-

290 imkers voor sanitaire controles. (zie

ding gegeven tot 1.126 waarschuwin-

middelen: 2 voor de aanwezigheid van

hoofdstuk bijenziektes).

gen, 248 PV’s en 42 inbeslagnames. De

vervallen diergeneesmiddelen, één voor

non-conformiteiten bij de controles op

geneesmiddelen die niet mogen aan-

de identificatie hebben geleid tot de

wezig zijn op het bedrijf, 2 voor de aan-

blokkering van schapen en/of geiten bij

wezigheid van een niet-geregistreerd of

5 operatoren tot de problemen opgelost

niet-toegelaten geneesmiddel in België.

Globaal zijn de resultaten vergelijkbaar
met deze van 2012, maar er blijven een
aantal aandachtspunten. In 2013 waren
de controles op de identificatie van kleine herkauwers, traceerbaarheid tijdens
het vervoer, epidemiologisch toezicht in
rundveebedrijven, hygiëne in de melkbedrijven en dierenwelzijn minder goed

waren. De non-conformiteiten in broeierijen hebben aanleiding gegeven tot
het niet verlenen van de erkenning aan
1 broeierij.

dan in 2012. Daarentegen waren de resultaten van de controles op de identificatie en traceerbaarheid in de varkensbedrijven beter dan in 2012.
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Identificatie en registratie van paarden
Etiketteringsfraude

Identificatiefraude

In 2013 haalden paarden meerdere malen

In augustus en december 2013 ver-

het nieuws in Europa en België. In januari

spreidde de Franse pers het bericht over

deelde Europa mee dat kant-en-klaar-

2 lopende onderzoeken naar meerdere

gerechten waarvan verondersteld werd

problemen van identificatiefraude bij

dat ze uitsluitend rundvlees bevatten, ei-

paarden. Paarden uitgesloten van de

genlijk volledig of gedeeltelijk met paar-

voedselketen waren geslacht voor men-

denvlees waren bereid. Het onderzoek

selijke consumptie na het vervalsen van

en de maatregelen van deze verdachte

hun paspoort. In bepaalde gevallen wa-

kant-en-klaargerechten in België werden

ren Belgische handelaars betrokken in

beheerd door de FOD Economie.

deze zwendel.

Als reactie op dit dossier richtte de Europese Commissie voor de duur van
een maand een Europees coördinatie-

De dossiers van identificatiefraude die werden ontdekt in Frankrijk in 2013

programma op met als doel niet alleen

vestigden de aandacht van de publieke opinie op een problematiek die

de omvang van de etiketteringsfraude,

het FAVV reeds sinds lange tijd had geïdentificeerd. Onze diensten kennen

maar ook het risico voor de consument

de verschillende fraudetechnieken goed en er worden strikte controles

te evalueren. Paarden worden immers

uitgevoerd, met name in de slachthuizen. De bestrijding van deze fraude

vaak behandeld met fenylbutazon, een

kent echter meerdere knelpunten: het gebrek aan harmonisatie tussen de

niet-steroïdale

ontstekingsremmer

verschillende Lidstaten, de lacunes bij bepaalde organismen die tot 2009

(NSAID) voor motorische en andere

de paspoorten afleverden en het bijzonder hoge aantal verschillende pas-

problemen. Dit middel is evenwel ver-

poortmodellen.

boden voor paarden bestemd voor de

Sinds 2012 is het FAVV sterk betrokken in de bestrijding van identificatiefrau-

voedselketen. Het programma voorzag
DNA-analyses - die werden uitgevoerd
door de FOD Economie - en onderzoek
naar residuen - die werden uitgevoerd
door het Voedselagentschap. Hoewel de
Europese Commissie slechts één monster
per 50 ton (1 op 1de 50 paarden) eiste,
besloot het FAVV 1 op de 10 paarden in
het slachthuis te bemonsteren. Uiteindelijk heeft het FAVV 73 vleesmonsters genomen in het slachthuis en 24 monsters
genomen van ingevoerd vlees, geana-

de bij paarden: naast de strikte controles die zijn opgestart, heeft het niet alleen de Europese Commissie ingelicht over de problemen die meermaals op
het terrein worden vastgesteld, maar ook ervoor gepleit dat deze problematiek als een prioriteit wordt beschouwd door de Europese Commissie en ook
gepleit voor het doorvoeren van verhoogde en geharmoniseerde controles
in alle Lidstaten. Het Agentschap heeft zijn expertise hierover gedeeld met
de andere Lidstaten en heeft hun verschillende maatregelen voorgesteld
om fraude in te dijken. In het kader van de wijziging van verordening (EG)
nr. 504/2008, wat betreft methoden voor de identificatie van paardachtigen,
heeft het FAVV ten slotte een actieve rol gespeeld in de discussies om het
identificatiesysteem van paarden te beveiligen.

lyseerd. In geen enkel monster kon de
aanwezigheid van fenylbutazon of een
andere NSAID aangetoond worden.
De Europese resultaten van dit gecoördineerd programma zijn beschikbaar op de
website van de Commissie: http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/tests_results_en.htm.

De identificatiefraude bij paarden heeft

of op vervalsing van de microchip (in-

voornamelijk als doel het behoud of de

planting van de microchip van een dood

herintroductie in de voedselketen van

paard).

paarden, die ofwel automatisch zijn uitgesloten van de voedselketen omdat ze
zijn geïdentificeerd buiten de wettelijke termijn, ofwel waarvan het paspoort
vermeldt dat ze zijn uitgesloten van de
voedselketen. De fraude is meestal gebaseerd op paspoortvervalsingen (gebruik
van het paspoort van een dood paard)
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Onze diensten kennen de verschillende
fraudetechnieken goed en in een omzendbrief, van toepassing sinds 2012,
wordt

aan

verantwoordelijken

van

slachthuizen en aan handelaars gevraagd
om zeer alert te zijn bij hun controles.
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De fraudeurs hebben echter het voor-

In 2013 zijn de door het FAVV uitgevoerde

De afwijkingen vastgesteld in België

deel dat er een gebrek is aan harmonisa-

controles voor de bestrijding van identi-

hebben hoofdzakelijk betrekking op

tie tussen de verschillende Lidstaten wat

ficatiefraude bij paarden opgevoerd, niet

paardachtigen van buitenlandse oor-

betreft de implementering van de wet-

naar aanleiding van de actualiteit, maar

sprong. Van de 8.733 paardachtigen die

geving voor de identificatie van paarden

naar aanleiding van de ontdekking van

in 2013 in België zijn geslacht, waren

en voor de controles op het naleven van

meerdere filières die voorheen niet ge-

minder dan een derde van Belgische oor-

deze wetgeving. Bepaalde instellingen

kend waren. De vervalsing van de identi-

sprong. In 2013 waren 31.918 paardach-

die paspoorten afleverden tot 2009 ble-

ficatie van paarden vormt eveneens een

tigen betrokken in het officiële intracom-

ken ook nalatigheden te hebben begaan.

belangrijk risico voor de dierengezond-

munautaire handelsverkeer met België

Sommige

identificerende

heid. Een besmet paard of een verdacht

als betrokken land. Daar moet men alle

dierenartsen doen geen overeenstem-

Belgische

besmet paard waarvan de identiteit werd

intracommunautaire aan- en afvoer van

mingscontrole tussen het paard en het

gewijzigd, zal aan de controles ontsnap-

niet aangegeven paardachtigen aan toe-

paspoort en vergemakkelijken op deze

pen en een besmettingsbron voor ande-

voegen. Dit verkeer betekent bovendien

manier fraude. Fraudeurs hebben ten

re paarden zijn. We zijn niet immuun voor

een reëel risico voor de dierengezond-

slotte veel baat bij de veelvoud aan offi-

een nieuwe uitbraak van equine infecti-

heid en voor de volksgezondheid.

ciële paspoortmodellen en hun bijlagen

euze anemie, een ziekte die euthanasie

“Gemedicineerde behandelingen”, wat

vereist van alle getroffen dieren.

de controles moeilijk maakt.
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Verhoogde controles
De wetgeving betreffende de H en R

Volgens de vastgestelde inbreuk omvat

Een andere nieuwigheid is het feit dat

statuten werd op 25 maart 2013 vervan-

de verhoogde controle meerdere of alle

de maatregelen kunnen worden opge-

gen door een nieuw systeem en dit bij

van de volgende maatregelen, waarbij

heven na een gemotiveerde vraag van

koninklijk besluit van 27 februari 2013

de toepassingsduur varieert van 8 tot 52

de houder, voor bepaalde diersoorten of

betreffende de controlemaatregelen ten

weken:

categorieën van dieren, op voorwaarde

aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in dier-

• monsternemingen in het slachthuis
en/of op het bedrijf en/of op dierlijke

lijke producten.
Dit systeem, “verhoogde controle” genoemd, omvat aanvullende maatregelen

producten voor analyse op residuen;
• bijkomende inspecties in het (de) betrokken bedrijf (bedrijven);

om de naleving van de reglementering

vaardigen.
Tenslotte, de houder die van mening is
dat de verhoogde controle niet gegrond
is kan een beroep instellen voordat de
verhoogde controle doorgevoerd wordt

te garanderen. Het voorziet een gelei-

• beperking van het verhandelen van

en vragen om zijn dossier door een Eva-

delijke aanpak waarbij rekening wordt

dieren naar een slachthuis gelegen in

luatiecommissie opnieuw te laten onder-

gehouden met de ernst van de vastge-

België;

zoeken. De houder kan vragen om door

stelde inbreuk: hoe ernstiger de inbreuk,
hoe zwaarder de maatregelen. Het wordt

• verplichte registratie door de houder
van alle gemedicineerde behandelin-

toegepast op alle voedselproducerende

gen.

diersoorten en hun dierlijke producten,
terwijl het oude systeem enkel werd toegepast in de rundvee- en varkensbedrijven.

1.2.3. Controles voor andere overheden
Tijdens de bezoeken bij de landbouw-

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van

bedrijven en handelaarstallen worden

de Voedselketen en Leefmilieu bepaalt

in het kader van de randvoorwaarden

het beleid in verband met dierenwelzijn.

(EU-reglementering) een aantal eisen op

Het Voedselagentschap voert tijdens de

het vlak van volksgezondheid, dieren-

controles op de bedrijven, eveneens con-

gezondheid, dierenwelzijn, gezondheid

troles op het dierenwelzijn uit.

van planten en leefmilieu gecontroleerd.
Deze resultaten worden overgemaakt
aan de gewesten die volledig verantwoordelijk zijn voor het gevolg dat hieraan gegeven wordt (zoals de eventuele
intrekking van premies op basis van Europese reglementering).
In 2013 heeft het FAVV de resultaten van
31.960 inspecties uitgevoerd bij 10.208
operatoren tijdens 10.625 missies, doorgegeven aan de Gewesten.
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dat de onderzoeksresultaten dit recht-

In 2013 voerde het FAVV 11.108 inspecties uit bij 6.162 operatoren tijdens 9.564
missies. Het dierenwelzijn werd gecontroleerd op landbouwbedrijven, in verzamelcentra, kalver-, varkens- en pluimveehouderijen en tijdens het transport van
slachtdieren naar en bij aankomst in het
slachthuis.

de Commissie gehoord te worden en kan
door een raadsman bijgestaan worden.
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1.3. Slachtingen
Einde 2013 waren er:

Voor een aantal ziekten worden specifie-

Naast de keuring zelf voert de officiële

ke onderzoeken verricht: karkassen van

dierenarts ook inspecties uit op de voed-

varkens en éénhoevigen worden onder-

selketeninformatie (VKI), het dierenwel-

zocht op de aanwezigheid van trichinen

zijn, het gespecificeerd risicomateriaal

(rondwormen), runderkarkassen worden

(maatregelen tegen de gekkekoeienziek-

• 49 erkende slachthuizen voor pluim-

onderzocht op de aanwezigheid van

te) en andere bijproducten, laboratori-

vee en konijnen (51 in 2011, 50 in

cysticercen (larvale tussenstadia van lint-

umtests, de hygiënische werkwijze, de

2012).

wormen). De keuring wordt meestal door

infrastructuur en de autocontrole.

• 66 erkende slachthuizen voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren
(64 in 2010 en 2011, 65 in 2012),

Alle dieren moeten voor en na het slachten worden onderzocht: keuring. De

een zelfstandige dierenarts met opdracht
uitgevoerd (officiële dierenarts).

bedoeling van de keuring is vooral de
bescherming van de volksgezondheid
waarborgen door vlees dat abnormaliteiten vertoont, dat besmet is met ziekteverwekkers of dat residuen van diergeneesmiddelen of contaminanten bevat,
uit te sluiten voor menselijke consumptie.

Gekeurde karkassen

In beslag genomen karkassen

Runderen

480.009

1.674 (0,4%)

Kalveren

328.066

284 (0,1%)

Varkens

11.945.169

29.628 (0,3%)

Paarden

8.800

62 (0,7%)

Schapen

121.265

188 (0,2%)

6.783

118 (1,7%)

Gevogelte

294.853.925

3.260.454 (1,1%)

Konijnen

3.103.367

45.870 (1,5%)

Geiten

De belangrijkste oorzaken van afkeuring

Naast de werkzaamheden door de DMO’s

waren gestorven dieren, een veralge-

die permanent aanwezig zijn tijdens de

meende ziekte, niet conforme resultaten

slachtactiviteiten, worden er ook inspec-

van microbiologische analyses of een

ties uitgevoerd door dierenartsen van

mogelijk risico voor de gezondheid van

het Agentschap.

mens of dier.
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Resultaten van de 3.813 missies uitgevoerd door FAVV-agenten in de verschillende slachthuizen (alle diersoorten)
Inspecties

Gunstig

Niet gunstig

188

71,3 %

28,7 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne (pluimvee en konijnen)

138

73,9 %

26,1 %

Hygiëne bij het slachten

331

97,6 %

2,4 %

4.447

98,2 %

1,8 %

Autocontrolesysteem

322

87 %

13 %

Meldingsplicht

305

100 %

0%

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen)

315

99,7 %

0,3 %

Transport

238

97,9 %

2,1 %

Afvalbeheer

378

93,4 %

6,6 %

Verpakking en etikettering

309

98,4 %

1,6 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne (als landbouwhuisdier
gehouden hoefdieren)

Dierenwelzijn

In 2013 zijn de resultaten van de inspec-

De non-conformiteiten hebben aanlei-

ties mbt de infrastructuur, inrichting en

ding gegeven tot 141 waarschuwingen,

hygiëne in de slachthuizen van als land-

3 maatregelen voor een andere operator,

bouwhuisdier

21 PV’s en 2 procedures tot opschorting

gehouden

hoefdieren

beduidend beter dan de vorige jaren (+

of intrekking van de erkenning.

14% tov 2012). Dit is wellicht het gevolg
van de bijzondere aandacht die door het
FAVV aan deze sector gegeven wordt. De
andere resultaten zijn vergelijkbaar met
deze van 2012.

Noodslachtingen

Particuliere slachtingen

Slachten op de productieplaats

Met uitzondering van varkens, mogen

Varkens, schapen en geiten mogen door

Producenten van gevogelte of konijnen

gezonde dieren die een ongeval gehad

een particulier thuis worden geslacht

kunnen de toelating krijgen om kleine

hebben en daardoor om welzijnsredenen

(het vlees is uitsluitend bestemd voor

hoeveelheden eigen dieren te slachten

niet levend naar het slachthuis kunnen

het gezin), behalve indien het om een

op hun bedrijf. De verkoop van uitslui-

vervoerd worden, buiten het slachthuis

rituele slachting gaat. Omwille van het

tend volledige karkassen mag slechts in

geslacht worden (noodslachtingen) om

groot aantal slachtingen bij gelegenheid

kleine hoeveelheden gebeuren en aan

vervolgens naar het slachthuis te worden

van het Offerfeest, zijn particuliere slach-

de eindconsument, ofwel in de produc-

gebracht voor de keuring.

tingen buiten het slachthuis mogelijk in

tieplaats ofwel op de lokale markt.

In 2013 werd een noodslachting uitgevoerd op 2.377 runderen, 40 kalveren en
7 éénhoevigen.

daartoe door het FAVV tijdelijk erkende
slachtplaatsen. De thuisslachting van
runderen en éénhoevigen (paarden,
ezels, …) is niet toegelaten. Particuliere slachtingen kunnen eveneens in het
slachthuis worden verricht.
In 2013 werd een particuliere slachting
in het slachthuis uitgevoerd voor 7.824
runderen, 267 varkens, 84 kalveren, 42
schapen en 26 éénhoevigen.
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In 2013 werden er 11 inspecties op de
infrastructuur, inrichting en hygiëne en
dierenwelzijn bij 6 van deze operatoren
uitgevoerd: 73 % was gunstig, 27 % ongunstig. De non-conformiteiten hebben
aanleiding gegeven tot 2 waarschuwingen.
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Slachten van gekweekt wild

Offerfeest

Loopvogels (struisvogels, nandoes, …)

In 2013 vond het Islamitisch offerfeest

De

en gekweekte hoefdieren (everzwijnen,

plaats op 15 en 16 oktober. Overeenkom-

hadden betrekking op het dierenwelzijn

reeën, …) die niet kunnen worden ver-

stig het koninklijk besluit van 11 februari

tijdens het vervoer en het slachten, de

voerd omwille van een risico voor de ver-

1988 betreffende sommige door een reli-

afwezigheid van een slachtaangifte bij

voerder of om welzijnsredenen, kunnen

gieuze ritus voorgeschreven slachtingen,

de gemeenten, het gebrek aan hygiëne

op de plaats van oorsprong in aangepas-

werden 74 plaatsen tijdelijk erkend; 28

in de tijdelijk erkende slachtlokalen, de

te lokalen worden geslacht waarbij het

erkende slachthuizen hebben hieraan

identificatie van schapen en sluikslach-

slachten onder hygiënische omstandig-

ook deelgenomen.

tingen (8 gevallen).

Het aantal geslachte dieren bedroeg:

De inbreuken hebben aanleiding gege-

heden dient te gebeuren.
100 % van de 20 inspecties uitgevoerd
in 2013 bij 6 operatoren waren gunstig
voor wat de infrastructuur, de inrichting,
de hygiëne, het autocontrolesysteem, de
meldingsplicht, het dierenwelzijn en vervoer betreft.

• ongeveer 39.000 schapen en 40 geiten, het merendeel in tijdelijk erkende
slachtplaatsen,

voornaamste

non-conformiteiten

ven tot 17 waarschuwingen en 13 PV’s.
Het opvolgen van bepaalde sluikslachtingen werd verzekerd door de politiediensten en de milieupolitie.

• ongeveer 3.700 runderen (enkel in
slachthuizen).

1.3.1. Wildverwerkingsinrichtingen
In ieder jachtteam moet iemand aanwe-

kocht of in kleine hoeveelheden aan een

systematisch een onderzoek op trichinen

zig zijn die een opleiding inzake volks-

particulier als eindverbruiker, met uitzon-

worden uitgevoerd op vraag van de per-

gezondheid en hygiëne gevolgd heeft.

dering van iedere andere eindverbruiker

soon die een opleiding volgde en het re-

Alleen wild dat vergezeld is van een

(restaurant, markt, slager, kantine,…),

sultaat ervan moet worden meegedeeld.

verklaring van een persoon die de oplei-

uitgezonderd wild voor zijn persoonlijk

ding gevolgd heeft, kan aan een erkende

verbruik. Voor elk everzwijn dat aan een

wildverwerkingsinrichting worden ver-

eindverbruiker verkocht wordt, moet er

De met opdracht belaste dierenarts voert
een gezondheidsonderzoek uit op het
vrij wild in de wildverwerkingsinrichting.

Vrij wild afgeleverd in de wildverwerkingsinrichtingen
Afgeleverde

Inbeslagnames

stukken
Hertachtigen

7.252

146

Everzwijnen

8.588

140

Andere tweehoevigen (ree)

4.320

67

Klein haarwild

15.905

279

Klein vederwild

487.925

8.376

523.990

9.008 (1,7 %)

Dreigend of bevestigd bederf zijn de
belangrijkste redenen voor afkeuring en
dus uitsluiting uit de voedselketen.
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1.4. Visserij
Aanvoer

In de Belgische vismijnen vindt er iedere
veilingdag een viskeuring plaats: een organoleptische keuring van de visserijpro-

Vismijn Nieuwpoort

275.124 kg

Vismijn Oostende

5.742.663 kg

ses om de versheid of de aanwezigheid

Vismijn Zeebrugge

10.946.965 kg

van schadelijke stoffen te beoordelen.

Totaal

16.964.752 kg

ducten met eventueel bijkomende analy-

In 2013 werd 100 % van de aangevoerde
vis geschikt verklaard voor menselijke
consumptie.

Resultaten van de 15 missies uitgevoerd in de 3 Belgische vismijnen (Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge)
Inspecties

Gunstig

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

12

33,3 %

66,7 %

Meldingsplicht

12

100 %

0%

Traceerbaarheid

9

100 %

0%

De resultaten voor deze inspecties
zijn gelijkaardig aan die van 2012. De
non-conforme resultaten gaven aanleiding tot 2 PV’s.
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Resultaten van de 57 missies uitgevoerd bij 72 vissersvaartuigen en van 18 missies bij garnalenkotters (vissersvaartuigen waar aan
boord garnalen worden gekookt)
Inspecties

Gunstig

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

55

100 %

0%

Meldingsplicht

52

100 %

0%

18

100 %

0%

Vissersvaartuigen

Garnalenkotters
Infrastructuur, inrichting en hygiëne
Deze resultaten zijn vergelijkbaar met
deze van 2012.

1.5. Verwerking van levensmiddelen
Net zoals in 2012 kondigde de voedingsindustrie in 2013 een verhoging aan van
de omzet met 1,5 %. De vervaardiging
van andere levensmiddelen zoals koffie,
suiker of chocolade, evenals de vleesindustrie en de vervaardiging van vetten

Maalderijen en zetmeel
producten
6,6%
Overige
Bakkerijproducten en
voedingsmiddelen
deegwaren
19,1%
9,2%

en oliën dragen samen bij tot 43 % van
de omzet.
Vlees
13,0%

Verdeling omzet van
de voedingsindustrie:
48,2 miljard € in 2013
(bron: FEVIA)

Vis, oliën & vetten
11,1%
Diervoeders
10,8%

Groenten & fruit
9,9%

Dranken
10,1%

Zuivelindustrie
10,2%

In 2013 werden 3.376 missies uitgevoerd bij 2.777 operatoren in de verwerkingsbedrijven voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (vlees, visserijproducten…) en
van plantaardige oorsprong (groenten, fruit, granen,…).

81

Resultaten van de inspecties in de sector verwerking van levensmiddelen
Inspecties

Gunstig

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

6.122

92,2 %

7,8 %

Autocontrolesysteem

2.293

88,0 %

12,0 %

Meldingsplicht

2.060

99,5 %

0,5 %

Traceerbaarheid

2.168

97,6 %

2,4 %

Verpakking en etikettering

2.992

95,3 %

4,7 %

Transport

1.583

98,2 %

1,8 %

Afvalbeheer

1.341

96,8 %

3,2 %

Deze resultaten zijn over het algemeen

De non-conformiteiten gaven aanleiding

zeer bevredigend. Ten opzichte van 2012

tot 496 waarschuwingen, 89 PV’s, 3 tijde-

wordt een lichte verbetering met betrek-

lijke sluitingen, 8 procedures voor schor-

king tot de infrastructuur, inrichting op-

sing of intrekking van de erkenning en 13

gemerkt (+ 1,7 %).

inbeslagnames.

De resultaten van de inspecties van het FAVV zijn beduidend gunstiger in de verwerkingsbedrijven met een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS)

100%

0,7%
6,4%

2,5%

90%

16,3%

80%
70%
60%
50%

92,9%
81,2%

40%
30%
20%
10%
0%
ACS gevalideerd
Geen maatregel

ACS niet gevalideerd
Waarschuwing en andere

PV

De resultaten worden in de volgende hoofdstukken in detail besproken.
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1.5.1. Vlees en afgeleide producten
Uitsnijderijen
In 2013 waren er 410 erkende uitsnijderij-

417 in 2012). Dit vertegenwoordigt een

in 2013, 185 uitsnijderijen voor pluimvee,

en voor vers vlees van als landbouwhuis-

lichte daling tegenover de voorgaande

lagomorfen, gekweekt wild en vrij wild

dier gehouden hoefdieren (433 in 2011,

jaren (433 in 2011, 417 in 2012). Er waren

actief, dit betekent 5 meer dan in 2012.

Resultaten van de 618 missies uitgevoerd door agenten van het FAVV in uitsnijderijen
Inspecties

Gunstig

Niet gunstig

455

92,1 %

7,9 %

174

93,7 %

6,3 %

12

91,6 %

8,4 %

39

97,4 %

2,6 %

Autocontrolesysteem

631

88,7 %

11,3 %

Meldingsplicht

511

99,4 %

0,6 %

Traceerbaarheid

560

98,0 %

2,0 %

Vervoer

477

97,5 %

2,5 %

Afvalbeheer

489

97,8 %

2,2 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in de uitsnijderijen voor vlees van als
landbouwhuisdier gehouden hoefdieren
Infrastructuur, inrichting en hygiëne in de uitsnijderijen voor vlees van
pluimvee en lagomorfen
Infrastructuur, inrichting en hygiëne in de uitsnijderijen voor vlees van
gekweekt wild
Infrastructuur, inrichting en hygiëne in de uitsnijderijen voor vlees van
vrij wild

De resultaten zijn gelijkaardig aan die

De non-conformiteiten gaven aanleiding

van 2012; voor infrastructuur, inrichting

tot 76 waarschuwingen, 25 PV’s, 1 proce-

en hygiëne van uitsnijderijen van als

dure voor schorsing van de erkenning en

landbouwhuisdier gehouden hoefdieren

1 inbeslagname.

zijn de resultaten beter (+ 5,9 %); daarentegen zijn de resultaten van de controles op de autocontrolesystemen minder
goed (- 8,6 %).
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Vleesverwerkingsbedrijven
Resultaten van 984 missies uitgevoerd in 835 inrichtingen voor de verwerking van vlees en van afgeleide producten (vervaardiging van
gehakt, vleesbereidingen, separatorvlees, voedingsgelatine en -collageen, behandeling van magen, blazen, darmen, bereiding van
kikkerbillen of slakken, herverpakkingscentra en koel- en vrieshuizen, en ook verzameling, opslag en transformatieainsi van primaire
producten voor de productie van vetten en kanen)
Inspecties

Gunstig

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

2.309

93,8 %

6,2 %

Autocontrolesysteem

1.040

90,0 %

10,0 %

Meldingsplicht

841

99,5 %

0,5 %

Traceerbaarheid

817

98,3 %

1,7 %

1.320

97,2 %

2,8 %

Transport

707

98,2 %

1,8 %

Afvalbeheer

812

97,4 %

2,6 %

Verpakking en etikettering

De resultaten zijn gelijkaardig aan die

De non-conformiteiten hebben aanlei-

van 2012.

ding gegeven tot 137 waarschuwingen,
37 PV’s, 2 procedures tot schorsing of
intrekking van de erkenning en 5 inbeslagnames.

1.5.2. Visserijproducten
Resultaten van 524 missies uitgevoerd bij 476 inrichtingen voor de bereiding en de bewerking van visserijproducten, koel- en vrieshuizen en herverpakkingscentra
Inspecties

Gunstig

Niet gunstig

1.169

93,9 %

6,1 %

Autocontrolesysteem

569

91,0 %

9,0 %

Meldingsplicht

458

100 %

0,0 %

Traceerbaarheid

265

97,7 %

2,3 %

Verpakking en etikettering

747

98,0 %

2,0 %

Transport

361

98,6 %

1,4 %

Afvalbeheer

439

97,0 %

3,0 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

Globaal zijn de inspectieresultaten beter

De non-conformiteiten hebben aanlei-

dan in 2012, vooral voor infrastructuur,

ding gegeven tot 70 waarschuwingen,

inrichting en hygiëne (+ 2,7 %), traceer-

17 PV’s en 5 inbeslagnames.

baarheid (+ 2,0 %) en transport (+ 3,4 %).
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1.5.3. Melk en zuivelproducten
Producenten van hoevezuivel
Resultaten van de 271 missies die uitgevoerd werden bij 265producenten van hoevezuivel (kaas, yoghurt, ijs, boter, …)
Inspecties

Gunstig

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

270

95,9 %

4,1 %

Autocontrolesysteem

212

95,3 %

4,7 %

Meldingsplicht

192

99,5 %

0,5 %

Traceerbaarheid

174

95,4 %

4,6 %

Verpakking en etikettering

225

92,0 %

8,0 %

De resultaten van de controles van de

De non-conformiteiten hebben aanlei-

autocontrole (- 2 %), traceerbaarheid (-

ding gegeven tot 30 waarschuwingen, 1

3,1 %) en verpakking en etikettering zijn

PV en 1 inbeslagname.

minder goed dan in 2012.

Industriële melkinrichtingen
Resultaten van de 286 missies die uitgevoerd werden bij 250 industriële melkinrichtingen en koelhuizen voor de opslag van melkproducten
Inspecties

Gunstig

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

525

93,9 %

6,1 %

Autocontrolesysteem

190

92,6 %

7,4 %

Meldingsplicht

144

100 %

0,0 %

Traceerbaarheid

130

100 %

0,0 %

Verpakking en etikettering

113

92,0 %

8,0 %

Afvalbeheer

150

94,7 %

5,3 %

De resultaten zijn gelijkaardig aan die

De non-conformiteiten hebben aanlei-

van 2012.

ding gegeven tot 41 waarschuwingen, 7
PV’s, 1 tijdelijke sluiting, 1 procedure tot
schorsing of intrekking van de erkenning
en 2 inbeslagnames.
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1.5.4. Eieren en eiproducten
Verzamelcentra en pakstations van eieren

Resultaten van de 173 missies in 83 verzamelcentra en pakstations van eieren
Inspecties

Gunstig

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

65

96,9 %

3,1 %

Meldingsplicht

45

100 %

0,0 %

Traceerbaarheid

56

96,4 %

3,6 %

Verpakking en etikettering

169

89,9 %

10,1 %

Inspecties

Gunstig

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

75

97,6 %

2,4 %

Autocontrolesysteem

38

97,4 %

2,6 %

Meldingsplicht

29

100 %

0,0 %

Traceerbaarheid

19

100 %

0,0 %

Verpakking en etikettering

53

100 %

0,0 %

Afvalbeheer

14

100 %

0,0 %

Producenten en bedrijven voor gekoelde opslag vanvan eiproducten
Resultaten van de 56 missies bij 44 producenten en bedrijven voor gekoelde opslag van eiproducten

Deze resultaten zijn niet vergelijkbaar

De non-conformiteiten hebben aanlei-

met deze van 2012, omdat de resulta-

ding gegeven tot 2 waarschuwingen, 2

ten van de verwerkingsbedrijven die

PV’s en 1 inbeslagname.

gebruik maken van rauwe eieren om
voedingsmiddelen te maken uitgesloten
werden (hernomen bij het item diverse
producten).

De sector Verwerking van het hoofdbestuur van DG Controle
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1.5.5. Diverse producten
Deze categorie omvat de levensmidde-

en koffie, industriële honing, kant- en

len afgeleid van groenten, fruit, granen,

klaarmaaltijden, suiker, voedingsaddi-

aardappelen en andere plantaardige

tieven en aroma’s, voedingssupplemen-

producten, brood en banketbakkers-

ten, specerijen en sauzen, babyvoeding,

werk, koeken, beschuit en droog banket-

verwerkingsbedrijven die rauwe eieren

bakkerswerk, chocolade en snoepgoed,

gebruiken voor de productie van levens-

dranken (limonades, verpakt drinkwater,

middelen, enz.

bier, gedistilleerde dranken,…), thee

Resultaten van de 1.047 missies uitgevoerd bij 969 producenten van diverse producten
Inspecties

Gunstig

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

940

83,2 %

16,8 %

Autocontrolesysteem

701

82,6 %

17,4 %

Meldingsplicht

615

99,2 %

0,8 %

Traceerbaarheid

493

95,9 %

4,1 %

Verpakking en etikettering

908

94,8 %

5,2 %

Ten opzichte van 2012 zijn de resultaten

De non-conformiteiten hebben aanlei-

gelijkaardig behalve op het vlak van de

ding gegeven tot 215 waarschuwingen,

infrastructuur, inrichtingen en hygiëne (-

32 PV’s, 2 tijdelijke sluitingen, 5 proce-

4,4 %) en traceerbaarheid (- 1,7 %) waar-

dures tot schorsing of intrekking van de

voor de resultaten minder goed zijn.

erkenning en 2 inbeslagnames.

Detail van de inspecties bij producenten: aantal inspecties (gunstige resultaten)
Producenten van
dranken
Infrastructuur, inrichting en

ChocoladeBakkerijen

en snoepgoedfabrieken

Verwerkers van
groenten en fruit

147 (84,4 %)

115 (95,7 %)

125 (87,2 %)

139 (81,3 %)

Autocontrolesysteem

81 (72,8 %)

44 (75,0 %)

63 (77,8 %)

143 (82,5 %)

Meldingsplicht

87 (100 %)

23 (100 %)

73 (98,6 %)

115 (100 %)

Traceerbaarheid

84 (100 %)

43 (93,0 %)

66 (97,0 %)

79 (96,2 %)

135 (93,3 %)

32 (90,6 %)

109 (93,6 %)

167 (96,4 %)

hygiëne

Verpakking en etikettering

Er is een duidelijk gunstige evolutie in vergelijking met 2012:
• producenten van dranken: gelijkaardige resultaten,
• bakkerijen: verbetering voor infrastructuur (+ 15,8 %) en autocontrole (+ 8,7 %),
• chocolade- en snoepgoedfabricanten: verbetering voor infrastructuur (+ 10,4 %) en verpakking en etikettering (+ 4,8 %),
• verwerkers van groenten en fruit: gelijkaardige resultaten.
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1.6. Groothandel
Resultaten van de 732 missies uitgevoerd bij 727 groothandelszaken
Inspecties

Gunstig

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

732

86,5 %

13,5 %

Autocontrolesysteem

356

88,5 %

11,5 %

Meldingsplicht

453

98,7 %

1,3 %

Traceerbaarheid

430

97,4 %

2,6 %

Voor de de inspecties traceerbaarheid

De resultaten van de inspecties zijn beduidend gunstiger in de groothandelszaken

zijn de resultaten beter dan in 2012

met een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS).

(+ 4,9 %).
100%

De non-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 104 waarschuwingen,

0,8%
5,7%

2,9%

90%

25 PV’s en 11 inbeslagnames (ongeveer 4

80%

ton producten).

70%

16,8%

60%
50%

93,5%

40%

80,3%

30%
20%
10%
0%
ACS gevalideerd
Geen maatregel

ACS niet gevalideerd
Waarschuwing en andere

PV

De Directie Transformatie en
Distributie van levensmiddelen van
DG Controlebeleid
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1.7. Horeca
Resultaten van de 14.464 missies uitgevoerd bij 14.117 horecazaken
Inspecties

Gunstig

Niet gunstig

11.484

55,1 %

44,9 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne bij ambulante uitbaters

970

64,9 %

35,1 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in geregistreerde cafés

1.221

88,9 %

11,1 %

Rookverbod

12.556

95,6 %

4,4 %

Autocontrolesysteem

6.686

58,5 %

41,5 %

Meldingsplicht

7.499

97,8 %

2,2 %

Traceerbaarheid

7.575

87,6 %

12,4 %

565

94,2 %

5,8 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in restaurants

Horeca light

Er is een verbetering van de resultaten
van de inspecties van infrastructuur, in-

Met het oog op een administratieve vereenvoudiging en om de operatoren

richting en hygiëne in de restaurants

in de horecasector (niet-ambulante met toelating) aan te moedigen zich in

(+ 3,5 %) en een duidelijk verbetering

orde te stellen met de reglementering, gebruikt het FAVV sinds 2013 voor

voor de autocontrole (+ 17,6 %).

deze operatoren een “checklist light”. Deze bevat een beperkt aantal te controleren punten en wordt gebruikt op voorwaarde dat:
• de voorafgaande controles gunstig waren (geen waarschuwing, PV of
sluiting),
• er geen verbouwingen hebben plaatsgevonden,
• het bedrijf nog door dezelfde operator wordt uitgebaat,
• de operator dezelfde activiteiten uitoefent,
• er tijdens de controle geen ernstige tekortkomingen worden
vastgesteld.

De sector Distributie van het hoofdbestuur
van DG Controle
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De non-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 4.724 waarschuwin-

Verbetering van de inspectieresultaten in de horeca

gen, 25 acties tov een andere operator,

Het FAVV heeft sinds verschillende jaren en in samenwerking met de ver-

1.115 PV’s, 33 tijdelijke sluitingen en 238
inbeslagnames (bijna 700 kg visserijproducten, 650 kg vlees, meer dan 150 kg
fruit en groenten en meer dan 6 ton an-

tegenwoordigers van de organisaties van de horecasector verschillende
initiatieven genomen om de resultaten van de inspecties in de restaurants
te verbeteren:
• op regelmatige tijdstippen worden coördinatievergaderingen georga-

dere producten).

niseerd met de vertegenwoordigers van de sectororganisaties waar oa
de inspectie- en auditresultaten van de autocontrolesystemen worden
besproken;
• de voorlichtingscel van het FAVV zorgt voor ondersteuning, organiseert
gratis opleidingen in de horecasector en levert syllabi af met de goede
hygiënepraktijken;
• verschillende didactische documenten worden voor iedereen ter beschikking op de website: brochures, autocontrolegidsen, FAQ, leidraden,
…;
• de checklists voor de inspecties die de controleurs van het FAVV gebruiken, zijn beschikbaar op de website, zodat de operatoren zich kunnen
voorbereiden op controles;
• het FAVV is aanwezig op verschillende beurzen gericht op de horecasector, een bijkomend kanaal waar de operatoren informatie en antwoorden op hun vragen kunnen krijgen;
• de operatoren van de horeca, die een ongunstige inspectie kregen, kunnen een opleiding volgen die door het FAVV georganiseerd wordt en zo
genieten van de kwijtschelding van hun administratieve boete.

Evolutie van de conformiteit van bedrijven in de horeca sinds 2011 (gunstige resultaten)
100%
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40%
30%
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2011

2012

2013

Infrastructuur, inrichting en hygiëne
(restaurants)

46,7%

51,6%

55,1%

Infrastructuur, inrichting en hygiëne
(ambulant)

66,5%

63,2%

64,9%

Infrastructuur, inrichting en hygiëne
(cafés)

84,2%

90,4%

88,9%

Rookverbod

93,1%

93,9%

95,6%

Autocontrole

34,2%

40,9%

58,5%

Meldingsplicht

96,2%

97,5%

97,8%

Traceerbaarheid

85,9%

85,0%

87,6%
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Overzicht van de meest voorkomende zware non-conformiteiten (item checklist) in de niet-ambulante horecazaken
Aantal inspecties (niet conform)
2012

2013

9.977 (9,9 %)

11.363 (9,0 %)

9.755 (9,5 %)

11.198 (8,3 %)

9.912 (8,3 %)

11.323 (8,1 %)

Ontdooien gebeurt onder gepaste omstandigheden

6.885 (8,2 %)

8.145 (7,3 %)

Goede persoonlijke hygiëne en passende en propere kleding

9.833 (7,1 %)

11.273 (6,1 %)

Oppervlakken in contact met levensmiddelen (met inbegrip van uitrusting en
apparatuur) zijn proper
Temperaturen gekoelde levensmiddelen en koudeketen worden gerespecteerd
Er zijn geen levensmiddelen aanwezig die bedorven zijn of waarvan de uiterste consumptiedatum is overschreden of die ongeschikt zijn voor menselijke
consumptie

Inspecties infrastructuur, inrichting en hygiëne in niet ambulante horeca: enkele
specifieke activiteiten
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2011

2012

2013

Kamers met ontbijt

77,7%

77,8%

78,6%

Traiteur

58,8%

61,2%

63,5%

Frituur

48,4%

58,9%

55,9%

Bakker

51,7%

55,8%

69,5%

Restaurant

41,7%

48,9%

54,9%

Pita

27,6%

38,7%

42,3%
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1.8. Grootkeukens
Resultaten van de 4.782 missies uitgevoerd bij 4.751 grootkeukens
Inspecties

Gunstig

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in de grootkeukens

4.703

69,8 %

30,2 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in de melkkeukens

102

84,3 %

15,7 %

2.649

75,4 %

24,6 %

231

76,6 %

23,4 %

Meldingsplicht

3.321

98,8 %

1,2 %

Traceerbaarheid

3.406

90,0 %

10,0 %

Autocontrolesysteem (behalve kinderopvang)
Autocontrolesysteem (kinderopvang)

De resultaten van de controles van infra-

De non-conformiteiten hebben aanlei-

structuur, inrichting en hygiëne (+ 5,3 %),

ding gegeven tot 1.404 waarschuwin-

autocontrole (+ 10,9 %) en traceerbaar-

gen, 16 acties tov een andere operator,

heid (+ 2,3 %) zijn (beduidend) beter dan

70 PV’s, 1 tijdelijke sluiting en 20 inbe-

in 2012.

slagnames (ongeveer 200 kg groenten en
fruit, 46 kg vis, 28 kg vlees en meer dan
200 kg andere producten).

Inspecties infrastructuur, inrichting en hygiëne in grootkeukens: enkele specifieke activiteiten (gunstige resultaten)
100%
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2011

2012

2013

Melkkeukens

79,2%

86,0%

84,30%

Kinderdagverblijven

64,8%

70,5%

75,10%

Rusthuis

62,8%

62,6%

70,70%

Ziekenhuis

58,2%

58,8%

69,30%

School (incl. internaten)

67,3%

65,0%

66,30%

Gevangenis

25,0%

35,7%

23,10%
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De resultaten van de inspecties van het FAVV zijn beduidend gunstiger in de horeca en
grootkeukens met een gevalideerde autocontrolesysteem (ACS)

100%

2,8%

5,7%

90%
80%

32,4%
35,0%

70%
60%
50%
40%
30%

64,8%

59,3%

20%
10%
0%
ACS gevalideerd
Geen maatregel

ACS niet gevalideerd
Waarschuwing en andere

PV

1.9. Kleinhandel
Resultaten van de 12.098 missies uitgevoerd bij 11.746 kleinhandelszaken
Inspecties

Gunstig

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

12.516

68,7 %

31,3 %

Autocontrolesysteem

5.175

79,5 %

20,5 %

Meldingsplicht

6.332

99,1 %

0,9 %

Traceerbaarheid

6.967

91,0 %

9,0 %

De resultaten van de inspecties in de

De non-conformiteiten hebben aanlei-

kleinhandel zijn beter dan in 2012 voor

ding gegeven tot 3.243 waarschuwingen,

infrastructuur, inrichting en hygiëne (+

21 acties t.o.v. een andere operator, 630

5,8 %) en autocontrolesysteem (+ 6,2 %).

PV’s, 31 tijdelijke sluitingen, 1 procedure
tot opschorting/intrekking van de toelating en 274 inbeslagnames (ongeveer 5
ton vis, meer dan 1 ton melk en melkproducten, ongeveer 900 kg vlees en 10 ton
andere producten).
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De 3 meest voorkomende zware non-conformiteiten; aantal inspecties (niet conforme resultaten)
Detailhandel

Detailhandel

(zonder

(met verwerking)

verwerking)

Temperaturen gekoelde levensmiddelen en koudeketen worden
gerespecteerd

Detailhandel
brood en verse
patisserie

Vleeswinkels

Viswinkels

3.195

1.397 (

1.585

240

(9,1 %)

13,0 %)

(13,6 %)

(5,8 %)

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

1.611

2.164

239

(11,1 %)

(11,8 %)

(5,0 %)

proper
Goede persoonlijke hygiëne en

1.501

passende en propere kleding

(7,3 %)

Er zijn geen levensmiddelen aanwezig die bedorven zijn of waarvan de uiterste consumptiedatum
is overschreden of die ongeschikt

5.292

1.518

2.163

240

(4,0 %)

(10,0 %)

(7,4 %)

(7,1 %)

zijn voor menselijke consumptie
De analyse van het jaarlijks
verplicht monster van gehakt

1.996

of vleesbereiding op basis van

(19,8 %)

gehakt vlees werd uitgevoerd en
correct opgevolgd
Temperaturen diepvriesproducten

3.029

worden gerespecteerd

(3,8 %)

Huisdieren (behalve in verbruik-

1.616

slokalen) en ongedierte zijn

(6,3 %)

afwezig

De resultaten van de inspecties van het FAVV zijn beduidend gunstiger in de kleinhandelszaken met een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS)
100%
90%

3,2%

4,7%

20,0%
29,6%
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ACS niet gevalideerd
Waarschuwing en andere

PV

5

Inspectie en ziektes

1.10.

Verpakking en etikettering

Verpakking en etikettering van diverse producten

In 2013 werden inspecties op de verpak-

• 4.682 missies bij 4.654 operatoren

king en etikettering uitgevoerd bij groot-

voor controle van levensmiddelen en

handels en kleinhandelaars:

voedingssupplementen,
• 581 missies bij 578 operatoren voor
controle op materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen
in contact te komen (alleen voor de
verpakkingscontrole),
• 44 missies bij 44 verkopers van houtskool voor grill en barbecue,
• 141 missies bij 141 groothandels in
eieren.

Inspecties

Gunstig

Niet gunstig

4.960

83,9 %

16,1 %

584

93,2 %

6,8 %

Houtskool

45

100 %

0,0 %

Eieren (groothandel)

141

81,6 %

18,4 %

Levensmiddelen en voedingssupplementen
Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in
contact te komen

De non-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 771 waarschuwingen,
91 acties tov een andere operator, 198
PV’s, 2 tijdelijke sluitingen en 101 inbeslagnames.

Controle van fabrikanten en groothandelszaken in verpakkingen
Resultaten van de 154 missies uitgevoerd bij 152 fabrikanten en groothandelszaken in verpakkingen
Inspecties

Gunstig

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

146

80,1 %

19,9 %

Autocontrolesysteem

133

85,7 %

14,3 %

Meldingsplicht

137

88,3 %

11,7 %

Traceerbaarheid

142

88,7 %

11,3 %

Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen)

84

73,8 %

26,2 %

De non-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 52 waarschuwingen.
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1.11.

Vervoer van levensmiddelen

Export van producten naar de Russische federatie, Kazachstan en
Wit-Rusland
Het FAVV voert jaarlijkse inspecties uit bij operatoren die vlees, vleesproducten, zuivelproducten en gelatine produceren of stockeren voor export
naar de Russische federatie, Kazachstan en Wit-Rusland, of die hiervoor
een erkenningaanvraag hebben ingediend. Tijdens deze inspecties wordt
nagegaan of er niet alleen aan de Belgische en de Europese regelgeving
wordt voldaan, maar ook of de specifieke invoereisen van deze landen worden gerespecteerd.
In 2013 werden er 106 missies uitgevoerd bij 80 operatoren: er waren
non-conformiteiten bij 15,4 % van de 117 inspecties. Van zodra er één
non-conformiteit wordt vastgesteld tijdens de inspectie, die niet onmiddellijk verholpen kan worden, worden er tijdelijk voor deze bestemmingen
geen certificaten meer afgeleverd. Er kan pas terug geëxporteerd worden
als een hercontrole een gunstig resultaat oplevert.

Resultaten van de 558 missies uitgevoerd bij 349 vervoerders van levensmiddelen
Inspecties

Gunstig

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

542

90,0 %

10,0 %

Meldingsplicht

17

100,0%

0,0 %

Traceerbaarheid

8

87,5 %

12,5 %

De meest voorkomende zware non-con-

De non-conformiteiten hebben geleid

formiteiten waren onvoldoende reini-

tot 40 waarschuwingen, 1 maatregel ten

ging van de vervoermiddelen en reci-

opzichte van een andere operator, 12

piënten gebruikt voor het vervoer van

PV’s en 12 inbeslagnames (meer dan 190

levensmiddelen (6,1 %) en het naleven

kg granen en bakkerijproducten, 50 kg

van de juiste temperatuur (5,0 %).

melk en melkproducten en meer dan 950
kg andere producten).
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Dierlijke bijproducten

Dierlijke bijproducten zijn delen van die-

Het FAVV controleert de producenten

ren die niet voor menselijke consumptie

van dierlijke bijproducten (vleesverwer-

gebruikt worden of kadavers van dieren.

kende industrie en landbouwbedrijven)

Het veilige gebruik van deze produc-

en zij die deze dierlijke bijproducten

ten wordt op Europees niveau geregeld

gebruiken als diervoeder, meststoffen

door verordeningen (EG) 1069/2009 en

en bodemverbeteraars (landbouwbedrij-

142/2011.

ven) of in de oleochemie. Het FAVV leidt
ook het overleg met de andere federale
en gewestelijke overheden in de Commissie dierlijke bijproducten en met de
sector in het overlegplatform dierlijke
bijproducten.

Resultaten van de 3.977 missies bij 3.657 operatoren

Dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie

Inspecties

Gunstig

Niet gunstig

4.057

91,5 %

8,5 %

Deze resultaten zijn vergelijkbaar met de

Daarnaast werd er tijdens 16.187 missies

inspectieresultaten van 2012.

gecontroleerd of het keukenafval van ho-

De non-conformiteiten gaven aanleiding
tot 367 waarschuwingen, 128 PV’s, 5 tijdelijke sluitingen en 39 inbeslagnames.
De ongunstige resultaten waren voornamelijk terug te vinden in de distributiesector, en in het bijzonder bij de viswin-

recazaken en grootkeukens niet gevoederd werd aan vee (verbod op Europees
niveau). Scoorden hiervoor ongunstig:
1,5 % van de 4.703 gecontroleerde grootkeukens en 1,1 % van de 11.484 gecontroleerde horecazaken.

kels.
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2. Fytosanitaire controles
In 2013 heeft het FAVV 14.612 analyses

Deze monsternemingen werden ver-

van planten, plantaardige producten,

richt bij producenten, in opslagplaatsen,

grond en andere materialen uitgevoerd

verzendingscentra, openbaar groen en

die drager kunnen zijn van schadelijke

bossen. Dit toezicht laat toe de waar-

organismen: 95 % van de resultaten was

borg te geven op internationaal vlak dat

conform (97,7 % in 2011 en 96,1 % in

onze planten en plantaardige producten

2012). De non-conforme resultaten zijn

aan de wettelijke voorschriften voldoen.

voornamelijk te wijten aan het grote aan-

Een groot aantal monsternemingen, in

tal tripsen (kleine, dunne insecten met

het bijzonder in de teelt van aardappel-

gerafelde vleugels) dat gevangen werd

pootgoed, wordt door het FAVV aan de

tijdens de monitoring.

gewesten gedelegeerd. Deze monsternemingen zijn eveneens vervat in de onderstaande overzichten.

Insecten
Analyses

Conform

Drosophila suzukii (kersenazijnvlieg)

463

95,0 %

Thripidae (tripsen)

231

21,6 %

Andere

176

69,3 %

Totaal

870

70,3 %

Drosophila

suzukii

(kersenazijnvlieg)

In de sierteelt- en bij de tomatenbedrij-

De andere bemonsteringen op aanwe-

werd op 10 van de 32 opgevolgde perce-

ven werd een nieuwe monitoring met

zigheid van insecten vonden voorname-

len aangetroffen. Dit betekent dat deze

vallen opgestart om een zicht te krijgen

lijk plaats op uit derde landen ingevoer-

fruitvlieg zich in België gevestigd heeft.

op de aanwezige tripssoorten: 12 ver-

de planten en plantaardige producten.

schillende (niet-gereglementeerde) soor-

Niet-Europese Tephritidae (boorvliegen),

ten werden geïdentificeerd, Frankliniella

Thrips palmi (palmtrips), Liriomyza trifolii

occidentalis (Californische trips) blijkt de

(Floridamineervlieg) en Leucinodes or-

meest voorkomende soort te zijn.

bonalis (eggplant borer) werden hierbij
het vaakst aangetroffen.
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Nematoden
Analyses

Conform

Bursaphelenchus xylophilus (dennennematode)

120

100 %

Ditylenchus dipsaci (stengelaaltje)

646

99,7 %

Globodera (aardappelcystenaaltjes)

4.000

97,3 %

Meloidogyne (wortelknobbelaaltjes)

196

92,9 %

Andere

69

86,9 %

Totaal

5.031

97,0 %

Het merendeel van de door de operato-

In de teelt van gecertificeerd pootgoed

De detectie van andere nematoden ge-

ren geselecteerde percelen voor de pro-

werd Meloidogyne (wortelknobbelaal-

beurt hoofdzakelijk via de analyse van

ductie van boomkwekerijgewassen of

tjes) niet aangetroffen, in de groenten-

aanhangende grond aan planten in-

van aardappelpootgoed in het kader van

teelt wel. Op besmette percelen gelden

gevoerd uit derde landen. Hierbij werd

de plantenpaspoorten, bleek vrij te zijn

beperkingen voor de teelt van vermeer-

onder andere Pratylenchus sp. en Tricho-

van aardappelcystenaaltjes. De andere

deringsmateriaal.

dorus sp. vastgesteld.

analyses werden uitgevoerd tijdens de
enquête op 0,5 % van de oppervlakken
die representatief zijn voor alle consumptie-aardappelproductiegebieden in het
kader van de richtlijn 2007/33/EG.

Schimmels
Analyses

Conform

Melampsora medusae (populierenroest)

118

100 %

Phytophthora lateralis (wortelrot van Chamaecyparis)

100

99,0 %

Phytophthora ramorum (sudden oak death)

189

85,2 %

Sclerotium cepivorum (witrot bij uien)

653

98,9 %

Andere

120

92,5 %

Totaal

1.180

96,1 %

In 2013 werd op 10 bedrijven een be-

De genomen plantenmonsters werden

Tijdens een monitoring naar de aanwe-

smetting met Phytophthora ramorum

tevens onderzocht op aanwezigheid van

zigheid van Phytophthora lateralis (wor-

vastgesteld op Rhododendron planten.

Phytophthora kernoviae, een schimmel

telrot van Chamaecyparis) werd één be-

De besmette planten en de waardplan-

die gelijkaardige symptomen veroor-

smette partij aangetroffen. De betrokken

ten in een straal van 2 meter werden

zaakt, maar onder een veel agressievere

partij was binnengebracht uit een andere

vernietigd. In openbaar groen en bossen

vorm. Deze ziekte werd niet waargeno-

EU-lidstaat en werd vernietigd.

werden 157 plaatsen geïnspecteerd. Er

men in België.

werd geen besmetting aangetroffen.

Sclerotium cepivorum (witrot bij uien)
werd aangetroffen op enkele percelen,
met als gevolg dat daar geen plantuitjes
mogen geteeld worden.
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Bacteriën

Analyses

Conform

3.100

99,9 %

620

59,2 %

3.136

100 %

Andere

125

98,4 %

Totaal

6.981

96,3 %

Clavibacter michiganensis sepedonicus (aardappelringrot) tijdens de
productiecampagne 2012-2013
Erwinia amylovora (bacterievuur)
Ralstonia solanacearum (aardappelbruinrot) tijdens de productiecampagne 2012-2013

Verschillende haarden van bacterievuur

Er werd een besmetting met Clavibacter

omwille van hun klonale verwantschap

werden aangetroffen op oa appel- en

michiganensis sepedonicus aangetroffen

met een besmette partij. Alle betrokken

perenbomen, meidoorn en lijsterbes. Be-

op een partij consumptieaardappelen

partijen werden onder quarantainevoor-

smette plantendelen werden verwijderd

van de variëteit Bintje geteeld uit Ne-

waarden verwerkt in een aardappelver-

en vernietigd.

derlands pootgoed. De andere partijen

werkingsbedrijf.

geteeld uit dezelfde partij pootgoed werden getest, maar er werd geen besmetting aangetroffen. Deze partijen werden
toch “waarschijnlijk besmet” verklaard
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Er werd tevens Xanthomonas arboricola
pv. pruni aangetroffen op enkele partijen
laurierkersplanten (Prunus laurocerasus).
De besmette partijen werden vernietigd.
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Virussen en viroïden
Analyses

Conform

Apple proliferation mycoplasm

54

100 %

Chrysanthemum Stem Necrosis Virus

108

100 %

Pospiviroïden

222

100 %

Tomato Yellow Leaf Curl Virus

48

100 %

Andere

118

94,1%

Totaal

550

97,6 %

Ten opzichte van vorig jaar werden ge-

De virussen die werden aangetroffen zijn

voelig minder monsters voor het onder-

Plum pox virus (Sharka) en Tomato spot-

zoek op virussen en viroïden genomen

ted wilt virus (tomatenbronsvlekkenvi-

(1.183 in 2012) omdat de monitoring

rus).

voor het bepalen van het statuut van Apple Proliferation Mycoplasm werd stopgezet.
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3.

Dierengezondheid
Evaluatie van de performantie van de veterinaire diensten
Als lid van de Wereldorganisatie voor Dierengezondheid (OIE) heeft België de verplichting om de voorschriften van de
OIE te respecteren. Om de performantie van de ‘Veterinaire Diensten’ overeenkomstig de voorschriften van de OIE te
evalueren heeft de OIE een Performance of Veterinary Services (PVS)-tool ontwikkeld. De Europese Commissie heeft de
lidstaten aanbevolen om op vrijwillige basis een PVS-evaluatie uit te voeren om op termijn een globale evaluatie op
EU-niveau te bekomen. Het globale rapport zal een nuttig document zijn in de handelsdiscussies met derde landen.
België heeft als één van de eerste lidstaten ook effectief een PVS-evaluatie uitgevoerd. Dit was mogelijk dankzij de vrijwillige medewerking van de verschillende schakels van de veterinaire diensten (FAVV, FOD Volksgezondheid, Veiligheid
van de Voedselketen en Leefmilieu, FAGG, gewestelijke overheden, faculteiten Diergeneeskunde, Dierengezondheidsorganisaties en laboratoria).
Twee experten van het FAVV interviewden meer dan 70 personen op 14 verschillende sites. Vier fundamentele componenten (personeel, fysieke en financiële middelen; technische autoriteit en capaciteit; interactie met stakeholders en
toegang tot de markten) onderverdeeld in totaal 46 kritische competenties werden geklasseerd in 5 voortgangsniveaus.
De sterktes en zwaktes werden opgesomd en aanbevelingen voor de zwaktes werden geformuleerd. Er werd geconcludeerd dat de Belgische Veterinaire Diensten een hoog maturiteitsniveau hebben. Binnen de Federale Overheid wordt
de opvolging van de aanbevelingen verzekerd. De overige schakels zullen aangemoedigd worden om eveneens de
geformuleerde aanbevelingen op te volgen.

De Directie Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke producten van DG Controlebeleid
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3.1. Ziekten waarvan België officieel vrij is
België is officieel vrij van verschillende

Het sanitaire beleid van het Agentschap

Het FAVV delegeert een aanzienlijk deel

ziekten bij rundvee en varkens: runder-

laat toe het “vrij van” statuut te behouden

van het epidemiologisch toezicht aan de

leucose (sinds 1 juli 1999), runderbrucel-

en het toepassingsgebied uit te breiden.

regionale dierengezondheidsverenigin-

lose en rundertuberculose (sinds 25 juni

Er wordt onder meer voorzien in onder-

gen en besteedt hieraan jaarlijks meer

2003), de ziekte van Aujeszky (sinds 4

zoek en systematische analyses in geval

dan 7 miljoen Euro.

oktober 2011).

van verwerping bij runderen en kleine

België is eveneens vrij van tal van andere ziekten, zoals mond- en klauwzeer,
hondsdolheid, hoogpathogene aviaire
influenza (laatste geval in 2003), Newcastle Disease bij pluimvee, klassieke varkenspest en blauwtong (sinds 15 februari
2012). De volledige lijst is beschikbaar op
de website van het FAVV.

herkauwers, een aangepaste wintercampagne en de bewaring van monsters in
een serotheek, de analyse bij runderen
uit lidstaten die niet officieel een statuut
“vrij van” hebben bekomen, de analyse
en de opvolging van nieuwe ontwikkelingen in verband met opduikende of
heropduikende ziektes.

In het kader van de intracommunautaire
handel en de uitvoer naar derde landen is
het voor België belangrijk om vrij te blijven van deze ziekten.

Runderbrucellose
Na de brucellosegevallen van einde

Het bewakingsprogramma voorziet een

Het screenen van alle melkveebedrijven

2010 en begin 2012 werd in 2013 nog

verplicht onderzoek bij verwerpingen en

via tankmelkonderzoeken werd opnieuw

één haard van runderbrucellose vastge-

ook een onderzoek van bepaalde vee-

uitgevoerd. Alle resultaten waren gun-

steld tijdens de serologische opvolging

houderijen geselecteerd op basis van

stig.

van de contactbeslagen van de haarden

een risicoanalyse:

uit 2012. Alle runderen van deze haard
werden uit voorzorg geslacht. De epidemiologische enquête bracht nog 21
contactbeslagen aan het licht die verder

• beslagen waarin runderen werden
binnengebracht uit niet officieel-vrije
lidstaten of derde landen,

opgevolgd werden met serologisch on-

• beslagen waarin op jaarbasis geen

derzoeken. Al de monsters hadden gun-

enkel geval van verwerping werd on-

stige resultaten.

derzocht,
• beslagen omwille van andere sanitaire
en epidemiologische redenen.
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Rundertuberculose
Rundertuberculose wordt elk jaar nog

In 2013 werden 9 haarden van rundertu-

Op 5 haarden werden alle dieren ge-

sporadisch ontdekt. Het statuut “vrij van

berculose ontdekt. Drie haarden werden

slacht terwijl op de overige er slechts

rundertuberculose” laat toe dat op jaar-

teruggevonden door het post-mortem on-

een gedeeltelijke opruiming werd uitge-

basis in maximum 0,1 % van alle rundvee-

derzoek in het slachthuis; bij 2 van deze

voerd. Alle betrokken beslagen en hun

bedrijven nog één of meerdere runderen

gevallen kon geen enkel epidemiologisch

contactbeslagen zullen verder worden

mogen aangetast zijn door tuberculose.

verband worden aangetoond met vorige

opgevolgd met herhaalde staltuberculi-

haarden. Vier haarden hadden bij trace-

naties.

ring een direct of een indirect epidemiologisch verband met de enige haard uit
2012. Het epidemiologisch onderzoek van
2 haarden gaf aanleiding tot het detecteren van twee nieuwe haarden.

Naar aanleiding van de vaststellingen in
2013 moet de bewaking voor rundertuberculose verder de nodige aandacht
krijgen.

3.2. Opvolging van verwerpingen
Bij iedere melding van een verwerping

Het FAVV financiert de onderzoeken uit-

In 2013 werden 111 verwerpingen on-

bij runderen, schapen of geiten wordt,

gevoerd in het kader van het abortuspro-

derzocht bij schapen en geiten. Dit bete-

naast het verplichte brucelloseonder-

tocol en het ophalen van de materialen

kent een sterke daling ten opzichte van

zoek, een uitgebreid onderzoek op een

voor onderzoek. Geen enkel geval van

2012 (446) veroorzaakt door de afwezig-

hele reeks ziekteverwekkers uitgevoerd.

brucellose werd vastgesteld.

heid van het Schmallenbergvirus. Geen

Het onderzoek naar de oorzaak van de
verwerping wordt uitgevoerd op serum
van het moederdier en met virologisch
en bacteriologisch onderzoek van de verworpen vrucht of de nageboorte.

val van verwerpingen bij runderen:
• moederdier: neosporose (16,5 %),

geval van brucellose werd vastgesteld.
Geïdentificeerde

ziekteverwekkers

in

geval van verwerpingen bij schapen
en geiten (foetus en placenta): gisten

• foetus en placenta: Trueperella pyo-

en schimmels (3,2 %), Q-koorts (3,1 %),

In 2013 werden 9.506 verwerpingen on-

genes (13,0 %), gisten en schimmels

Toxoplasma (1,3 %), Trueperella pyoge-

derzocht bij runderen. Dit betekent een

(5,3 %), BVD (2,8 %), Listeria mono-

nes (2,1 %), Campylobacter (2,1 %), Lis-

daling ten opzichte van 2012 (11.324).

cytogenes (1,6 %), Q-koorts (1,4 %),

teria monocytogenes (1,1 %), Salmonella

Deze evolutie is vermoedelijk te wijten

Salmonella (0,5 %), Schmallenbergvi-

(1,1 %).

aan het verminderen van verwerpingen

rus (0,3 %).

ten gevolge van het Schmallenbergvirus.
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3.3. OSE
Overdraagbare spongiforme encefalopathieën of OSE (Engels: TSE) zijn ziekten
die de hersenen en het zenuwstelsel van
dieren progressief aantasten. Deze ziekten worden veroorzaakt door bepaalde
infectieuze eiwitten, prionen genaamd.
De bekendste OSE is BSE of boviene
spongiforme encefalopathie, beter gekend als de gekkekoeienziekte.

BSE bij runderen

OSE bij schapen en geiten

In België dateert het laatste geval van ok-

In 2013 werden 1.849 dode schapen en

tober 2006. In de hele EU werd de jongste

geiten van meer dan 18 maanden oud

jaren een sterke daling van het aantal po-

bemonsterd in het vilbeluik. Alle resulta-

sitieve gevallen vastgesteld: 28 gevallen

ten waren conform. Het laatste geval van

in 2011, 18 in 2012 en 7 in 2013. Maar in

scrapie in België dateert van 2007.

bepaalde landen komen nog gevallen
voor, hoofdzakelijk bij oudere dieren.
Begin 2013 werd in de hele EU, met

Traceerbaarheid

uitzondering van Bulgarije, Kroatië en

In mei 2012 kreeg België officieel het sta-

Roemenië, het testen van gezonde

tuut van verwaarloosbaar risico op BSE.

slachtrunderen stopgezet. Het Europese

Om een doeltreffende bestrijding van

bewakingsprogramma richt zich nu vol-

de ziekte te blijven garanderen voert het

ledig op de risicodieren, zoals noodslach-

FAVV DNA-tests uit om de traceerbaar-

tingen en gestorven runderen. Hierdoor

heid van rundvlees te kunnen controle-

werden in ons land ruim 100.000 testen

ren. Met dit doel wordt in het slachthuis

minder uitgevoerd dan het jaar voordien.

een stukje van het oor van alle geslachte

In 2013 werden in België 24.311 runde-

runderen bewaard en de opvolging van

ren getest op BSE (651 slachtrunderen,

het dier wordt verzekerd door het Sa-

23.628 kadavers en 32 verdenkingen).

nitel systeem. In 2013 werden 71 mon-

Een bewaking van levende runderen
werd uitgevoerd in veehouderijen, op
markten, bij het vervoer en bij het gezondheidsonderzoek in de slachthuizen.
Aan de 32 verdenkingen kon de nodige
opvolging worden gegeven dankzij het
in acht nemen van de aangifteplicht. De

sters van vers rundvlees genomen in de
uitsnijderijen en 240 in de slagerijen.
In 90,7 % van de gevallen (95,8 % van
monsters van uitsnijderijen en 89,2 %
van monsters van slagerijen) was er een
overeenstemming van het stukje oor met
het vlees.

hersenen van alle verdachte dieren wer-

De non-conformiteiten gaven aanleiding

den geanalyseerd door het CODA.

tot 1 waarschuwing en 1 PV (in slagerijen).
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3.4. Vogelgriep
Het FAVV heeft in 2013 voor het tiende

Voor de monitoring bij wilde vogels

De resultaten van de analyses liggen in

jaar op rij een monitoring voor vogel-

werd opnieuw samengewerkt met het

de lijn van wat de voorgaande jaren werd

griepvirussen georganiseerd. Deze be-

Koninklijk Belgisch Instituut voor Na-

gevonden. Er werden opnieuw enkele

stond zoals gebruikelijk uit serologische

tuurwetenschappen (KBINW), het “Ré-

laagpathogene virussen geïsoleerd, deze

onderzoeken bij pluimvee en virologi-

seau de surveillance sanitaire de la faune

keer van de types H1, H2, H3, H4 en H11.

sche onderzoeken bij wilde vogels, die

sauvage” van de Université de Liège en

Het betrof enkel wilde vogels, waar deze

er beide vooral op gericht zijn om laag-

de natuurdiensten van de Gewesten. De

virussen van nature voorkomen en van

pathogene, voor pluimvee belangrijke vi-

monsternemingen bij het pluimvee wer-

geen betekenis zijn.

russen van de types H5 en H7 op te spo-

den uitgevoerd door het Agentschap zelf

ren. Daarnaast werd ook veel aandacht

voor wat betreft het gebruikspluimvee,

besteed aan verdachte sterfte bij wilde

en door DGZ en ARSIA voor wat betreft

vogels, die steeds een indicatie kan zijn

het vermeerderingspluimvee. Er werd

van de introductie van het H5N1-virus,

3.179 levende wilde vogels, 175 kadavers

dat voor de mens risicovoller is dan an-

van wilde vogels en 8.564 stuks pluimvee

dere vogelgriepvirussen.

bemonsterd en onderzocht.

Plaats van monsterneming
Gevoelige natuurgebieden
Sites waar wilde vogels werden bemonsterd
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3.5. West Nile virus
In 2013 is voor het vierde jaar op rij een

De monsternemingen werden op dezelf-

monitoring georganiseerd voor het

de wijze uitgevoerd als voor vogelgriep

West Nile virus. Dit virus kan bij mensen

en betroffen 1.996 stuks pluimvee ge-

West-Nijlkoorts veroorzaken, een ziekte

houden in open lucht, alsook 1.079 wilde

die door muggen wordt overgedragen

vogels, in het bijzonder kraaiachtigen en

met soms een dodelijke afloop. Vogels

roofvogels. Alle onderzoeken waren ne-

zijn het reservoir van het virus; ande-

gatief.

re diersoorten bv paarden kunnen ook
besmet worden. Hoewel de ziekte nog
nooit in België werd aangetroffen, heeft
dit virus zich al wel volop in Zuid- en
Zuidoost-Europa genesteld; van daaruit
kan het snel ons land bereiken.

3.6. Cysticercose
Cysticercen zijn larvale tussenstadia van

In 2013 werden in de slachthuizen bij

lintwormen die bij consumptie door de

runderen 978 gevallen van gelokaliseer-

mens kunnen aanleiding geven tot het

de cysticercose en 16 gevallen van veral-

ontstaan van een volwassen lintworm.

gemeende cysticercose aangetroffen.

Bij een gelokaliseerde infestatie met cysticercen wordt een koudebehandeling
toegepast: het vlees wordt ten minste
10 dagen aan -18°C bewaard, waarna het
geschikt is voor humane consumptie. Bij
een veralgemeende infestatie met cysticercen worden de karkassen afgekeurd.

3.7. Equine infectieuze anemie
Er werden in 2013 geen uitbraken van
equine infectieuze anemie vastgesteld.
Men moet echter waakzaam blijven want
in vele gevallen vertonen de geïnfecteerde paarden geen symptomen, maar zijn
ze wel een bron van infectie voor andere
paarden.
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3.8. Ziekten bij dieren uit de aquacultuur
In 2013 werd geen nieuwe uitbraak van
een officiële ziekte vastgesteld.

3.9. Bijenziekten
In 2013 werd bij 2 imkers Amerikaans
vuilbroed vastgesteld. Alle kolonies in
beide haarden werden geruimd en alle
materiaal werd gereinigd en ontsmet of,
indien dit niet mogelijk was, vernietigd.
Er werden geen gevallen van Europees
vuilbroed noch van acariose vastgesteld.
België bleef in 2013, net als de volledige
Europese Unie, officieel vrij van de kleine
bijenkastkever (Aethina tumida) en de
Tropilaelapsmijt.

Europees pilootproject Epilobee
In mei en augustus 2013 werden de laat-

Bij de uitvoering van het klinisch onder-

Hierbij werden gemiddeld 2 varroamij-

ste 2 bezoekreeksen van fase 1 (2012-

zoek van de geselecteerde kolonies, wer-

ten per 100 bijen aangetroffen. Dit ge-

2013) van het Europees pilootbewa-

den 65 stalen genomen bij 49 verschil-

middelde ligt aanzienlijk lager dan de

kingsproject voor bijensterfte, Epilobee

lende kolonies met ziektesymptomen

resultaten van hetzelfde onderzoek een

uitgevoerd. Hierbij werd gekeken hoe

voor verder laboratoriumonderzoek: al-

jaar eerder. Verder werden ook 16 stalen

het de 627 geselecteerde bijenkolonies

leen het Deformed wing virus (DWV) en

genomen bij 10 verschillende kolonies

bij 150 imkers verging na afloop van de

de darmparasiet Nosema werden aange-

met ziektesymptomen. Verder labora-

winter en gedurende het daaropvolgend

toond in enkele stalen.

toriumonderzoek toonde in 1 staal de

seizoen:

In september 2013 startte de tweede

aan.

• voorjaarsbezoeken: de wintersterfte

fase van Epilobee (2013-2014). Dit pro-

bedroeg 33,6 %. Bij 20 imkers (13 %)

ject omvat opnieuw 3 bezoekreeksen

De 2 volgende bezoekreeksen zijn ge-

stierven alle geselecteerde kolonies;

bij 150 nieuw geselecteerde imkers: 643

pland voor het voorjaar en de zomer van

kolonies zullen opgevolgd worden. Van

2014.

• zomerbezoeken: de seizoenssterfte
bedroeg ongeveer 8,9%.

iedere geselecteerde kolonie werd een
staal genomen van 300 volwassen bijen
voor telling van het aantal varroamijten.
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4. Voedseltoxi-infecties
Voedseltoxi-infecties zijn een verzamel-

Aantal gemelde CVTI’s

naam voor infecties of intoxicaties die
1.800

worden veroorzaakt door de consumptie
van microbiologisch gecontamineerde

1.539

1.600

1.450

voeding of water. We spreken van een

1.400

collectieve voedseltoxi-infectie (CVTI)
wanneer onder dezelfde omstandighe-

1.200

den twee of meer personen gelijkaardi-

1.000

ge symptomen vertonen waarbij er een

1.312

800

(waarschijnlijk) oorzakelijk verband be-

600

staat met eenzelfde voedselbron.

400

330

281

311

200

94

70

57
2011

2012
CVTI's

Betrokken personen

2013

Gehospitaliseerde personen

In slechts 7,4 % van de CVTI’s kon een oorzaak gevonden worden door analyse van restanten van levensmiddelen
of door onderzoek van de zieke personen
Aantal gehospita-

Aantal CVTI’s

Aantal zieken

E. coli O157:H7/STEC

10

41

25

Bereide filet américain

Salmonella

10

33

15

Eieren en eiproducten

Campylobacter

9

45

11

4

59

0

Coagulase +
Staphylococcus

liseerd

Verdachte oorsprong

Gevogelte, gemengde
voeding
Visserijproducten,
gemengde voeding
Weekdieren, rijst,

Bacillus cereus

4

30

0

dranken, gemengde
voeding
Visserijproducten,

Histamine

4

9

3

Clostridium perfringens

2

88

0

Hepatitis A

2

5

2

Niet gekend

Listeria monocytogenes

2

4

0

Kaas, varkensvlees

Norovirus

1

20

5

Gemengde voeding

Co-infectie

3

31

2

Groenten/-sappen

Onbekend

260

947

31

Totaal

311

1312

94

gemengde voeding
Rundsvlees, gemengde
voeding
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Thuis
16,7%

Ambulante handel
2,9%
Residentiële
instellingen
3,9%

Plaatsen van
blootstelling aan
CVTI’s in 2013

Andere
2,9%
Bedrijfskeukens
2,6%
Take-away
18,3%

Restaurant
48,6%

Tijdelijke catering
2,9%

School, kinderopvang
1,3%

Het vermoeden dat het aantal CVTI’s
wordt onderschat blijft echter bestaan.
Dit heeft onder meer te maken met de
problemen inzake diagnose, met name
de moeilijkheid om een verband te leggen tussen een CVTI en de voeding.
Daarnaast speelt ook een gebrekkige en
vaak laattijdige melding van uitbraken
van CVTI’s een rol. Zeker in geval zich
slechts milde symptomen voordoen,
worden voedseltoxi-infecties meestal
niet gerapporteerd.
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1. Kwaliteit
Naast de veiligheid van de voedselketen

mische

wordt de kwaliteit van diverse producten

(verboden dierlijke eiwitten, additieven,

in de voedselketen door het FAVV gecon-

ruw vet, ruw eiwit, ruwe as, ruwe celstof,

troleerd: meststoffen, bodemverbete-

calcium, …), frituurvet (gepolymeriseer-

rende middelen, teeltsubstraten en zui-

de triglyceriden), zuigelingenvoeding

veringsslib (nutriënten, organische stof,

(vitamines, mineralen en transvetzuren),

droge stof, pH, …), bestrijdingsmiddelen

voedingssupplementen en (gehalte aan

(gehalte aan actieve stof en fysico-che-

vitaminen en mineralen).

eigenschappen),

diervoeders

Aantal analyses /
monsters
Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten, zuive-

Conform

1.528 (374 monsters)

95,5 %

78 monsters

96,1 %

Substantiële kwaliteit

812 analyses

96,8 %

Gemedicineerde voeders

254 analyses

89,0 %

Additieven

606 analyses

92,6 %

ringsslib
Bestrijdingsmiddelen (fytofarmaceutische producten: gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingstoffen)
Diervoeders

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze

Voor de fytofarmaceutische producten

van 2012.

was het niet naleven van het gewaar-

Voor de meststoffen waren de non-conformiteiten voornamelijk te wijten aan
een tekort aan nutriënten (stikstof, fosfor,
kalium), voor bodemverbeterende middelen en zuiveringsslib aan een te laag
gehalte aan droge stof, organische stof

borgde gehalte aan werkzame stoffen en
het niet naleven van de fysico-chemische
eigenschappen (schuimvorming en zuurtegraad) de voornaamste reden voor de
non-conformiteiten; er werden 2 waarschuwingen en 1 PV opgesteld.

en stikstof. Er werden 16 waarschuwingen en 10 PV’s uitgeschreven.

Bepaling van het gehalte actieve stof (mancozeb) in een fytofarmaceutisch product
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Voor de diervoeders hebben de non-conformiteiten van de kwalitatieve samenstelling aanleiding gegeven tot 10 waarschuwingen, van gemedicineerd voeder
tot 1 PV en 6 waarschuwingen en deze op
de waarborgen in toevoegingsmiddelen
tot 5 PV’s en 17 waarschuwingen.
Aantal analyses /
monsters
Oliën en frituurvetten
Bijzondere voeding voor zuigelingen en kleuters
Voedingssupplementen en verrijkte levensmiddelen

Conform

6 monsters

50 %

1.063 analyses

99,4 %

573 analyses

97,2 %

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze

De non-conforme zuigelingenvoeding

In vergelijking met 2012 zijn er minder

van 2012.

gaf aanleiding tot 5 maatregelen tegen

monsters genomen van voedingssup-

een andere operator.

plementen gezien de nieuwe toleran-

Bij de inspecties op de hygiëne in de
horeca werd de kwaliteit van de frituurvetten systematisch gecontroleerd, met
een draagbaar meettoestel worden de
polaire bestanddelen gemeten. Bij een
non-conform resultaat en als de operator niet onmiddellijk de olie of het fri-

ties voor geëtiketteerde gehaltes. De
non-conformiteiten van voedingssupplementen en verrijkte levensmiddelen
hebben aanleiding gegeven tot 5 waarschuwingen, 8 maatregelen tegen een
andere operator en 5 PV’s.

tuurvet vervangt, werd het gehalte aan
gepolymeriseerde triglyceriden in het
laboratorium bepaald. Er werden 3 PV’s
opgesteld.
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Transvetzuren
Door de industrie geproduceerde transvetzuren (TVZ) worden duidelijk in
verband gebracht met het risico op het ontwikkelen van bepaalde ziekten.
Het verbruik van deze TVZ moet daarom zoveel mogelijk beperkt te worden.
Momenteel bestaan er echter geen wettelijke normen voor het maximaal
gehalte aan deze stoffen in levensmiddelen, behalve voor zuigelingenvoeding. In het belang van de gezondheid zouden transvetzuren in levensmiddelen moeten beperkt blijven tot minder dan 1 % van de totale energiebehoefte en 2 % van het totaal vetgehalte, wat er op neerkomt dat 100 g olie
of vet niet meer dan 2 g TVZ mag bevatten.
Aangezien het steeds duidelijker wordt dat inname van transvetzuren zoveel mogelijk beperkt moet worden en naar aanleiding van onder andere
adviezen van het Wetenschappelijk Comité (36-2006) en de Hoge Gezondheidsraad (nr. 8666 van 4 juli 2012), werd in 2013 naast de jaarlijkse analyse
van zuigelingenvoeding op TVZ gestart met de monsternemingen van 244
levensmiddelen uit 5 diverse productgroepen die mogelijke bronnen zijn
van TVZ (margarine, gevulde chocolade, koekjes, chips en aperitiefhapjes)
om na te gaan of deze levensmiddelen voldoen aan de aanbevelingen. Van
deze 244 producten bevatten er 7 producten te veel transvetzuren of hadden een transvetzuurgehalte dat hoger ligt dan 2 % van het totaal vetgehalte. Meer bepaald bevatten 4 margarines, 2 koeken en 1 gevulde chocolade meer transvetzuren.
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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

De polychloorbifenylen (PCB’s) vinden

Het FAVV besteedt in het bijzonder aan-

kankerverwekkend effect kunnen heb-

hun oorsprong terug in menselijke acti-

dacht aan het risico voor contaminatie

ben. Dioxines behoren tot de familie van

viteiten. Ze werden gedurende decennia

van de voedselketen door dioxines en

de organochloorverbindingen en heb-

gebruikt in verschillende industriële toe-

PCB’s. Het FAVV neemt jaarlijks monsters

ben dus dezelfde fysico-chemische ei-

passingen, o.a. als koelvloeistof in elek-

in de levensmiddelensector en de dier-

genschappen. Naast de “echte” dioxines

trische transformatoren, in pigmenten,

voedersector. In België is het verplicht

(polychloordibenzodioxines of PCDD’s),

verven, …. Ze werden niet als individuele

in de diervoedersector om analyses uit

omvat deze groep eveneens de furanen

congeneer gebruikt, maar onder de vorm

te voeren op dioxines en dioxineachti-

(polychloordibenzofuranen of PCDF’s)

van complexe mengsels. Op dit ogenblik

ge PCB’s voordat kritische grondstoffen

en de dioxineachtige PCB’s. Deze ver-

is het gebruik van PCB’s in de EU verbo-

op de markt worden gebracht en dit op

bindingen zijn allemaal lipofiel (ze zijn in

den.

kosten van de operator. Na herhaalde

vet oplosbaar), chemisch en fysisch zeer
stabiel en bijna niet bioafbreekbaar. Hierdoor hopen ze zich op in het vet van dieren en bij de mens. Eventuele non-conformiteiten worden bijgevolg meestal
vastgesteld in producten van dierlijke
oorsprong.

Preventie en reductie van humane blootstelling gebeurt o.m. door de bronnen
aan te pakken, bijvoorbeeld door industriële processen onder controle te houden, door maatregelen te nemen die de
emissie beperken of elimineren, …. Hoe-

incidenten werd de Europese Commissie
geïnspireerd door deze aanpak en verplicht ze sinds 2012 een monitoring van
de kritische grondstoffen (oliën, vetten
en hun afgeleide producten) en de samengestelde voeders die deze bevatten.

wel het gebruik van PCB’s verboden is,

Dioxines hebben geen technisch of an-

kunnen ze nog teruggevonden worden

der doel. Ze zijn een ongewild en vaak

in bijvoorbeeld oude elektrische instal-

onvermijdbaar bijproduct van een aantal

laties. Een gepaste afvalverwerking is in

thermische en industriële processen. Be-

dat opzicht dus zeer belangrijk.

langrijke bronnen door menselijke activiteit zijn o.a. metaalproductie en -verwerking, afvalverbranding en huishoudelijke
haarden.

Dioxines

Dioxineachtige PCB's

Zuiveringsslib
Diervoeders

PCB
28

1.284

1.284

657

Controle vlees slachthuizen

400

400

221

Bijzondere voeding voor zuigelingen en kleuters

20

20

10

Voedingssupplementen

17

17

12

Eieren en eiproducten

51

51

29

Melk en melkproducten

151

151

88

Visserijproducten

130

130

112

Verwerkte dierlijke vetten (talk, reuzel)

20

20

6

Vlees en vleesproducten

60

60

35

Plantaardige oliën en vetten

55

55

29

2.188

2.188

1.227

Totaal
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Er waren non-conformiteiten bij:
•

5 diervoeders: dioxines in 4 monsters

• 8 monsters van schapen: 5 overschrij-

van ruwvoeder, dioxines en dioxine-

dingen van dioxines en 2 overschrij-

achtige PCB’s in een monster van een

dingen van dioxines en dioxineachti-

premix van Hongaarse oorsprong: er

ge PCB’s in lever; 1 overschrijding van

werd 1 PV opgesteld,

dioxines in spierweefsel.

Bovendien worden, in het kader
van het protocol tussen het FAVV
en het FAGG, door het FAGG jaarlijks monsters geanalyseerd van
zuigelingenvoeding in de apotheken. De 30 analyses op dioxines en
op dioxineachtige PCB’s en de 20
analyses op PCB’s gaven allen conforme resultaten.

2.2. Mycotoxines
Mycotoxines worden gevormd door

dieren van besmette voedergewassen.

duizeligheid en hoofdpijn. Andere myco-

schimmels die aanwezig zijn in plant-

Meerdere mycotoxines hebben een niet

toxines, zoals patuline, zijn toxisch voor

aardige grondstoffen tijdens hun groei

te verwaarlozen effect op de gezondheid

het zenuwstelsel of kunnen, zoals be-

of opslag. Mycotoxines kunnen ook

van mens en dier. Een fusariumtoxine

paalde aflatoxines, schade aan de genen

aangetroffen worden in dierlijke produc-

(bijvoorbeeld deoxynivalenol (DON)) ver-

veroorzaken en kankerverwekkend zijn.

ten zoals melk door de inname door de

oorzaakt misselijkheid, braken, diarree,

Aflatoxines in maïs
Aflatoxines zijn een groep van twintig stoffen, waarvan er een viertal frequent in levensmiddelen en diervoeders voorkomen. Ze maken deel uit van de mycotoxines. Aflatoxines worden gevormd door schimmels van de Aspergillusfamilie.
De in de voedselketen meest voorkomende zijn AF B1, B2, G1 en G2. Na het voederen van met AF B1, B2 besmette
diervoeders aan melkproducerende dieren kan men in de melk de gehydroxileerde metabolieten van AF B1 en B2,
respectievelijk AF M1 en AF M2 terugvinden. Gastgewassen, waaronder granen en maïs, zijn bijzonder gevoelig aan een
besmetting met deze schimmel bij een langdurige blootstelling bij hoge (lucht-)vochtigheid of bij schade door stress
zoals bij droogte. Tijdens het oogst- en groeiseizoen in 2012 waren de condities ideaal voor besmetting in grote delen
van Europa, in het bijzonder in de Zuidoost-Europese landen.
Eind december 2012 werden in Duitsland en Nederland in voor diervoeder bestemde maïs, afkomstig van Servië en
Roemenië, afltoxines vastgesteld. Begin maart 2013 werd het FAVV via een melding van Duitsland met het Europese
snelle waarschuwingssysteem (RASFF) enerzijds en via een notificatie van een Belgische operator anderzijds, op de
hoogte gebracht van maïs gecontamineerd met AF B1. Door de eerder laattijdige melding van de Duitse overheid en
de operator was de maïs al gebruikt om mengvoeders te fabriceren en was een deel al gevoederd. Alle betrokken maïs
en mengvoeder werden door het FAVV geblokkeerd en de betrokken lidstaten werden geïnformeerd. Van de dieren, die
het gecontamineerde diervoeder al gekregen hadden, werden melkmonsters gecontroleerd op de aanwezigheid van
AF M1. Alle melkmonsters bleken conform te zijn.
De hele Europese Unie bleef echter enkele maanden in de ban van verschillende incidenten met gecontamineerde
maïs uit Zuidoost-Europese landen. Tientallen diervoederbedrijven en duizenden veehouderijen werden in de EU
geblokkeerd en met terugroepingen geconfronteerd. Als reactie organiseerde de Belgische diervoedersector vanaf
20/03/2013 een verplichte extra monitoring voor het opsporen van aflatoxine B1 in maïs afkomstig van risicolanden
voor alle Belgische GMP-operatoren (Good Manufacturing Practices). Analoge extra monitoringen werden door de sectoren van andere Europese landen opgezet. Ook het FAVV heeft zijn controleprogramma voor maïs uit risicogebieden
verscherpt en operatoren eraan herinnerd dat een snelle melding van non-conforme resultaten de impact en draagwijdte sterk kan beperken.
Hoewel de klimatologische omstandigheden in 2013 wereldwijd minder gunstig waren voor de groei van mycotoxineproducerende schimmels, blijft er altijd een gevaar op besmetting met deze van nature voorkomende schimmels.
Waakzaamheid blijft dus geboden.
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Naast controle op de naleving van de

Iedere jaar neemt het FAVV monsters

normen, worden er ook analyses ver-

doorheen de hele voedselketen en bij

richt op niet-genormeerde mycotoxines

import (oa in het kader van de Europe-

(bijvoorbeeld T2 en HT2-toxines in voe-

se Verordening (EG) 669/2009): zie ook

dingsmiddelen, ochratoxine A in karkas-

hoofdstuk 7. Controles van producten bij

sen) om de achtergrondcontaminatie te

invoer. Er worden immers veel levensmid-

kennen voor deze parameters.

delen ingevoerd die gevoelig zijn voor

6

de vorming van mycotoxines (specerijen,
grondnoten, rijst, amandelen, …).

Monsternemingen

Conform

Diervoeders

688

98,4 %

Melk en melkproducten

160

100 %

Bijzondere voeding voor zuigelingen en kleuters

63

100 %

Specifieke voedingsmiddelen (voedingssupplementen, dagvervangende

13

100 %

Dranken

66

100 %

Fruit (druiven, dadels, vijgen)

56

100 %

Noten en afgeleide producten

315

98.7 %

Granen en afgeleide producten

352

99,8 %

Specerijen

100

99,8 %

Zaden, plantaardige oliën en oliehoudende zaden

71

96,7 %

Karkassen

158

100 %

Andere*

191

99,5 %

en verrijkte voedingsmiddelen)

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

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze
van 2012.
• 11 non-conformiteiten in de diervoe-

• 38 non-conformiteiten in levensmid-

ders: 9 voor aflatoxine B1 (8 maïs-

delen: aflatoxines in pistachenoten

bloem en 1 voeder voor melkkoeien),

(20), in aardnoten (9), in amandelen

1 overschrijding van de norm voor

(3), in pindaboter (1), ochratoxine A in

zearalenone en DON in een samenge-

kruidnagel (1), in rogge (1), in meel (1),

steld diervoeder. De verschillende lo-

fumonines in meel (2). Ze hebben aan-

ten die aflatoxine B1 bevatten werden

leiding gegeven tot de inbeslagname

in beslag genomen en er werd een

van 147 kg aardnoten en 17 kg meel, 1

waarschuwing opgesteld,

maatregel tegen een andere operator,
een weigering tot invoer van 31 zendingen en 18 RASFF.

Bovendien worden, in het kader van het protocol tussen
het FAVV en het FAGG, door
het FAGG jaarlijks monsters
geanalyseerd van zuigelingenvoeding in de apotheken:
15 analyses op aflatoxine M1,
15 analyses op aflatoxine B1,
15 analyses op ochratoxine A,
10 analyses op zearalenone en
10 analyses op fumonisines.
Alle waren conform.
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2.3. Residuen van bestrijdingsmiddelen
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen

Het controleplan van de residuen van

In toepassing van Verordening (EG)

bij de teelt van groenten, fruit en ak-

bestrijdingsmiddelen van het FAVV richt

669/2009 worden verhoogde controles

kerbouwproducten kan aanleiding ge-

zich op levensmiddelen die een over-

uitgevoerd op 18 levensmiddelen af-

ven tot de aanwezigheid van residuen

schrijding van de MRL kunnen vertonen.

komstig uit Thailand, de Dominicaanse

in levensmiddelen en diervoeder. De

Een overschrijding van de MRL betekent

Republiek, Marokko, Kenia, Vietnam en

maximale residulimieten (MRL) zijn vast-

niet noodzakelijk - en zelfs zelden - een

India. Producten die niet voldoen aan de

gelegd in de Europese wetgeving zodat

risico voor de consument, maar is een te-

MRL mogen niet in de handel worden

het correct gebruik van de bestrijdings-

ken van verkeerd gebruik van het bestrij-

gebracht (zie ook hoofdstuk 7. Controles

middelen kan worden nagegaan (ge-

dingsmiddel. In geval van overschrijding

van producten bij invoer).

bruik van erkende producten in de teelt,

wordt een risico-evaluatie uitgevoerd.

naleving van de dosissen en de termijnen

Als er voor de consumenten een poten-

vóór de oogst) om zo de gezondheid van

tieel risico wordt aangetoond, worden

de consument te beschermen. De levens-

maatregelen genomen om de consump-

middelen en diervoeders waarvan het re-

tie van het betrokken voedingsmiddel te

sidugehalte de MRL overschrijdt, mogen

vermijden (uit de handel nemen, persbe-

niet op de markt worden gebracht.

richt en recall bij de consumenten). Bovendien vindt een inspectie plaats bij de
verantwoordelijke van het product (Belgische producent of invoerder) zodat de
reden van overschrijding van de MRL kan
worden vastgesteld. Een waarschuwing
of een PV wordt opgemaakt afhankelijk
van de ernst van de inbreuk.

Resultaten van de 3.612 analyses van residuen van bestrijdingsmiddelen
Aantal monsters

Conform*

2.019

97,7 %

160

57,5 %

Verhoogde controles

337

96,4 %

Controleplan

99

98 %

5

100 %

Controleplan

570

100 %

Babyvoeding

Controleplan

82

100 %

Verwerkte producten

Controleplan

250

100 %

3.546

96,4 %

Controleplan
Groenten, fruit, granen

Diervoeders

Opvolging van
non-conformiteiten

Opvolging van
non-conformiteiten

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

Totaal
* rekening houdend met de analytische onzekerheid
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Er werd gezocht naar meer dan 550 resi-

In het kader van het controleplan is het

Het waren vooral munt uit Marokko,

duen van verschillende bestrijdingsmid-

percentage conformiteiten dat in 2013

pepers uit de Dominicaanse republiek,

delen. De monsters waren afkomstig uit

werd vastgesteld in groenten, fruit en

aardbeien uit Egypte en Chinese thee die

België (42,8 %), andere lidstaten (19,9 %),

granen hoger dan dat van 2012 (+ 1 %).

aan de basis lagen van de non-confor-

derde landen (34,2 %) of uit een niet

Alhoewel er vooruitgang is in vergelij-

miteiten in het kader van de verhoogde

bepaald land van oorsprong (3,1 %). In

king met 2012, toch blijven de resultaten

controles (verordening 669/2009). De

42,4 % van de monsters werd geen resi-

van uit derde landen ingevoerde produc-

non-conformiteiten hebben aanleiding

du gevonden.

ten (97 % conform) minder goed dan de

gegeven tot 4 PV’s en 57 bijkomende

Belgische producten (99,2 % conform)

maatregelen (inspectie, bijkomende ana-

en deze uit andere lidstaten (99,3 % con-

lyses en eventuele inbeslagnames) tov

form). Met een uitzondering voor pepers

de verantwoordelijken van de non-con-

(voornamelijk uit Oeganda), waren de

forme levensmiddelen (producent of in-

overschrijdingen in andere levensmidde-

voerder).

6

len éénmalig. 3 loten broccoli en 2 loten
aubergines met een overschrijding van
de MRL hielden een gevaar in voor de
volksgezondheid en daarom werd een
recall georganiseerd. Het gehalte aan
non-conformiteiten van de geanalyseerde loten in het kader van opvolgingscontroles vertoont ook een daling tov 2012
(20,4 %). Het waren pepers uit Oeganda
en Maleisië die verantwoordelijk waren
voor de non-conformiteiten.
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2.4. Zware metalen
Zware metalen zijn toxische stoffen die

Controles zijn bedoeld om na te gaan of

van nature aanwezig zijn in het leefmili-

de wettelijke normen niet worden over-

eu of afkomstig zijn uit industriële acti-

schreden in levensmiddelen, maar ook

viteiten. Ze kunnen door opname via de

in materialen in contact met levensmid-

voeding dysfuncties veroorzaken of zich

delen (zie punt 2.10). Daarnaast worden

opstapelen in het lichaam (bv. cadmium

analyses uitgevoerd om de nodige ge-

in de nieren).

gevens te verzamelen voor een blootstellinginschatting of voor een eventuele
normering.

Resultaten van de 4.732 analyses op zware metalen
Zware metalen
Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en

Conform

(analyses)

As, Cd, Cr, Co,
236 (1.655)

100 %

Cd, Pb, Hg, As

711 (938)

100 %

As, Cd, Pb

143 (260)

99,2 %

As, Cd, Pb

81 (175)

100 %

Cd, Pb

220 (440)

100 %

Vlees, vleesproducten en –bereidingen, gelatine

As, Cd, Hg, Pb

21 (35)

100 %

Melk, eieren en hun producten

As, Cd, Pb, Hg

75 (253)

100 %

Visserij- en aquacultuurproducten

As, Cd, Pb, Hg

174 (456)

99,5 %

Bijzondere voeding voor zuigelingen en kleuters

As, Cd, Hg, Pb

70 (95)

100 %

Voedingssupplementen

As, Cd, Hg, Pb

28 (90)

94,4 %

As, Cd, Pb

45 (70)

100 %

Cd, Pb

16 (32)

100 %

As, Cd, Pb

60 (110)

100 %

As, Cd, Hg, Pb

34 (93)

97,8 %

As, Pb

15 (30)

100 %

1.929 (4.732)

99,8 %

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

Alcoholische en niet-alcoholische dranken
Honing
Bereide producten (bakkerij, patisserie, chocolade, koeken)
Voedingsadditieven
Thee, koffie, infusies en cacao
Totaal
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Aantal
monsters

Cu, Hg, Ni,
Pb, Zn

Controles op producten

Als gevolg van een klacht van de sector

stoffenwetgeving werden ook de teel-

De non-conforme resultaten betroffen

over een abnormaal hoog gehalte aan

ten die met dit product bemest waren,

1 monster spinazie (Cd), 1 monster prei

chroom in een bijproduct van de bewer-

geanalyseerd. Aangezien er hierin geen

(Pb), 2 monsters visserij- en aquacultuur-

king van vellen (organische meststof ),

chroom gedetecteerd werd, werden zo-

producten (1 Pb en 1 Cd), 2 monsters

werd een analyse op chroom in het be-

wel de landbouwgewassen als de mest-

voedingsadditieven (Pb) en 5 monsters

trokken product gedaan. Er werd 1,9 %

stof vrijgegeven. Omdat het ging over

voedingssupplementen (As). Er werd 1

chroom (totaal) aangetroffen. Er werd

een ‘bio’ gecertificeerd product, werden

maatregel genomen tegen andere ope-

evenwel geen chroom (VI) - meer toxisch

de betrokken Gewestelijke overheden

ratoren, 3 PV’s opgesteld en 2 inbeslag-

dan Chroom (III) - gedetecteerd. Omwil-

op de hoogte gebracht. Ten gevolge van

names (5 liter voedingssupplementen

le van het ontbreken van een specifieke

deze vaststellingen is de FOD Volksge-

op basis van zeewier en 3 kg algen) uit-

norm voor dit zware metaal voor het

zondheid van plan om normen voor dit

gevoerd.

betrokken product in de federale mest-

zware metaal op te leggen in meststoffen

6

afkomstig van bewerkingen van vellen.

Bovendien worden, in het kader van het protocol tussen het FAVV en het
FAGG, door het FAGG jaarlijks monsters geanalyseerd van zuigelingenvoeding verkocht in de apotheken. De 10 analyses op arseen, cadmium en
kwik hadden allen conforme resultaten.
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2.5. PAK
Bij onvolledige verbranding van organi-

Grote hoeveelheden PAK’s kunnen in

Sinds 1 juli 2012 is ook een norm voor de

sche producten worden polycyclische

geraffineerde olie worden aangetroffen.

som van 4 PAK’s (benzopyreen, benzan-

aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) ge-

In dat geval kunnen de PAK’s via een be-

traceen, benzofluorantheen en chryseen)

vormd waarvan sommige wellicht kan-

handeling met actieve kool worden ge-

van toepassing.

kerverwekkend zijn voor de mens. PAK’s

ëxtraheerd. Een andere mogelijke bron

worden in levensmiddelen gevormd bij

van PAK’s is de afzetting uit het milieu

het opwarmen en drogen wanneer ver-

op vis en zeevruchten. Voor bepaalde

brandingsproducten rechtstreeks met

levensmiddelen is een maximale limiet

het levensmiddel in contact komen.

voor de PAK benzo(a)pyreen vastgesteld.

Resultaten van de 499 analyses van PAK’s
Aantal monsters

Conform

Diervoeders

237

100 %

Bijzondere voeding voor zuigelingen en kleuters

41

100 %

Chocoladeproducten

15

100 %

Specifieke voedingsmiddelen

22

100 %

Groenten

11

100 %

Specerijen

2

100 %

Producten en bereidingen van de visserij of de aquacultuur

83

99,9 %

Vlees, vleesproducten en -bereidingen

35

100 %

Plantaardige oliën

15

100 %

Bijenteeltproducten

5

100 %

Additieven

8

100 %

Brood

5

100 %

Granen

10

100 %

Pasta

5

100 %

Ontbijtgranen

5

100 %

499

99,9 %

Totaal

Alle monsters waren conform, behalve 1
monster van visserijproducten (gerook-

Bovendien worden, in het ka-

te vis geïmporteerd uit Ghana) waar de

der van het protocol tussen

norm voor benzopyreen en de som van

het FAVV en het FAGG, door

4 PAK’s overschreden werd. Naar aanlei-

het FAGG jaarlijks monsters

ding van de non-conformiteit werd er

geanalyseerd van zuigelin-

een RASFF-bericht opgesteld.

genvoeding verkocht in apotheken. Alle 24 analyses waren
conform.
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2.6. Additieven en aroma’s
Additieven zijn stoffen die aan levensmiddelen worden toegevoegd om technische redenen: om de houdbaarheid
te verlengen (bewaarmiddelen en anti-oxidanten), om de kleur of smaak te
wijzigen of te herstellen (kleurstoffen
en smaakstoffen), … Het FAVV voert
analyses uit op bewaarmiddelen (sulfiet,
benzoaat, …), zoetstoffen (acesulfaam K,
aspartaam, neotaam, sucralose, steviolglycosiden, …), toegelaten en verboden
kleurstoffen (soedanrood I, II, III en IV,
methylgeel, oranje II, pararood, rhodamine B), toegelaten (fosfaten) en verboden
emulgatoren (morfoline) enz. De Europese wetgeving betreffende de additieven
bevat een positieve lijst; dit betekent dat
enkel de additieven met een specifieke
toelating mogen worden gebruikt.
Het FAVV voert ook analyses uit op stoffen die van nature aanwezig zijn in aroma’s (cumarine, pulegon).

HPLC-CI-ketens die gebruikt worden voor de bepaling van het gehalte aan sulfiet, fosfaat
en nitraat in levensmiddelen

Resultaten van de 2.893 analyses van additieven en aroma’s
Aantal monsters

Conform

1.955

97,4 %

Sulfiet in andere levensmiddelen

171

100 %

Nitraten & nitrieten

30

100 %

Benzoaten & sorbaten

119

99,2 %

Boorzuur

84

100 %

Parabenen

37

100 %

Propionzuur

24

100 %

109

99,4 %

Toegelaten

118

100 %

Verboden

80

96,3 %

Toegelaten

25

100 %

Verboden

29

100 %

Glutaminezuur

22

100 %

90

100 %

2.893

98,1 %

Sulfiet in gehakt

Bewaarmiddelen

Zoetstoffen
Kleurstoffen

Emulgatoren
Smaakversterkers
Natuurlijke aroma's
Totaal
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Het gebruik van sulfiet in gehakt vlees is

norm en moet het op de ingrediënten-

Dit betekent in 2,5 % van de 1.955 testen

wettelijk verboden. Vlees dat aan de lucht

lijst voorkomen. Een controle op de aan-

(2,3 % in 2012). De niet- conforme resul-

is blootgesteld oxideert en krijgt geleide-

wezigheid van sulfiet in gehakt bestaat in

taten gaven aanleiding tot 6 waarschu-

lijk een bruinachtige kleur. Sulfiet wordt

eerste instantie uit een snelle routinetest

wingen, 20 PV’s en 8 inbeslagnames.

toegevoegd om de rode kleur van het

waarbij gebruik gemaakt wordt van ma-

vlees te bewaren. Hierdoor kan bedorven

lachietgroen. Indien deze test positief is,

vlees een vers uitzicht behouden en een

wordt de aanwezigheid bevestigd in het

risico vormen voor de voedselveiligheid.

labo.

In bereid gehakt vlees mogen wel sulfieten voorkomen in toegevoegde ingrediënten. In voorkomend geval mag het gehalte aan sulfiet in het eindproduct niet
hoger zijn dat de wettelijk vastgestelde

Voor de non-conforme analyseresultaten
(uitgezonderd sulfiet in gehakt) werd 1
beslag uitgevoerd.

In 2013 waren 2,8 % van de malachietgroentesten bij 1.955 inspecties bij slagers non-conform. De aanwezigheid van
sulfiet werd bevestigd in het laboratorium in 87,3 % van de 55 monsters.

2.7. Andere verboden of ongewenste stoffen
2.7.1. Diervoeders
In diervoeders worden binnen bepaalde

Melamine is een chemisch bestanddeel

grenzen bepaalde stoffen aanvaard ter-

dat gebruikt wordt bij de fabricatie van

wijl andere daarentegen formeel verbo-

plastic. Het product werd in het verleden

den zijn (bijvoorbeeld hormonen). Het

op een frauduleuze manier toegevoegd

FAVV voert tal van analyses uit om de af-

aan bepaalde in China vervaardigde

wezigheid van hormonen en de afwezig-

melkproducten om het stikstofgehalte

heid van verboden additieven zoals anti-

schijnbaar te verhogen.

biotica, waarvan het gebruik als additief
werd verboden in het kader van het preventiebeleid tegen antibioticaresistentie,
aan te tonen.
Gerecycleerde vetten (keukenafval) zijn
eveneens verboden omwille van de risico’s die ze voor de diergezondheid of de
veiligheid van dierlijke producten kunnen inhouden: zij kunnen eiwitten bevatten die verboden zijn voor herkauwers
(eiwitten afkomstig van zoogdieren).
In het kader van de bestrijding van BSE
(gekke koeienziekte), voert het FAVV controles uit om na te gaan of er geen verboden dierlijke eiwitten aanwezig zijn, in
het bijzonder door kruiscontaminaties in
voeder voor herkauwers. Onvoldoende
zuivere rundvetten zijn eveneens verboden.
Elementair analysetoestel Dumas voor het bepalen van het totaal stikstofgehalte in
diervoeders en meststoffen
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Het FAVV spoort hydroxymethylfurfural
(HMF) op in producten op basis van suiker bestemd voor bijenvoeder. Dit kan in
dit voedsel worden gevormd wanneer
het slecht wordt bewaard en aan hitte
wordt blootgesteld (zon). Deze stof is
schadelijk voor bijen. Er wordt eveneens
toezicht gehouden op verschillende ongewenste zaden. Deze kunnen voor sommige dieren giftig zijn.
Resultaten van de 2.665 analyses van verboden en ongewenste stoffen in diervoeders
Grondstoffen

Mengvoeders en voor-

(conform)

mengsels (conform)

Anabole stoffen

648 (100 %)

Onzuiverheden in vetten

75 (98,7 %)

Gerecycleerde vetten

115 (98,3 %)

Moederkoren

28 (100 %)

Fluor

32 (100 %)

Afwezigheid van verpakkingsresten

43 (88,4 %)

Melamine

1 (100 %)

HMF

7 (85,7 %)

Crotolaria

37 (100 %)

Daturazaden

37 (100 %)

Ricinuszaden

37 (100 %)

Cyaniden

36 (97,2 %)

Kruisbesmetting en verboden gemedicineerde stoffen

45 (97,8 %)

535 (99,7 %)

Dierlijke eiwitten

263 (100 %)

726 (99,6 %)

Totaal

711 (98,6 %)

1.954 (99,6 %)

De aanwezigheid van verpakkingsma-

cleerde vetten (inbeslagname van een

aangezien deze niet mogen gebruikt

teriaal wordt onderzocht in de voeders

lot), fluor in een mengvoeder (1 verwit-

worden in diervoeders. In 2013 werden

afkomstig van de recyclage van oude

tiging), verboden rundereiwitten (1 lot

110 monsters van dierlijk vet en 89 mon-

levensmiddelen. Er wordt systematisch

in beslag genomen), ontbreken van de

sters van diermeel onderzocht; ze waren

een onderzoek gevoerd teneinde na te

vermelding van de aanwezigheid van

alle conform (geen enkel bevatte GTH).

gaan of het gaat om een technisch onver-

dierlijke eiwitten op het etiket van voe-

Het FAVV heeft ook analyses uitgevoerd

mijdbare aanwezigheid en of de operator

der voor gezelschapsdieren (2 loten),

voor de opsporing van GTH in monsters

alle noodzakelijke maatregelen heeft ge-

aanwezigheid van HMF als gevolg van

aangezien dat niet mag worden gebruikt

troffen om deze te vermijden.

het bederven van voeder bestemd voor

in diervoeder: 5 monsters van dierlijke

bijen (1 verwittiging).

vetten (1 was non-conform wegens de

De non-conformiteiten waren de volgende: kruisbesmettingen door coccidiosta-

Er werden ook analyses uitgevoerd voor

tica in mengvoeders en 1 voormengsels

de opsporing van GTH (glycerol trihep-

(1 verwittiging en 2 PV’s), onzuiverheden

tanoaat) dat als merker wordt toege-

in rundervetten (1 verwittiging), gerecy-

voegd aan diermeel en dierlijke vetten,

afwezigheid van GTH) en 4 monsters van
diermeel (1 was non-conform wegens de
afwezigheid van GTH).
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2.7.2. Groenten en fruit
Nitraten komen van nature voor in groen-

In 2013 werden 163 monsters van groen-

ten en fruit. De concentratie ervan ver-

ten en babyvoeding genomen op de

schilt naargelang de soort, het seizoen

Belgische markt. Alle monsters voldeden

en de teeltwijze. Ze komen vooral voor in

aan de in de Europese normen voor nitra-

bladgroenten. Nitraten zijn weinig toxi-

ten.

sch maar de metabolieten ervan kunnen
schadelijk zijn voor de gezondheid.

2.7.3. Visserijproducten
Tweekleppige weekdieren zoals mosse-

Histaminevorming in vis kan plaatsvin-

Histamine wordt niet vernietigd bij het

len, oesters en sint-jakobsschelpen voe-

den wanneer het van nature aanwezige

koken of bakken van vis. Gekoeld bewa-

den zich met microalgen (fytoplankton)

histidine door bacteriën wordt omgezet

ren van verse vis (0-4°C) is dus een zeer

door deze uit het water te filteren. Be-

tot histamine. Bepaalde vissoorten zoals

belangrijke maatregel om histaminevor-

paalde soorten fytoplankton produceren

tonijn, makreel, sardines, haring, ansjo-

ming te beperken.

toxines die accumuleren in de weekdie-

vis, … bevatten veel histidine en houden

ren: mariene biotoxines. De consumptie

bijgevolg meer risico in op vorming van

van dergelijke weekdieren kan bij men-

hoge gehaltes aan histamine. Dit is voor-

sen aanleiding geven tot braken en diar-

al het geval bij het hanteren of stockeren

ree (DSP: Diarrhetic Shellfish Poisoning,

in verkeerde omstandigheden (bv. bewa-

veroorzaakt door lipofiele toxines), des-

ren bij te hoge temperatuur). Het con-

oriëntatie en geheugenverlies (ASP: Am-

sumeren van vis die hoge gehaltes aan

nesic Shellfish Poisoning), zenuwsympto-

histamine bevat, kan vergiftigingsver-

men en verlammingsverschijnselen (PSP:

schijnselen veroorzaken (misselijkheid,

Paralytic Shellfish Poisoning).

huiduitslag, hoofdpijn, maag-darmklachten, …).

Mariene biotoxines in levende tweekleppige weekdieren
Histamine in vissen

De analyseresultaten voor de mariene biotoxines zijn beter dan in 2012 (+ 17,1 %).
De analyseresultaten voor histamine zijn
vergelijkbaar met deze van vorige jaren.
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Aantal monsternemingen

Conform

95 (443 analyses)

82,9 %

59

91,5 %
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2.7.4. Slachtdieren
In de veehouderijen neemt het FAVV
monsters voor het opsporen van anabolica en verboden stoffen. In 2013 werden
3.812 monsters genomen voor het opsporen van anabolica en verboden stoffen in het kader van het bewakingsplan
voor residuen en contaminanten (2.025
monsters van runderen, 491 monsters
van kalveren, 1.094 monsters van varkens
en 202 monsters van pluimvee); er werden 88 monsters van water genomen in
varkens- en pluimveebedrijven voor het
opsporen van nitrofuranen en chloramfenicol. 2 non-conformiteiten werden
vastgesteld: 1 monster kalvermest (prednisolone) en 1 watermonster (nitrofuranen).

GC-MS/C/IRMS opstelling in het FAVV-laboratorium van Gentbrugge

Verhoogde controles
In 2013 is het systeem van de H- en R-sta-

In 2013 werden 2 verhoogde controles

Twee verzoeken om beroep werden in-

tuten vervangen door een systeem van

van het type H ingesteld tengevolge van

gediend, zij hebben aanleiding gegeven

verhoogde controle, hetgeen een gelei-

de aanwezigheid van corticosteroïden en

tot een nieuw onderzoek van het dossier

delijke aanpak mogelijk maakt in func-

van hormonen in materiaal dat werd aan-

door de Evaluatiecommissie.

tie van de vastgestelde inbreuk. Om de

getroffen in het bedrijf.

verschillende soorten inbreuken beter te
differentiëren en zo te zorgen voor aangepaste maatregelen, werden nieuwe
codes (statuten) gecreëerd. Zij stemmen
overeen met 6 types verhoogde controles, de codes H, N1 en N2 voor de inbreuken met betrekking tot niet-toegelaten
stoffen en de codes M1, M2 en R voor de
inbreuken met betrekking tot de toegelaten stoffen.

Van de verhoogde controles van het type
R die werden uitgevoerd in de rundveebedrijven waren er 2 tengevolge van
het gebruik van antibiotica en 1 tengevolge het gebruik van niet-steroïdale
ontstekingsremmers. Van de verhoogde
controles van het type R die werd uitgevoerd in de varkensbedrijven waren er 7
wegens het gebruik van antibiotica en 1
wegens het gebruik van niet-steroïdale
ontstekingsremmers.
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2.7.5. Producten
Monsters van dierlijke producten wor-

fen

den genomen in slachthuizen voor de

nitro-imidazolen), diergeneesmiddelen

opsporing van anabolica (hormonen,

(antibiotica, anthelmintica, coccidiosta-

antithyroïde stoffen, beta-antagonisten

tica, niet-steroïdale ontstekingsremmers,

en corticosteroïden), verboden stof-

enz.). Verdachte monsternames ivm ana-

(chloramphenicol,

nitrofuranen,

bolica worden beschreven in hoofdstuk.
9, Fraudebestrijding.

Aantal monsters

Conform

9.903

99,9 %

verdachte monsters in het slachthuis

248

72,6 %

Aquacultuurproducten (Belgische aquacultuurbedrijven - controle-

120

100 %

Visserij- en aquacultuurproducten (andere)

245

99,6 %

Honing (bijenkwekers - controleplan)

80

100 %

Honing (andere)

156

98,7 %

Melk en melkproducten

472

100 %

Eieren en eiproducten

202

100 %

Vlees en vleesproducten
bewakingsplan in het slachthuis en wildverwerkingsbedrijven

plan)

Bewakingsplan in het slachthuis De

blokkeerd in afwachting van een repre-

1 monster honing bevatte een concen-

aanwezigheid van prednisolone in een

sentatieve bemonstering, aangezien en-

tratie aan streptomycine hoger dan de

concentratie van meer dan 5 ppb werd

kel bij conforme resultaten de producten

MRL. 200 kg honing werden in beslag

vastgesteld in een urinemonster van

worden vrijgegeven, bij non-conforme

genomen.

runderen. Twee kalveren waren non-con-

resultaten worden ze vernietigd.

form, het ene vertoonde een te hoge
concentratie van sulfamides, het andere
van NSAID (meloxicam). Bij zeven varkens
was de antibioticaconcentratie te hoog
(5 gevallen hadden betrekking op sulfadiazine, 1 geval op sulfadimethoxine en 1
geval op doxycycline). Een ander varken
vertoonde een te hoge concentratie aan
antiparasitaire middelen (levamisole).
Twee kippen vertoonden een concentratie die hoger lag dan de MRL, de ene voor
een antibioticum (doxycycline), de andere voor een coccidiostaticum (lasalocide)

47 runderen waren non-conform (25
voor de aanwezigheid van antibiotica, 12
voor de aanwezigheid van NSAID, 7 voor
antibiotica en NSAID en 1 voor antiparasitaire middelen), en 21 varkens waren
non-conform (14 door de aanwezigheid
van antibiotica, 3 voor de aanwezigheid
van NSAID, 1 omwille van de aanwezigheid van een verdovend middel, 1 omwille van een antibioticum en NSAID en
1 omwille van chloramfenicol).

en een kalkoen vertoonde residuen van

Twee in de GIP genomen monsters

een voor gevogelte verboden NSAID.

waren non-conform: 1 monster van vis

8 RASFF-berichten werden verstuurd
omwille van de aanwezigheid van antibiotica in varkensvlees, pluimvee- en
kalfsvlees en 1 RASFF-bericht wegens
de aanwezigheid van een antiparasitair
middel in varkensvlees. De producten die
zich nog in België bevonden, werden ge-
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afkomstig uit China waarin een te hoge
concentratie antibiotica werd aangetroffen (sulfadiazine) en 1 monster van
honing afkomstig uit Israël wegens de
aanwezigheid van residuen van een verboden antibioticum (nitrofuranen).

Contaminanten waarvoor geen
norm werd vastgelegd
Naast de contaminanten waarvoor een
norm vastgelegd is in de nationale of de
Europese wetgeving, worden ook analyses uitgevoerd op niet-genormeerde
contaminanten. De bedoeling is data te
verzamelen en deze over te maken aan
het EFSA die ze zal gebruiken in haar risico-beoordelingen:
• furaan, een vluchtige verbinding die
gevormd wordt tijdens het verhitten
van levensmiddelen en die accumuleert in gesloten recipiënten en als
mogelijk carcinogeen voor de mens
wordt beschouwd (123 monsters van
sauzen, babyvoeding, fruit, groenten,
thee, koffie);

Controles op producten

• acrylamide, een neurotoxische en

Benzeen kan ook in voedingsmidde-

waarschijnlijk cancerogene stof voor

len gevormd worden door de decar-

voorkomen in bepaalde schimmel-

de mens die wordt gevormd tijdens

boxylatie van de zouten van benzoë-

structuren (sclerotiën) van het genus

de verhitting van bepaalde voorna-

zuur (benzoaten) in aanwezigheid van

Claviceps (in het bijzonder Claviceps

melijk koolhydraatrijke levensmidde-

ascorbinezuur (vitamine C). Benzoë-

purpurea). Deze schimmelstructuren

len bij hoge temperaturen (169 mon-

zuur wordt aan heel wat voedingspro-

ontwikkelen zich in plaats van korrels

sters van brood, ontbijtgranen, chips,

ducten toegevoegd als bewaarmiddel

op graanaren of zaden. De ergotal-

peperkoek, koffie en cichorei);

en ascorbinezuur kan als natuurlijke

kaloïden veroorzaken neurologische

stof of als voedingsadditief aanwezig

afwijkingen en beïnvloeden het im-

zijn. In 2013 heeft het FAVV 273 ana-

muunsysteem en het voortplantings-

lysen uitgevoerd op diverse levens-

systeem (94 monsters).

• 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 38 monsters lagen beneden de
Europese streefwaarde van 1 mg/l;
• hexabromocyclododecaan (HBCD),
een vlamvertrager die gebruikt wordt
in extruderend (XPS) en expanderend
(EPS) polystyreenschuim (gebruikt als
thermische isolatie in de bouwnijverheid), en in textiel. HBCDD is in het
leefmilieu aanwezig en wordt bijgevolg ook in levensmiddelen en diervoeders aangetroffen (59 monsters);

• Ergotalkaloïden,

alkaloïden

die

middelen (vis, vleesproducten, koffie,
graanproducten, …). Er werden zeer
lage gehaltes gemeten. De meeste

Niet-eetbare soorten

resultaten lagen zelfs onder de detec-

Klein kruiskruid (Senecio vulgaris) en

tielimiet. De inname van benzeen via

alle andere in België voorkomende kruis-

voeding is zeer beperkt. De belang-

kruiden bevatten pyrrolizidine alkaloïden

rijkste bron van inname is door bloot-

die giftig zijn voor de meeste zoogdie-

stelling aan de lucht (bijvoorbeeld via

ren. Het regelmatig eten van planten die

inhalatie);

pyrrolizidine alkaloïden bevatten gaat

• 3-monochloorpropaan-1,2-diol (3MCPD), een verontreiniging die wordt
gevormd bij de zure hydrolyse van
plantaardige eiwitten. 3-MCPD is potentieel cancerogeen als het gedurende een langere periode en in hoge doses wordt toegediend. 3-MCPD en zijn

gepaard met leverschade. Aangezien
de bladeren van het klein kruiskruid erg
lijken op die van rucola werd deze plant
soms aangetroffen in rucola die zich in de
handel bevond. In 2013 heeft het FAVV
40 analysen uitgevoerd op monsters van
rucola. Alle resultaten waren conform.

• polybroombifenylen (PBB) (56 analy-

esters komen voor in een groot aantal

Niet-eetbare pijnboompitten. In 2009

sen) en polybroomdifenyleters (PBDE)

levensmiddelen en ingrediënten, in

en 2010 rapporteerden de Europese lid-

(59 analysen), vlamvertragers die ge-

het bijzonder in sojasaus, maar ook in

staten – en het FAVV – een toenemend

bruikt worden in vele toepassingen

brood, crackers, geroosterde koekjes,

aantal consumentenklachten over een

(plastics, textiel, elektronica…). Ze

kaas, gemodificeerd zetmeel, plant-

bittere nasmaak na consumptie van pijn-

komen voor in het leefmilieu en kun-

aardige oliën, …. Bij de spijsvertering

boompitten. De oorzaak hiervan was het

nen bijgevolg de voedselketen conta-

zouden de esters omgezet worden in

frauduleus bijmengen van niet-eetbare

mineren;

vrij 3-MCPD. Er werden 140 analysen

soorten met andere partijen ingevoerd

uitgevoerd op monsters van diverse

vanuit China. In 2011 heeft de Europese

voedingsproducten uit transforma-

Commissie in samenwerking met de Chi-

tie en distributie. In het kader van

nese autoriteiten en de Chinese Kamer

het protocol tussen het FAVV en het

van Koophandel een lijst opgesteld van

FAGG worden door het FAGG jaarlijks

geaccrediteerde Chinese exporteurs die

• perfluoralkylverbindingen

(PFAS),

gebruikt in textiel, producten voor
behandeling van tapijten en leder, oppervlakteactieve stoffen, schuim voor
brandbestrijding, … (41 monsters);

6

monsters geanalyseerd van zuigelin-

enkel eetbare soorten exporteren naar

• benzeen, een kankerverwekkende

genvoeding in de apotheek. In 2013

de EU en er werd ook een certificatiesys-

stof die vele toepassingen kent in

werden 20 analyses op 3-MCPD en

teem ingesteld. In 2013 heeft het FAVV

de industrie (chemicaliën, detergen-

3-MCPD-esters uitgevoerd op zuige-

34 analyses uitgevoerd. Alle monsters

ten, verven, plastics) en ook voor-

lingenvoeding en dieetvoeding voor

waren conform.

komt in o.a. uitlaatgassen en siga-

medisch gebruik, speciaal bestemd

rettenrook. Daardoor is benzeen in

voor zuigelingen;

ons milieu aanwezig en kan het dus
in de voedselketen terecht komen.
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2.8. Allergenen
Het enige wat iemand met een voed-

In de transformatiesector werden 1.394

In de distributiesector werden bijko-

selallergie kan doen, is het betrokken

controles uitgevoerd van de etikettering

mend 70 analyses op allergenen van

allergeen vermijden maar daarvoor is

inzake allergenen, onder andere door

noten (amandelen, hazelnoten, cashew-

een duidelijk en leesbaar etiket op elk

een verificatie van de recepten; 3,3 % van

noten, macadamianoten, paranoten, pe-

voorverpakt voedingsmiddel absoluut

de controles waren niet conform. In de

cannoten en pistachenoten), 59 analyses

noodzakelijk. De wetgeving inzake eti-

distributiesector werden 3.097 controles

op allergenen van soja, 59 analyses op

kettering bepaalt dat het gebruik van 14

uitgevoerd op de etikettering van aller-

allergenen van pindanoten, 58 analyses

allergenen (glutenbevattende granen,

genen; 5,9 % van de controles waren niet

op gluten en 1 analyse op allergenen van

schaaldieren, eieren, vis, pinda, soja,

conform. De non-conformiteiten gaven

melk in verscheidene levensmiddelen

melk, bepaalde noten, selderij, mosterd,

aanleiding tot waarschuwingen, PV’s en

uitgevoerd. Alle analyses waren conform.

sesamzaad, lupine, weekdieren en afge-

andere maatregelen (zie punt 1.12 (Ver-

leide producten en sulfiet boven 10 mg/

pakking en etikettering van diverse pro-

kg of /l) in de ingrediënten duidelijk moet

ducten) van hoofdstuk 5).

vermeld worden op het etiket.

2.9. Zout in brood
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De Belgische wetgeving legt voor brood

den geanalyseerd in 2013; 94,8 % waren

teiten gaven aanleiding tot 1 waarschu-

een maximum op van 2 % zout uitgedrukt

conform wat een vergelijkbaar resultaat

wing, 2 maatregelen tegen een andere

in de droge stof. Het FAVV heeft 248 bro-

is als in 2012 (93,9 %). De non-conformi-

operator en 6 PV’s.
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6

Contactmaterialen

Levensmiddelen

kunnen

gecontami-

len gedurende een zekere tijd met een

Daarnaast wordt ook nagegaan of de

neerd worden door de materialen of

levensmiddel of een vloeistof die dat

levensmiddelen zelf geen stoffen bevat-

voorwerpen waarmee ze in contact

levensmiddel kan vervangen, in contact

ten die afkomstig zijn van de materialen

komen. Controle gebeurt aan de hand

gebracht worden.

of voorwerpen waarmee ze in aanraking

van migratietesten, waarbij de materia-

komen.

Resultaten van de 998 monsters van contactmaterialen
Aantal monsters

Conform

Globale migratie-analyse van diverse plastic materialen en silicone

208

91,3 %

Zware metalen uit keramisch materiaal

109

100 %

4, 4-diaminofenylmethaan uit keukenmateriaal in zwart nylon

80

100 %

SEM in levensmiddelen verpakt in bokalen met een metalen deksel

60

98,3 %

Geëpoxideerde sojaboonolie (ESBO) in levensmiddelen verpakt in bokalen met een

59

96,6 %

Bisfenol A uit voorwerpen uit polycarbonaat (o.a. zuigflessen)

77

100 %

Bisfenol A uit voorwerpen uit andere kunststoffen , geen polycarbonaat

51

98 %

Ftalaten in levensmiddelen verpakt in bokalen met een metalen deksel

59

99,4 %

Formaldehyde uit voorwerpen in melamine

79

100 %

Melamine uit voorwerpen in melamine

56

100 %

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

80

100 %

Migratie van aniline uit nylon

80

100 %

Totaal

998

97,8 %

metalen deksel

De non-conformiteiten hebben aanlei-

Naast de controles van de elementen

ding gegeven tot 1 waarschuwing, 3

waarvoor een wettelijke norm bestaat

maatregelen bij een andere operator en

werden ook andere parameters geana-

1 PV.

lyseerd:
• de migratie van isopropylthioxanthone (ITX, gebruikt bij het bedrukken
van tetra brick-verpakkingen) werd
nagegaan in 30 monsters. Er werd
geen verhoogde migratie vastgesteld,
• de migratie van metalen uit metalen
keukengerei (109 monsters) en aluminium bakjes en folie (59 monsters) en
de migratie van ethylbenzeen uit silicone voorwerpen (44 monsters) werd
voor een monitoring onderzocht.
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2.11.

Water

Het FAVV voert controles uit naar de che-

De verschillende soorten geanalyseerd

filtratie, omgekeerde osmose, ontsmet-

mische, fysico-chemische en microbiolo-

water zijn: bij de bereiding van levens-

ting met chloor of UV), tafelwater (drink-

gische kwaliteit van gebotteld water en

middelen gebruikt water (drinkwater dat

water in flessen dat in de handel wordt

van water dat wordt gebruikt bij de pro-

een andere oorsprong heeft dan leiding-

verkocht als flessen voor waterfontei-

ductie van levensmiddelen.

water: putwater, gerecycleerd water, op-

nen), natuurlijk mineraalwater en bron-

pervlaktewater), behandeld leidingwater

water. De monsters werden genomen in

(door verwarming, opslag, verzachting,

de transformatie- en distributiesectoren.

Resultaten van de 12.340 monsters van water
Aantal monsters (conform)

Aantal analyses (conform)

Bij verwerking van levensmiddelen gebruikt water

236

2.905

(putwater, gerecycleerd water, oppervlaktewater)

(93,6 %)

(98,9 %)

315

4.832

(99,0 %)

(99,9 %)

121

1.846

(97,5 %)

(99,5 %)

322

1.480

(95,0 %)

(98,5 %)

19

334

(84,2 %)

(97,6 %)

1.013

11.397

(96,0 %)

(99,3 %)

Natuurlijk mineraalwater en bronwater
Tafelwater
Behandeld en onbehandeld leidingwater
Irrigatiewater voor kiemgroenten
Totaal

De non-conformiteiten betroffen voor-

Sinds 26 december 2013 werd in toepas-

namelijk microbiologische parameters

sing van de Richtlijn 98/83/EG de norm

(totaal kiemgehalte bij 22 ° C en 37 ° C,

voor lood in al dan niet behandeld lei-

Clostridium

coliformen,

dingwater verlaagd van 25 µg/l naar 10

enterococci, E. coli, Pseudomonas aeru-

µg/l. In het kader van een informatiecam-

ginosa, sporen van sulfiet reducerende

pagne werd een controleactie opgezet in

anaeroben). Andere afwijkingen hadden

2013 waarbij 3 overschrijdingen van de

betrekking op ammonium, arsenicum,

norm 10 µg/l (in de verwerking) werden

cyanide, ijzer, de pH, lood, mangaan

vastgesteld.

perfringens,

nitraat, boor, chlorides, de geleidbaarheid, fluoride, natrium en pesticiden.
Ze hebben aanleiding gegeven tot 13
waarschuwingen en 4 PV’s.
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3. Microbiologische controles
Elk jaar voert het FAVV meerdere tienduizenden microbiologische analyses uit op
monsters uit de hele voedselketen. Zo
worden pathogene micro-organismen
opgespoord (Salmonella, Campylobacter, E. coli O157, STEC (o.a. E. coli O103,
O104:H4, O111, O145 en O26), Listeria
monocytogenes, Staphylococcus coagulase positieve, Bacillus cereus, Hepatitis
A-virus, Norovirus, Clostridium perfringens, Cronobacter sakazakii, Clostridium
botulinum, Vibrio cholereae, Vibrio parahaemolyticus, Yersinia) en indicatororganismen voor de hygiëne (totaal kiemgetal, E. coli, Enterobacteriaceae, gisten en
schimmels).

Resultaten van de 78.529 microbiologische analyses
Levensmiddelen
Primaire
Diervoeders

productie
van dierlijke

GrensSlachthuis

Verwerking

Distributie

posten

producten
Aantal
Pathogenen

analyses
Conformiteit
Aantal

Hygiëne-

analyses

indicatoren

Conformiteit

inspectie-

906

30.443

2.717

9.347

18.790

168

97,8 %

99,8 %

89,8 %

97,4 %

96,6 %

95,8 %

165

1.460

5.352

9.171

10

91,5 %

93,8 %

92,6 %

94,5 %

100 %
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3.1. Diervoeders
Salmonella is de belangrijkste microbio-

een beeld van de hygiënische werking

logische contaminant in diervoeders. De

van de operatoren. De aanwezigheid van

controle wordt dan ook voornamelijk op

Enterobacteriaceae dient als aanduiding

deze bacterie toegespitst zo krijgt men

voor een al dan niet afdoende (hitte)behandeling.

Resultaten van de 1.071 microbiologische analyses van diervoeders
Salmonella

Enterobacteriaceae

Grondstoffen

327 (96,6 %)

110 (95,5 %)

Mengvoeders

568 (98,4 %)

44 (81,8 %)

11 (100 %)

11 (90,9 %)

Kauwartikelen voor gezelschapsdieren

Deze resultaten zijn vergelijkbaar met

Cerro (2), S. Isangi (2), S. Ohio, S. Rissen, S.

De meest problematische voeders zijn

deze van 2012; 19 verschillende seroty-

Tennessee, S. Typhimurium, S. Newport,

de rauwe voeders voor gezelschapsdie-

pes van Salmonella werden vastgesteld,

S. Muenster). De non-conformiteiten ga-

ren. In de grondstoffen blijft het een pro-

waaronder S. Livingstone (6), S. Agona

ven aanleiding tot 12 waarschuwingen, 5

bleem in de gekende kritische grondstof-

(3), S. Paratyphi B var Java (2), S. Give (2),

PV’s en 3 inbeslagnames.

fen: dierlijke producten en oliehoudende

S. Infantis (2), S. Idikan (2), S. Derby (2), S.

plantaardige producten. De diervoedersector moet dit probleem beheersen. om
(her)besmetting van gezonde veebedrijven via het diervoeder te vermijden.

3.2. Dieren
In de primaire productie wordt een sal-

In 2013 liep een eenmalig proefproject

Zowel voor de pluimvee- als voor de var-

monellamonitoring- en bestrijdingspro-

om gegevens te verzamelen over ver-

kenssector komt om de 4 maanden een

gramma uitgevoerd op alle bedrijven

schillende bemonsteringmethodes voor

werkgroep bijeen met de verschillende

met 31 of meer vleesvarkens evenals bij

bacteriologisch onderzoek op bedrijven

actoren om te discussiëren over de im-

fokpluimvee, leghennen, braadkippen

met fokvarkens. In een volgende fase

plementatie, de resultaten en het verder

en vleeskalkoenen.

zal bij een beperkt aantal fokbedrijven

verloop van het programma. Dierenart-

nagegaan worden of bestrijding van Sal-

sen, pluimveehouders en varkenshou-

monella en meer bepaald Salmonella Ty-

ders worden bijgestaan in de bestrijding

phimurium een realistische uitdaging is.

van Salmonella door de “salmonelladierenartsen” van DGZ en ARSIA. Hun werking wordt gefinancierd door het FAVV.

Varkens
In 2013 werden 98.544 analyses uitge-

In de loop van 2013 werd de monitoring

Op de salmonellarisicobedrijven wordt

voerd op 5.332 bedrijven met vleesvar-

bij vleesvarkens verminderd van 3 be-

een bacteriologisch onderzoek uitge-

kens. 69 bedrijven werden voor de eerste

monsteringtijdstippen per jaar naar één

voerd om na te gaan waar op het bedrijf

maal als salmonellarisicobedrijf aange-

waardoor de helft minder analyses wer-

de salmonellabacteriën zich bevinden.

duid, 27 voor de tweede maal. Deze 57

den uitgevoerd in 2013 dan in 2012. Het

65 bedrijven werden in dit kader bemon-

bedrijven werden begeleid door DGZ of

percentage bedrijven, dat voor de eerste

sterd (275 stalen). Op 37 bedrijven kon

ARSIA.

maal als risicobedrijf werd aangeduid,

Salmonella geïsoleerd worden. De meest

was 1,3 % in 2013.

voorkomende serotypes waren S. Typhimurium (op 15 bedrijven) en de monofasische variant van S. Typhimurium (op 16
bedrijven).
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Pluimvee
De Europese doelstellingen van minder

In de legsector worden S. Enteritidis en S.

Sinds 2010 wordt op besmette bedrijven

dan 1 % positieve foktomen in productie

Typhimurium bestreden sinds 2008 met

een reeks maatregelen opgelegd om de

(S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Hadar, S.

de bedoeling jaarlijks het percentage po-

Europese doelstelling van minder dan

Infantis en S. Virchow) werd opnieuw ge-

sitieve tomen met 10 % te doen dalen tot

1 % positieve tomen voor S. Enteritidis

haald in 2013. Een bijkomend te bestrij-

minder dan 2 %. In 2013 wordt voor de

en S. Typhimurium te halen. Sedert 2010

den serotype Salmonella bij fokpluimvee

eerste maal een percentage onder de 2 %

wordt deze doelstelling zowel bij braad-

in België is S. Paratyphi B var. Java. Voor

bekomen, met name 1,8 %. Er werd bij 10

kippen als bij vleeskalkoenen gehaald in

de te bestrijden serotypes waren tijdens

tomen S. Enteritidis gedetecteerd en bij

België.

de productie 2 toom fokpluimvee posi-

1 toom S. Typhimurium. Bij braadkippen

tief voor S. Enteritidis.

en vleeskalkoenen wordt sinds 1999 een
onderzoek uitgevoerd op Salmonella
in de laatste 3 weken voor het slachten.
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In het kader van de salmonellabestrij-

officiële controles uit. De pluimveehou-

ding bij pluimvee is er een nauwe samen-

der financiert de analyses bij braadkip-

werking tussen de sector en het FAVV.

pen en vleeskalkoenen en de in- en uit-

Het merendeel van de bemonsteringen

gangscontroles bij leghennen. Het FAVV

wordt uitgevoerd door de pluimveehou-

financiert de overige analyses voor de

der. Het FAVV en DGZ en ARSIA in op-

monitoring van Salmonella spp. bij fok-

dracht van het FAVV voeren bijkomende

pluimvee en leghennen, evenals de officiële controles.

Resultaten van de 46.994 opsporingen van Salmonella bij pluimvee
Monsters

Tomen
Conform

Aantal

Conform

Aantal

voor de te

Conform

bestrijden
serotypes

Eendagskuikens

307

100 %

206

100 %

100 %

Opfok

1.026

99,0 %

327

98,2 %

100 %

Productie

11.553

99,9 %

551

97,8 %

99,6 %

Eendagskuikens

233

99,1 %

221

99,1 %

99,5 %

Opfok

307

99,7 %

279

99,6 %

100 %

Productie

1.967

97,5 %

606

94,1 %

98,2 %

Braad-

Ingangscontrole

5.664

99,7 %

5.507

99,7 %

99,9 %

kippen

Uitgangscontrole

9.164

97,7 %

8.664

97,9 %

99,8 %

Uitgangscontrole

221

98,2 %

191

98,4 %

99,5 %

Fokpluimvee

Leghennen

Vleeskalkoenen

3.3. Producten
3.3.1. Karkassen in het slachthuis
Resultaten van de 4.177 analyses in het kader van de monitoring van runder-, varkens- en pluimveekarkassen
Aantal analyses

Conform

845

92 %

1.057

85 %

Yersinia enterocolitica

366

87 %

STEC (O157, O26, O103, O111, O145)

449

99,6 %

1.079

97,7 %

381

83,0 %

4.177

91,3 %

Salmonella
Campylobacter

E. coli
Totaal kiemgetal
Totaal
De besmettingsgraad van pluimvee- en
varkenskarkassen door Campylobacter is
hoger dan in 2012 (+ 6,7 %).
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Resultaten van de 2.891 analyses van het FAVV op runder-, varkens- en pluimveekarkassen om de doeltreffendheid van het autocontrolesysteem van de exploitanten na te gaan (verordening (EC) 2073/2005)

Runderen

Aantal monsternemingen

Conform

Salmonella

492

100 %

Enterobacteriaceae

60

95 %

Totaal kiemgetal

63

96,8 %

1.251

90,6 %

Enterobacteriaceae

68

97,1 %

Totaal kiemgetal

68

98,5 %

Salmonella

889

97,7 %

2.891

94,9 %

Salmonella
Varkens

Braadkippen en
kalkoenen
Totaal

De resultaten zijn beter voor Salmonella

De non-conformiteiten hebben aanlei-

in pluimveeslachthuizen in vergelijking

ding gegeven tot 5 waarschuwingen en

met 2012 (+ 6,8 %).

8 PV’s.
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3.3.2. Producten in de verwerking
Vlees uit uitsnijderijen
Resultaten van de 3.496 microbiologsiche analyses op vlees uit uitsnijderijen
Aantal analyses

Conform

1.049

95,6 %

Campylobacter

782

92,3 %

STEC

292

99,7 %

E. coli

910

99,5 %

Totaal kiemgetal

463

78,8 %

3.496

94,0 %

Salmonella

Totaal
De besmetting van versneden gevogelte
met Campylobacter is gestegen tegenover 2012 (+ 5,5 %).

Melk van melkautomaten op de hoeve
Resultaten van de 260 microbiologsiche analyses op melk verkocht via melkautomaten op de hoeve
Aantal analyses

Conform

STEC

35

100 %

Listeria monocytogenes

35

100 %

Salmonella

35

100 %

Staphylococcus aureus

49

87,8 %

Campylobacter

36

97,2 %

Bacillus cereus

35

100 %

E. coli

35

100 %

Totaal

260

97,3 %

De resultaten zijn vergelijkbaar met 2012.
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Andere producten
In 2013 werden 9.016 microbiologische

kader van het controleprogramma was

trole. De non-conforme resultaten gaven

analyses van levensmiddelen uitgevoerd

conform en 84,8 % (84,2 % in 2012) van

aanleiding tot 2 maatregelen bij andere

in de transformatiesector (excl. uitsnij-

de 145 analyses naar aanleiding van een

operatoren, 2 PV’s en 2 inbeslagnemin-

derijen); 97,3 % (97,1 % in 2012) van de

klacht, een RASFF-alarm of een hercon-

gen (149 kg varkensvlees).

8.871 microbiologische analyses in het

Resultaten van de analyses van pathogenen
Melk,

Vlees,

Visserij- en

vleesbereidingen en

aquacultuurpro-

vleesproducten

ducten

Salmonella

711 (99,0 %)

191 (99,0 %)

274 (100 %)

329 (100 %)

Listeria monocytogenes

965 (95,8 %)

292 (94,9 %)

377 (98,1 %)

442 (98,8 %)

E. coli O157

282 (99,6 %)

73 (100 %)

259 (100 %)

282 (100 %)

23 (100 %)

259 (100 %)

276 (97,1 %)

111 (99,1 %)

6 (100 %)

132 (100 %)

STEC (E. coli O103, O104,
O111, O145, O26)
Campylobacter
Staphylococcus coagulase +
Yersinia

melkproducten
en bereidingen op

Andere producten

basis van melk

167 (100 %)
303 (98,3 %)

144 (97,9 %)

113 (69,9 %)

Bacillus cereus
Clostridium botulinum

24 (100 %)

Clostridium perfringens

43 (100 %)

Cronobacter sakazakii

13 (100 %)

Hepatitis A-virus

114 (100 %)

Norovirus

90 (98,9 %)

Vibrio cholerae

114 (89,5 %)

Vibrio parahaemolyticus

45 (95,6 %)

Vibrio

568 (99,8 %)

212 (98,6 %)

209 (99,0 %)

320 (98,7 %)

Totaal

3.491 (97,4 %)

998 (96,3 %)

1.238 (98,6 %)

2.118 (99,5 %)

De non-conforme resultaten voor pa-

De non-conforme resultaten voor patho-

De non-conforme resultaten in melk,

thogenen in vlees, vleesbereidingen en

genen in producten en bereidingen van

melkproducten en bereidingen op basis

vleesproducten betroffen o.a. Yersinia

de visserij en de aquacultuur betroffen

van melk betroffen Listeria monocytoge-

enterocolitica in vlees (30,1 %), Listeria

o.a. Listeria monocytogenes in visfilets

nes in kaas (2,4 %).

monocytogenes (7,8 %), E. coli O157:H7

(12,7 %) en in schaaldierensalade (5,86 %)

(0,4 %), Salmonella (1,7 %) in vleesbe-

en Salmonella, Vibrio cholerae en Vibrio

reidingen en Listeria monocytogenes

parahaemolyticus in schaaldieren (res-

(2,9 %) in vleesproducten (o.a. ham,

pectievelijk 2,2 %, 10,5 % en 4,4 %).

kipsalade, vleessalade).

De non-conforme resultaten in de andere
producten betroffen Listeria monocytogenes in kiemgroenten (1,4 %) en Norovirus in kleine rode vruchten (2,3 %).
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Resultaten van de analyses van hygiëneindicatoren
Melk,

Vlees,

Visserij- en

vleesbereidingen en

aquacultuur-

vleesproducten

producten

E. coli

227 (94,7 %)

116 (83,6 %)

Totaal kiemgetal

142 (99,3 %)

Enterobacteriaceae

88 (95,5 %)

55 (94,5 %)

711 (99,0 %)

191 (99,0 %)

274 (100 %)

329 (100 %)

1.168 (97,9 %)

362 (93,4 %)

358 (99,2 %)

597 (89,3 %)

Gisten en schimmels
Totaal

melkproducten en
bereidingen op basis

Andere producten

van melk
10 (80,0 %)

127 (70,9 %)

74 (98,6 %)

109 (97,3 %)
32 (25 %)

De andere producten die hierboven in de

klare maaltijden, chocoladeproducten,

tabel zijn opgenomen bevatten oa onge-

voorverpakte versneden fruit en groen-

pasteuriseerde vruchtensappen, eieren

ten en bijzondere voeding voor zuigelin-

en eiproducten, fruit, groenten en berei-

gen en kleuters.

de producten zoals patisserie, kant-en-

3.3.3. Producten in de distributie
Hoevezuivel
In 2013 werden 2.197 microbiologische

crobiologische analyses in het kader van

FF-alarm of een hercontrole. De non-con-

analyses op melkproducten en bereidin-

het controleprogramma was conform en

forme resultaten gaven aanleiding tot 39

gen op basis van melk uitgevoerd op de

42,9 % (58,3 % in 2012) van de analyses

waarschuwingen en 1 maatregel bij een

hoeve; 94,9 % (94,8 % in 2012) van de mi-

naar aanleiding van een klacht, een RAS-

andere operator.

Resultaten van de 2.197 analyses van hoevezuivel
Aantal analyses

Conform

Listeria monocytogenes

634

99,8 %

E. coli O157

307

100 %

Salmonella spp.

341

99,7 %

Staphylococcus coagulase +

320

91,6 %

STEC (E. coli O26, O103, O104, O111, O145, O157)

39

100 %

Campylobacter

20

100 %

E. coli spp.

318

74,8 %

Enterobacteriaceae

171

75,4 %

Totaal kiemgetal

47

91,5 %

2.197

92,9 %

Totaal
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De niet conforme resultaten voor patho-

nes in slagroom (2,1 %) en Salmonella in

genen betroffen Listeria monocytoge-

rauwmelkse boter (1,1 %).
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Horeca
In 2013 werden 5.560 microbiologische

97,2 % van de 1.338 analyses conform.

analyses uitgevoerd; 96,8 % (96,4 % in

De non-conforme resultaten gaven aan-

2012) in het kader van het controlepro-

leiding tot 1 waarschuwing en 1 maatre-

gramma (4.222 analyses) was conform.

gel tegen een andere operator.

Buiten het controleprogramma was

Resultaten van de 5.560 analyses in horeca
Aantal analyses

Conform

Listeria monocytogenes

940

99,9 %

Salmonella

900

99,8 %

Staphylococcus coagulase +

792

98,4 %

Bacillus cereus

594

97,8 %

Clostridium perfringens

241

100 %

Campylobacter

97

96 %

E. coli O157

38

100 %

STEC (o.a. E. coli O103, O104, O111, O145, O26)

18

100 %

Cronobacter sakazakii

11

100 %

Clostridium botulinum

1

100 %

Vibrio

16

100 %

Vibrio cholerae

10

80 %

Vibrio parahaemolyticus

41

53,7 %

Shigella

5

100 %

Hepatitis A virus

72

100 %

Norovirus

82

100 %

E. coli

911

98,8 %

Enterobacteriaceae

306

75,2 %

Totaal kiemgetal

431

94,2 %

Coliformen

18

100 %

Gisten en schimmels

36

88,9 %

5.560

97,0 %

Totaal

De non-conforme resultaten voor patho-

vlees (5,6 %), Campylobacter in kippen-

genen betroffen Listeria monocytogenes

vlees zonder vel (33,3 %), Vibrio cholerae

in bereide maaltijden klaar om genuttigd

en Vibrio parahaemolyticus in schaal-

te worden (0,2 %), Salmonella in levende

en weekdieren (respectievelijk 20 % en

tweekleppige weekdieren (2,7 %) en in

46,4 %).
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Grootkeukens
In 2013 werden 3.106 microbiologische

keukens: 98,8 % (als in 2012) van de 2.524

analyses uitgevoerd waarbij 98,3 % van

analyses uitgevoerd in o.a. keukens van

analyses uitgevoerd in het kader van het

de analyses conform was. De non-con-

ziekenhuizen, rusthuizen, scholen, ge-

controleprogramma was conform. Bui-

forme resultaten gaven aanleiding tot 1

vangenissen, kinderdagverblijven, melk-

ten het controleprogramma werden 582

waarschuwing en 1 PV.

Resultaten van de 3.106 analyses in de grootkeukens
Aantal analyses

Conform

Listeria monocytogenes

674

99,8 %

Bacillus cereus

411

98,8 %

Campylobacter

12

100 %

Salmonella

413

100 %

Cronobacter sakazakii

219

100 %

Staphylococcus coagulase +

294

99,7 %

Hepatitis A virus

1

100 %

Norovirus

86

90,7 %

Clostridium perfringens

148

100 %

1

100 %

Enterobacteriaceae

291

94,5 %

Totaal kiemgetal

254

98,4 %

E. coli

250

98,4 %

STEC

18

100 %

Coliformen

15

93,3 %

Gisten en schimmels

2

100 %

Enterococcen

17

100 %

3.106

98,7 %

Shigella

Totaal
De non-conforme resultaten betroffen
o.a. Listeria monocytogenes en Bacillus
cereus in bereide maaltijden voor baby’s
(respectievelijk 0,4 % en 2,7 %) en Bacillus
cereus in kant-en-klare maaltijden. Norovirus werd gedetecteerd in diverse producten: zuivel (20 %), vleesbereidingen
(11,1 %), vleesproducten (12,5 %), groenten (9,1 %) en diverse bereide producten
(11,1 %).
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Groot- en detailhandel
In 2013 werden 20.401 microbiologische

De non-conforme resultaten gaven aan-

analyses uitgevoerd: 97,7 % (97,5 % in

leiding tot 4 waarschuwingen, 2 PV’s, 42

2012) van de 19.960 analyses uitgevoerd

maatregelen tegen andere operatoren

in het kader van het controleprogramma

en 1 inbeslagname (49 kg varkensvlees).

was conform.

Resultaten van de 20.401 analyses bij groot- en detailhandel
Aantal analyses

Conform

Listeria monocytogenes

3.829

99,7 %

Salmonella spp.

3.644

99,3 %

STEC (o.a. E. coli O103, O104, O111, O14, O26)

1.952

99,8 %

E. coli O157

1.759

99,9 %

Staphylococcus coagulase +

1.611

98,0 %

Campylobacter spp.

698

95,3 %

Bacillus cereus

481

99,8 %

Enterobacteriaceae

441

96,0 %

Hepatitis A-virus

492

100 %

Norovirus

369

100 %

Clostridium botulinum

103

99,0 %

Vibrio parahaemolyticus

109

85,3 %

Vibrio cholerae
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88,7 %

Yersinia spp.

102

84,3 %

Clostridium perfringens

56

98,2 %

Cronobacter sakazakii

5

100 %

Vibrio

1

100 %

E. coli spp.

3.140

98,8 %

Totaal kiemgetal

1.254

83,0 %

Gisten en schimmels

173

68,2 %

Coliformen

24

100 %

Enterococcen

17

94,1 %

20.401

97,6 %

Totaal

29,4 % van de microbiologische analy-

kippen. 96,1 % (95,8 in 2012) van deze

forme resultaten voor Listeria monocyto-

ses in de detail- en groothandel werden

analyses was conform. De pathoge-

genes (1,1 %), STEC (0,9 %) en Salmonella

uitgevoerd op vlees (2.440 analyses),

nen Campylobacter (6,6 %), Salmonella

(0,9 %). Bij de analyse van vleesproduc-

vleesbereidingen (2.199 analyses) en

(2,5 %) en Yersinia (14,3 %) werden aan-

ten, werd de pathogeen Listeria mono-

vleesproducten (1.368 analyses) in o.a.

getroffen in vlees van gevogelte met en

cytogenes aangetroffen in 0,5 % van de

filet americain, hamburgers, worsten,

zonder vel, pluimveekarkassen en ver-

stalen.

ham, pastei van gebakken vlees, kipsla,

sneden vlees van andere diersoorten. Bij

vleessla, versneden vlees en volledige

de vleesbereidingen waren er non-con-
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2.592 analyses microbiologische analy-

schaaldieren (respectievelijk 26,5 % en

De andere niet conforme resultaten be-

ses werden uitgevoerd op producten en

3,7 %), Vibrio cholerae in schaaldieren

troffen Salmonella in bereidingen op

bereidingen van de visserij of de aqua-

(11,5 %), Salmonella in schaaldierensala-

basis van rauwe eieren, eieren en voor-

cultuur. 97,2 % (97,9 % in 2012) van de

de (2,9 %), Listeria monocytogenes in vis

verpakte versneden groenten en fruit

analyses was conform. De non-conforme

en visfilet (respectievelijk 0,4 % en 0,7).

(respectievelijk 8,3 %, 1,4 en 1,4 %), Ba-

resultaten waren: Vibrio parahaemoly-

cillus cereus in kant-en-klare maaltijden

ticus in tweekleppige weekdieren en in

en specerijen (respectievelijk 5,2 % en
1,4 %), Clostridium perfringens in tomaten (1,6 %), Listeria monocytogenes in

Zuigelingenvoeding

kiemgroenten (0,7 %) en E. coli O157:H7

In het kader van het protocol tussen het FAVV en het FAGG worden door

in melkproducten (0,4 %)

het FAGG jaarlijks monsters geanalyseerd van zuigelingenvoeding in de
apotheken. In 2013 werden 1.343 microbiologische analyses uitgevoerd op
zuigelingenvoeding (779 analyses) en dieetvoeding voor medisch gebruik,
speciaal bestemd voor zuigelingen (564 analyses). Alle analyses waren conform (Bacillus cereus, Cronobacter sakazakii, Enterobacteriaceae, Listeria
monocytogenes, Salmonella, Staphylococcus coagulase + en het totaal
kiemgetal).

3.4. Humane besmettingen
De drie belangrijkste door voedsel over-

vallen van salmonellabesmetting aan het

Het aantal gevallen van campylobacte-

gedragen bacteriële zoönoses zijn nog

Nationaal Referentielaboratorium voor

riose is met 7,6 % gestegen ten opzichte

steeds Campylobacter, Salmonella en

Salmonella (Wetenschappelijk Instituut

van 2012. Campylobacter blijft de meest

Listeria monocytogenes. In 2013 daalde

Volksgezondheid - WIV) bij de mens (-

gerapporteerde bacteriële infectie die

opnieuw het aantal gerapporteerde ge-

13 % ten opzichte van 2012, - 25 % ten

via levensmiddelen overgedragen wordt

opzichte van 2011).

naar mensen. Het aantal gevallen van
Listeria monocytogenes is beperkter in

9.000

vergelijking met Campylobacter en Sal-

8.000

monella, maar de gevolgen bij besmet-

7.000

ting zijn daarentegen ernstiger. In 2013 is
het aantal gerapporteerde gevallen met

6.000

8,5 % gestegen ten opzichte van 2012.

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
S. Enteritidis
S. Typhimurium
Andere Salmonella
Campylobacter
Listeria monocytogenes
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2011

2012

481

662

2013
561

2.030

1.699

1.494

720

803

705

Aantal gerapporteerde humane gevallen

6.850

7.332

8.023

103

65

71

van de 3 belangrijkste door voedsel overgedragen zoönoses (bron: WIV)
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4. Antibioticaresistentie
Sedert 2011 wordt door het FAVV de an-

kiemen op oa pluimveevlees onderzocht.

biële resistentie van o.a. E. Coli, Salmo-

timicrobiële resistentie van pathogenen

Om een overzicht te krijgen van de Euro-

nella en Campylobacter zal opgevolgd

en indicatorkiemen bij kalveren, varkens

pese situatie wordt vanaf 2014 deze mo-

worden.

en pluimvee opgevolgd. Eveneens wordt

nitoring verplicht opgelegd aan de hand

het voorkomen van ESBL-producerende

van een Europees besluit. De antimicro-

AMCRA
Het Kenniscentrum AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals), een initiatief van alle betrokken
actoren uit de sector en mede ondersteund en gefinancierd door het FAVV en het FAGG, heeft zijn tweede werkingsjaar
achter de rug. De verschillende strategische doelstellingen werden bereikt. Enkele doelstellingen zullen nog gefinaliseerd worden in de loop van 2014.
De gidsen voor een goed gebruik van antimicrobiële middelen voor varkens, runderen en pluimvee werden gefinaliseerd en verspreid naar de belanghebbenden. Er werd in de werkgroep ‘depot’ een document opgesteld dat de rol van
de dierenartsen en veehouders beschrijft en dat als basis zal dienen voor een advies over de voorwaarden voor het
verwerven, het in depot houden, het verschaffen, het toedienen en het voorschrijven van geneesmiddelen door de
dierenartsen en het bezitten en toedienen van geneesmiddelen door de veehouder.
De bedrijfsgezondheidsgidsen, de gidsen ‘Goed gebruik van antimicrobiële middelen’ en de formularia voor varkens,
runderen en pluimvee werden gefinaliseerd en verspreid naar de belanghebbenden. Er werd in de werkgroep ‘depot’
een document opgesteld dat de rol van de dierenartsen en veehouders beschrijft en dat als basis zal dienen voor een
advies over de voorwaarden voor het verwerven, het in depot houden, het verschaffen, het toedienen en het voorschrijven van geneesmiddelen door de dierenartsen en het bezitten en toedienen van geneesmiddelen door de veehouder.
Er werd eveneens een werkgroep ‘Paard’ en een werkgroep ‘Gezelschapsdieren’ opgericht die een formularium zullen
opstellen evenals een gids ‘Goed gebruik van antimicrobiële middelen’. Een werkgroep ‘Datacollectie gemedicineerd
voeder’ zal voorstellen formuleren over het centraal elektronisch verzamelen van de voorschriften van gemedicineerde voeders en over de voorwaarden voor het gebruik van gemedicineerd voeder. De reeds bestaande werkgroepen
‘Varken’, ‘Rund’ en ‘Pluimvee’ zullen zich verder buigen over strategieën om het gebruik van vaccinatie en het correct
toepassen van vaccinatieschema’s, gekaderd binnen andere preventieve maatregelen, te bevorderen.
Gedurende het jaar werden sensibilisatiecampagnes voor veehouders en dierenartsen georganiseerd om verantwoord
gebruik van antimicrobiële middelen te stimuleren met als hoogtepunt het 2-daagse AMCRA-seminarie over ‘vaccinatie,
bioveiligheid en management als tools voor een verminderd antibacterieel gebruik’.
Ook in 2014 gaat de samenwerking verder en werden een reeks nieuwe doelstellingen vastgelegd waaronder het formuleren van een kwantitatieve doelstelling tot reductie van het gebruik van antibacteriële middelen, het bestuderen
van factoren die het gebruik van antimicrobiële middelen in de veterinaire sector kunnen beïnvloeden en het optreden
als katalysator voor het verantwoord gebruik van antibacteriële middelen aan de hand van communicatie en sensibilisatie.
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Monitoring van antimicrobiële resistentie bij pathogene bacteriën
Campylobacter. De antimicrobiële resis-

Multidrugresistentie (resistentie tegen

Op varkenskarkassen werd de antimicro-

tentie van Campylobacter werd getoetst

ten minste vier antibiotica) blijft laag

biële resistentie getoetst op 48 stammen

bij 317 stammen afkomstig van karkas-

voor C. jejuni (2.6 %, 2 % in 2012) en is

van Campylobacter coli. De resistentie

sen en vlees van gevogelte. Een lichte

significant afgenomen C. coli (12,5 % te-

voor erythromycine bedroeg 16 % in

daling van de resistentie tegen fluoro-

genover 28 % in 2012).

2013 (14,5 % in 2012).

quinolonen is waargenomen en voor C.

Er was een daling van de resistentie voor

coli een sterke afname van de resistentie

streptomycine (78 % in 2012 naar 60 % in

tegen erythromycine (20 % in 2012, 11 %

2013). De resistentie tegen fluoroquino-

in 2013). De resistentie voor tetracyclines

lonen is nog toegenomen van 10 % (30 %

blijft zeer hoog (71 %), vooral voor C. coli.

in 2011, 40 % in 2012 en 50 % in 2013). De
multiresistentie blijft hoog (31 %).

Salmonella. Er werden bij braadkippen
op bedrijfsniveau 221 Salmonella-isolaten onderzocht.

Multiresistent
Aantal isolaten

Gevoelige

(> 3 antimicrobiële
middelen)

S. Paratyphi B (incl. var. Java)

47

0%

100 %

S. Typhimurium

26

11,5 %

34,6 %

S. Livingstone

23

82,6 %

4,3 %

S. Minnesota

18

44,4 %

33,3 %

S. Enteritidis

17

52,9 %

0,0 %

In 2013 daalde het percentage resistente

De antimicrobiële resistentie werd vast-

De weerstand van Salmonella stammen

stammen voor S. paratyphi B, S. Enteriti-

gesteld op 238 isolaten van serotypes

geïsoleerd uit karkassen en pluimvee-

dis en S. Minnesota, terwijl het percen-

van Salmonella die vaak gevonden

vlees is toegenomen voor alle geteste

tage multiresistente stammen daalde in

worden (S. Typhimurium en S. Derby in

antibiotica (66 % tegen 58 % in 2012).

2013 ten opzichte van 2012 voor S. Ente-

varkensvlees, S. Paratyphi B var Java in

De grootste stijging werd waargeno-

ritidis en S. Typhimurium.

kippenvlees en S. Enteritidis in leghen-

men voor kanamycine (15 % tegen 0 %

nenvlees).

in 2012). Een significante afname van de
weerstand van Salmonella geïsoleerd
uit karkassen en vlees van varkens werd
waargenomen (38 % tegenover 31 % in
2012).
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Monitoring van antimicrobiële resistentie bij indicatorkiemen
Een analyse met betrekking tot de re-

In 2013 werd de monitoring van de resis-

Een dalende trend werd waargenomen

sistentie van ESBL (Extended-Spectrum

tentie van indicatorkiemen (E. coli en en-

voor het percentage multiresistente E.

beta-lactamasen) producerende E. coli

terococcen) tegen bepaalde antimicrobi-

coli stammen bij pluimvee, varkens en

(ESBL) werd uitgevoerd op 374 mon-

ële middelen verder gezet bij pluimvee,

jonge runderen ten opzichte van 2012.

sters van karkassen en deelstukken van

varkens en kalveren ter hoogte van het

Eveneens is het percentage multiresis-

gevogelte genomen in slachthuizen, in

slachthuis. Jonge runderen werden op

tente enterococcen gedaald bij varkens

de transformatie- en distributiesector:

het bedrijf bemonsterd.

en jonge runderen.

41,1 % was positief, hetgeen een forse
daling is vergeleken met 2012 (52,6 %).

Isolaten
Resistent tegen minstens
E. coli

1 antimicrobieel middel
Multiresistent (>3 antimicrobiële
middelen)
Isolaten
Resistent tegen minstens 1 antimicro-

Enterococcen

bieel middel
Multiresistent (>3 antimicrobiële middelen)

Jonge

Vlees-

runderen

kalveren

207

200

200

96,5 %

74,4 %

41,0 %

83,0 %

80,1 %

46,9 %

23,0 %

75,5 %

187

84

74

151

91,0 %

84,5 %

87,8 %

94,0 %

45,5 %

14,3 %

16,2 %

45,0 %

Pluimvee

Varkens

231

De monitoring op de aanwezigheid en

Van de 327 genomen stalen bevatten

Uit de resultaten van de voorbije 3 jaar

de antimicrobiële resistentie van MRSA

211 een MRSA stam. 189 stammen be-

kan geconcludeerd worden dat de pre-

(methicilline resistente Staphylococus

troffen de diergerelateerde ST398-stam.

valentie van MRSA het hoogst is bij var-

aureus) werd in 2013 uitgevoerd bij var-

Een ervan was resistent tegen linezolid,

kens (64 %), gevolgd door vleeskalveren

kens. In 2011 werd deze monitoring uit-

een kritisch antimicrobieel midden in

(48 %), rundvee van het vleestype (11 %),

gevoerd bij pluimvee en in 2012 bij run-

de humane geneeskunde. Alle stammen

rundvee van het melktype (10 %), braad-

deren. In 2014 wordt de cyclus hernomen

met uitzondering van 1 stam waren mul-

kippen (6,5 %) en leghennen (0,7 %).

en wordt opnieuw pluimvee onderzocht.

tiresistent tegen 4 tot 17 van de 19 antimicrobiële middelen.
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5. Genetische gemodificeerde organismen
5.1. Diervoeders
Diervoeders kunnen worden geprodu-

De non-conformiteiten waren te wijten

2, MON 88017, MON 89788 en TC 1507

ceerd met GGO’s of afgeleide producten

aan de afwezigheid van vermelding van

voor het ene en MON 40-3-2 en MON

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

het gebruik van GGO’s op het etiket:

89788 andere voeder). De eerste 2

een Europese toelating hebben. De aanwezige GGO’s moeten specifiek vermeld
worden op het etiket. Er bestaat echter
een afwijking indien een GGO aanwezig

• in een samengesteld voeder voor
paarden (aanwezigheid van MON 403-2); een PV werd uitgeschreven,
• in 4 afgewerkte voeders uit de USA: 1

0,9 % en indien deze aanwezigheid toe-

afgewerkt voeder voor iguanen (aan-

vallig of technisch onvermijdelijk is.

wezigheid van MON 40-3-2), 1 afge-

25 geanalyseerde monsters van mengvoeders en 99,2 % (100 % in 2012) van de
128 monsters van grondstoffen conform.

om conform te zijn aan de Europese
regelgeving. De 2 andere loten werden in beslag genomen en vernietigd,

is waarvan de hoeveelheid lager is dan

In 2013 waren 80 % (9 % in 2012) van de

loten werden opnieuw geëtiketteerd

werkt voeder voor schildpadden (aan-

• in een grondstof, het dossier werd
overgemaakt aan de Nederlandse autoriteiten.

wezigheid van BT11, DAS 59122, MON
40-3-2, MON 88017, MON 89034, MON
89788, NK 603 en TC 1507), en in 2 afgewerkte voeders voor gezelschapsdieren (aanwezigheid van MON 40-3-

5.2. Levensmiddelen
Het FAVV heeft 1.285 GGO-analyses uit-

en waarvan het gebruik verboden is, en

Het nieuwe uitvoeringsbesluit van de

gevoerd op 213 monsters genomen in

de conformiteit van de etiketten waarop

Commissie 2011/884/EU van 22 decem-

de verwerking, de distributie en bij de

de aanwezigheid vermeld moet worden

ber 2011 inzake noodmaatregelen met

invoer. Hierbij wordt de conformiteit van

van toegelaten GGO’s of hiervan afgelei-

betrekking tot niet toegelaten genetisch

de etikettering van de producten gecon-

de producten als een ingrediënt van een

gemodificeerde rijst in rijstproducten

troleerd die al dan niet GGO’s of afge-

GGO in het product verwerkt is. Enkel de

van oorsprong uit China voorziet con-

leide producten bevatten. De controle

toevallige of technisch onvermijdbare,

troles van alle genetisch gemodificeerde

stipt zich vooral toe op de aanwezigheid

bewezen aanwezigheid maakt het moge-

rijst en is enkel gebaseerd op de detectie

van GGO’s of afgeleide producten van

lijk dat een toegelaten GGO waarvan het

ervan.

GGO’s die niet in de EU toegelaten zijn

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

Aantal analyses

Conforme analyses

Lijnzaad (TRA – DIS)

11

57

100 %

Maïs (TRA – DIS)

42

225

100 %

Papaja (TRA – DIS)

22

122

100 %

Papaja (IMP)

11

98

83,7 %

Rijst (TRA – DIS)

54

340

99,4 %

Rijst (IMP)

10

55

92,7 %

Soja (TRA – DIS)

49

304

100 %

Plantaardige "melk" op basis van rijst, maïs, soja

14

84

100 %

213

1.285

98,3 %

(DIS)
Totaal
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Er werd geen overtreding ivm de etiket-

In de transformatie werd 1 monster van

wezigheid van maïs MON 810 et MON

tering vastgesteld. Er werd een non-con-

basmati rijst verdacht van de aanwezig-

863 werd vastgesteld in graanmeel. In

formiteit vastgesteld voor GGO-rijst uit

heid van een GGO. Genetisch gemodifi-

alle gevallen was het resultaat beneden

China die verboden is in Europa. De in-

ceerde soja RR 40-3-2 (toegelaten in de

de detectielimiet. Het ging om een toe-

voer werd geweigerd en een RASFF-be-

EU) werd gevonden in 3 monsters (tofoe,

vallige of technisch onvermijdbare aan-

richt verstuurd. 7 maal werd de aanwe-

graanmeel en sojascheuten) en de aan-

wezigheid.

Voor de producten die bestraald mogen

In 2013 werden 123 analyses uitgevoerd

Er waren 2 non-conforme resultaten. Een

worden, moet op de verpakking de ver-

op diepgevroren schaaldier- en weekdie-

monster kikkerbillen toonde aan dat ze

melding “doorstraald” of “door straling

ren (38), groenten (25 waarvan 18 tuin-

wel degelijk bestraald werden maar de

behandeld” of “met ioniserende straling

kruiden), thee (21), instant noedels (14),

betreffende producten waren niet als

behandeld” staan. Het FAVV controleert

voedingssupplementen (11), kikkerbillen

dusdanig geëtiketteerd. Hiervoor werd

de etikettering en voert analyses uit

(9) en fruit (5).

een waarschuwing gegeven. Een mon-

6

zigheid van niet toegelaten GGO’s in
papaya’s vastgesteld met als gevolg een
weigering tot invoer en het versturen van
een RASFF-bericht.

6. Bestraling

(thermoluminescentie) op de producten

ster van voedingssupplementen toonde

om na te gaan of ze bestraald werden: bij

aan dat er bestraling toegepast werd

producten waarbij doorstraling is toege-

hoewel dit niet toegelaten is. De operator

staan, en wanneer er niets op de verpak-

werd verzocht het resterende lot bij de

king vermeld is en bij producten waarbij

operator te blokkeren en de traceerbaar-

doorstraling niet is toegestaan.

heidsgegevens van dat lot te verstrekken
aan het FAVV.

7. Radioactiviteit
De controle op radioactiviteit in de voed-

In het kader van de controles op de re-

Het volledig rapport over het radio-

selketen is een gedeelde bevoegdheid

gelgeving in opvolging van het nucleair

logisch toezicht in België, waar ook

tussen het FAVV en het Federaal Agent-

incident in Japan (Fukushima) van 2011,

de resultaten van de radioactivitei-

schap voor de Nucleaire Controle (FANC)

werden bij import 31 monsters genomen

tanalyses uitgevoerd in opdracht van

op basis van de Europese regelgeving die

van levensmiddelen en 5 van voederad-

het FAVV zijn opgenomen, is terug te

na de kernramp van Tsjernobyl tot stand

ditieven. Alle gemeten concentraties wa-

vinden op de website van het FANC

kwam.

ren lager dan de toegestane norm.

(http://www.fanc.fgov.be).

In het kader van de ramp van Tsjernobyl
werden 193 monsters genomen: naast
de 45 monsters van levensmiddelen die
genomen werden in de grensinspectieposten werden ook 148 monsters van
Belgische producten genomen oa van
rundsvlees, varkensvlees, vlees van kleine herkauwers, en van konijnen, wild, vis
en schaaldieren. Deze monsters werden
genomen in slachthuizen, kweekvijvers,
wildbewerkingsinrichtingen en vismijnen. Alle resultaten waren gunstig.
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8. Controles op intracommunautaire zendingen
De intracommunautaire zendingen van

de Europese Unie, registreert de verplaat-

het coderen toe van al de door de over-

dieren en van sommige dierlijke produc-

singen van dieren en van sommige pro-

heid uitgevoerde controles in verband

ten zoals sperma en embryo’s moeten via

ducten van dierlijke oorsprong. TRACES

met dierengezondheid, dierenwelzijn en

TRACES (TRAde Control and Expert Sys-

meldt aan de overheid van de plaats van

volksgezondheid tijdens het transport of

tem) worden genotificeerd. Dit informati-

bestemming de bewegingen van de die-

op de plaats van bestemming.

casysteem, ingesteld in alle Lidstaten van

ren vanaf de plaats van oorsprong en laat

8.1. Levende dieren en vermeerderingsmateriaal
Ook in 2013 zetten de daling van het to-

De export van runderen is voor het

de invoer van varkens uit andere lidsta-

taal aantal zendingen zich voort (-5 %).

tweede jaar op rij hoger dan de in-

ten gestegen (+ 51.448) en die van pluim-

Het aantal binnenkomende zendingen

voer (+39.801). België blijft varkens (+

vee gedaald (- 21.433.282).

vertoonde dezelfde trend (-3,2 %).

448.709) en pluimvee (+ 43.600.569) importeren; vergelijken we met 2012, dan is

Dieren
Aantal uitgaande zendingen
Certificaten

Hoeveelheid

Certificaten

Hoeveelheid

Runderen

7.539

260.048

7.757

299.849

Varkens

6.134

1.082.078

7.823

1.530.787

Schapen

101

2.316

877

102.114

Geiten

25

5.861

98

4.996

4.167

84.536.714

18.102

128.137.283

Vogels

835

263.108

467

430.431

Vissen

117

258.649,5

455

2.140.776

3.981

10.693

3.474

13.436

Honden, katten, fretten

489

4.906

1.083

23.622

Primaten

15

26

30

96

Andere zoogdieren

961

136.637

1.433

289.158

6

585

15

736

Ongewervelden

2.028

288.449

47

1.540

Totaal

26.398

86.850.071

41.661

132.974.824

Pluimvee

Paarden

Amfibieën en reptielen
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Aantal inkomende zendingen

Runderen worden uitgevoerd met het

munautair handelsverkeer van paarden

al eendagskuikens (54 %), fokpluimvee

oog op de fok (38 %), het vetmesten

bestaat vooral uit geregistreerde paar-

(vermeerdering en productie van eieren,

(38 %) en het slachten (24 %). De var-

den en fokpaarden (82 % van de uitvoer

31 %) en slachtpluimvee (12 %) worden

kens worden voornamelijk ingevoerd uit

en 74 % van de invoer) en ook uit paarden

uitgevoerd. De grote meerderheid van

Nederland voor de fok en de vetmesting

die bestemd zijn voor de slacht (18 % van

het ingevoerde pluimvee wordt geslacht

(62 %) of de slacht (38 %). Het intracom-

de uitvoer en 17 % van de invoer). Voor-

(86 %).

Controles op producten

In 2013 werden 291 dossiers behandeld

chip en Europees paspoort) en inenting

Wat betreft het intracommunautair han-

voor onregelmatigheden vastgesteld bij

tegen hondsdolheid door particulieren

delsverkeer, in 2013 werd er een sterke

de handel in levende dieren en gelijkge-

bij de aankoop van honden en katten in

stijging vastgesteld van de invoer (+ 79,8

stelde producten:: België verstuurde 223

de Europese landen die niet vrij zijn van

miljoen) van broedeieren, dit in tegen-

vaststellingen naar andere lidstaten en

hondsdolheid. 14 meldingen werden

stelling met 2012 waar het vooral de ex-

kreeg er zelf 68 vanuit andere lidstaten.

verstuurd naar andere lidstaten om hen

port was die domineerde (56,6 miljoen).

De meest voorkomende onregelmatig-

op de hoogte te brengen van mogelijke

De uitvoer naar andere EU-landen van

heden hadden betrekking op proble-

risico’s bij de handel van dieren die in

Belgisch genetisch materiaal (sperma en

men met het dierenwelzijn tijdens het

contact gekomen waren met haarden

embryo’s) blijft het verder goed doen.

vervoer: 72 dossiers werden behandeld,

waar tuberculose werd vastgesteld. Het

waaronder 42 voor het transport van

nationaal referentielaboratorium heeft

pluimvee. Het aantal onregelmatigheden

tot zeven maal toe een positief resultaat

bij intracommunautair verkeer van hon-

vastgesteld op de bevestigingstest voor

den en katten zijn ook gevoelig geste-

brucellose uitgevoerd bij de aankoop

gen: dit is te wijten aan de niet-naleving

van runderen op de intracommunautaire

van de regels voor identificatie (micro-

markt. De aanvullende tests hebben de

6

infectie echter nooit bevestigd.

Vermeerderingsmateriaal
Aantal uitgaande zendingen

Sperma en embryo's

Certificaten

Hoeveelheid

Certificaten

Hoeveelheid

2.052

1.828.886

3.529

1.067.084

703

50.667.568

1.744

130.527.393

2.755

52.496.454

5.273

131.594.477

Broedeieren
Totaal

Aantal inkomende zendingen

8.2. Dierlijke bijproducten
Voor wat betreft de dierlijke bijproduc-

• bij inkomend handelsverkeer: het afle-

• bij uitgaand handelsverkeer: het uit-

ten, niet bestemd voor menselijke con-

veren van toelatingen voor ontvangst

reiken van gezondheidscertificaten

sumptie, en overeenkomstig de bepa-

van niet-verwerkte dierlijke mest,

voor niet-verwerkte mest van andere

lingen van Verordening (EG) 1069/2009,

diersoorten dan paardachtigen en het

staat het FAVV in voor:

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.
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Aantal zendingen van niet-verwerkte mest van andere diersoorten dan paardachtigen
en van verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor diervoeding vanuit België naar andere
lidstaten
14.000
12.000
10.000

Aantal zendingen vanuit
België naar andere
lidstaten (TRACES)

8.000
6.000
4.000
2.000
-

Niet verwerkte mest varken
Niet verwerkte mest rund

2011

2012

2013

1.610

3.798

5.113

43

249

525

5.676

6.069

6.454

Totaal mest

7.463

10.116

12.092

Verwerkte dierlijke eiwitten bestemd
voor diervoeding

1.429

1.491

1.477

Niet verwerkte mest pluimvee

Er werden 4 soorten analyses uitgevoerd

gorie 3-materiaal dat naar diervoeding

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze

door het Agentschap op dierlijke bijpro-

gaat (alle 88 geteste loten conform) en

van 2012. De non-conforme resultaten

ducten niet bestemd voor menselijke

de aanwezigheid van verboden dierlijke

gaven aanleiding tot 1 waarschuwing en

consumptie afkomstig van andere lid-

eiwitten (alle 21 geteste loten conform).

6 andere maatregelen.

staten: Salmonella (95,3 % van de 85 ge-

De aanwezigheid van GTH duidt op een

teste loten waren conform), Enterobacte-

contaminatie met verboden categorie 1-

riaceae (94,0 % van de 83 geteste loten

of 2-materialen.

waren conform), de merker GTH in cate-
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9. Sectorale bemonsteringsplannen
De Europese wetgeving voorziet dat de

Het SBP moet aan het wetenschappelijk

In geval van een non-conformiteit wor-

officiële controles rekening houden met

comité van het FAVV worden voorgelegd.

den corrigerende maatregelen genomen,

de eigen controles van de operatoren

Er moet rekening worden gehouden met

en indien nodig wordt de meldingsplicht

voor zover zij de risico’s op besmetting

haar advies en er moet aan bepaalde

naar het FAVV toegepast.

in de voedselketen kunnen verlagen. In

bemonsterings- en analysevoorwaarden

deze optiek past het FAVV haar analyse-

worden voldaan. De vermindering van

programma aan op basis van sectorale

het aantal officiële analyses berust op

bemonsteringsplannen (SBP) die garan-

risicocriteria zoals de ernst van de gecon-

ties bieden waarbij de voedselveiligheid

troleerde gevaren en de blootstelling van

op een hoog niveau kan blijven.

de consument.

Diervoeders
Het SBP van de diervoeders werd uit-

BEMEFA stuurt regelmatig een gedetail-

In 2013, heeft BEMEFA 2.085 analyses

gewerkt door OVOCOM, het Belgisch

leerd SBP naar het FAVV en de analysere-

laten uitvoeren op monsters verspreid

platform voor de schakels in de dier-

sultaten. Het FAVV heeft dan ook in 2012

genomen over 262 producerende een-

voederketen. Het omvat de analyse van

haar programmering verminderd voor

heden (producenten van premixen,

contaminanten, gaande van de levering

de analyses voor de opsporing van my-

kopers van diervoedingsmiddelen, toe-

van de grondstoffen tot de aflevering

cotoxines (-15 %), zware metalen (-15 %)

voegingsmiddelen, premixen en mine-

van mengvoeders voor dieren. De Be-

en residuen van pesticiden (-14 %) in de

ralen, producenten van samengestelde

roepsvereniging van de mengvoeder-

grondstoffen die aan de mengvoederfa-

voeders) 99,6 % van de analyses waren

fabrikanten (BEMEFA) heeft sedert 2003

brikanten worden geleverd.

conform.

de organisatie van het SBP bij de meng-

Salmonella werd 3 keer terug gevonden:

voederfabrikanten en de fabrikanten van

2 maal in getoaste sojabonen en 1 maal

voormengsels op zich genomen.

in koolzaadvoer (Salmonella Llandof ). In
4 stalen werd een te hoog gehalte aan
aflatoxine B1 gedetecteerd: 2 maal in kokosschilfers, 1 maal in kokosschroot en 1
maal in palmpitschilfer. De actiedrempel
van dioxines werd 1 maal overschreden,
namelijk in sepioliet.

andere
16,4%

PCB's
5,4%
dioxines en
dioxineachtige PCB’s
9,0%

mycotoxines (aflatoxine
B1 incl.)
27,2%

In het kader van hun autocontrolesysteem hebben de leden van BEMEFA ook
meer dan 3.500 analyses uitgevoerd op
Salmonella, totaal kiemgetal, dioxines

Analysetypes uitgevoerd
in het kader van het
sectorale
bemonsteringsplan voor
diervoeders (totaal :
2.085 analyses)

en dioxineachtige PCB’s, zware metalen, mycotoxines en aflatoxine B1, …
Zie www.bemefa.be.

zware metalen
16,1%

Salmonella
12,6%
bestrijdingsmiddelen
13,3%
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Zuivelsector
In het kader van de autocontrole voert

In 3 monsters van rauwe melk die op de

Een overschrijding van de wettelijke

de zuivelsector sinds 2006 een jaarlijkse

hoeve genomen werden, werd Listeria

norm voor aflatoxines werd vastgesteld

monitoring (MONIMILK) uit, die georga-

monocytogenes gevonden en er wer-

in een monster van rauwe hoevemelk

niseerd wordt door de Belgische Confe-

den E. coli geteld in 1 monster van rauwe

en de aanwezigheid van een verboden

deratie van de Zuivelindustrie (BCZ).

melk die genomen werden op de hoeve

antiparasitair middel voor melkvee (do-

en een besmettingsgraad hoger dan 50

ramectine) en een van monster rauwe

kve/ml hadden. Melk van elke levering

hoevemelk. Deze non-conforme resulta-

die betrekking had op deze non-confor-

ten hebben aanleiding gegeven tot een

me resultaten heeft een warmtebehan-

verplichte melding bij het FAVV.

In 2013 werden 1.126 monsters van rauwe melk op de hoeve genomen en 517
in RMO-wagens. Hierop werden analyses
uitgevoerd voor verschillende chemische
en microbiologische gevaren en op residuen van diergeneesmiddelen.

deling ondergaan. Deze resultaten werden aan de betrokken melkveebedrijven
meegedeeld met de vraag dat zij een
grondige ontsmetting zouden uitvoeren
zodat in de toekomst de aanwezigheid
van deze bacteriën tot een minimum zou
herleid worden.

Aardappelsector
Sinds 2005 voeren de leden van Bel-

In 2013 werden 380 loten consump-

Er werden ook 160 stalen aardappelen

gapom (Belgische aardappelhandel en

tieaardappelen geanalyseerd op CIPC

(120 stalen consumptieaardappelen en

–verwerkende industrie) een sectoraal

(chloorprofaam), cadmium en lood.

40 stalen pootgoed) op ring-en bruinrot

bemonsteringsplan uit. Dit plan schenkt

Hiervan werden 24 stalen aan een mul-

geanalyseerd. In geen enkel monster

zowel aandacht aan contaminanten als

tiresiduanalyse onderworpen, met bij-

werd een besmetting vastgesteld.

quarantaineorganismen en werd door

zondere aandacht voor buitenlandse

het FAVV in 2011 officieel gevalideerd. De

loten; 39 stalen van nevenstromen voor

basis van dit plan is een risicoanalyse en

de voederindustrie (aardappelschillen,

een brede screening gedurende meerde-

voorgebakken

re jaren. De resultaten van het SBP wor-

werden eveneens op CIPC, cadmium en

den jaarlijks besproken met het FAVV.

lood onderzocht. Alle resultaten waren

aardappelsnippers,…)

conform behalve CIPC in 1 monster van
aardappelen.

Maalderijen
De Autocontrolegids voor de Maalderij

35 monsters graan, 60 monsters bloem

Bij de 3 soorten monsters waren de

(G-020) is een gezamenlijk initiatief van

en 63 monsters van bijproducten werden

meest aangetroffen pesticiden chlorpy-

de Koninklijke Vereniging der Belgische

geanalyseerd op pesticiden, op myco-

rifos-methyl, pirimifos-methyl, cyperme-

Maalders (KVBM), de Maalderijvereniging

toxines, op zware metalen, op moederko-

thrin en deltametrin. De MRL werd nooit

en Molenaars 2000. In het kader van deze

ren (enkel in geval van graan), op gisten

overschreden. Mycotoxines werden aan-

gids wordt jaarlijks een sectoraal bemon-

en schimmels en – in geval van bloem –

getroffen in enkele monsters van graan,

steringsplan uitgevoerd onder de coördi-

op totaal kiemgetal en totale coliformen.

bloem en bijproducten doch nog steeds

natie van KVBM. Dit plan dekt zowel de

onder de geldende normen (deoxyni-

ontvangen granen als de geproduceerde

valenol, zearalenon, en ochratoxine). Er

bloem en bijproducten en start telkens in

werd in quasi alle stalen cadmium te-

de maand september – het moment van

ruggevonden, maar de Cd-norm werd

de ontvangst van de nieuwe graanoogst

nergens overschreden. De andere zware

door de maalderijen – en loopt tot en

metalen werden veel minder frequent en

met augustus van het volgende jaar: 35

in lage gehalten waargenomen.

maalderijen hebbe deelgenomen tussen
september 2012 en augustus 2013.
154
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1. Levende dieren en vermeerderingsmateriaal
Dieren
Ook in 2013 nam de invoer via de 3
grensinspectieposten (GIP) die erkend
zijn voor levende dieren toe (+ 269 eenheden ofwel 9 %). Deze stijging is voor
een groot deel te danken aan de invoer
van ongewervelde dieren.

Aantal zendingen
Vogels en pluimvee

Aantal geweigerde
zendingen

Aantal dieren

Aantal geweigerde
dieren

4

1

453

1

551

0

8.379.382

0

1.685

0

1.685

0

355

25

5.837

75

Andere zoogdieren

42

1

1.403

62

Amfibieën en reptielen

68

4

130.379

4.897

554

3

1.272.096.856

2.234

3.259

34 (1 %)

1.280.615.995

7.269 (0,001 %)

Vissen
Paarden
Honden, katten en
fretten

Ongewervelden
(insecten, …)
Totaal

De afschaffing van de invoertoelatin-

Vermeerderingsmateriaal

gen, die geldig waren tot einde 2012,
heeft geen noemenswaardig effect ge-

De importcijfers van de producten die

had. Men stelt een stabilisatie vast van

vallen onder de rubriek vermeerderings-

het aantal ingevoerde paarden, het zijn

materiaal vertonen weinig verschil met

vooral paarden die terugkeren van inter-

de cijfers van 2012. Net zoals de vorige

nationale wedstrijden of die tijdelijk in-

jaren werd er weinig runder- of paarden-

gevoerd worden. Het aantal ingevoerde

sperma ingevoerd en werden er geen

honden, katten en fretten is sterk geste-

broedeieren ingevoerd wegens de Euro-

gen (+ 76 %) en dit zelfs bij een stijging

pese reglementering mbt dierenziekten

van slechts 22 % van het aantal zendin-

(verbod op invoer van eieren van loop-

gen.

vogels afkomstig uit landen waar epidemieën van aviaire influenza uitgebroken
waren) en mbt de volksgezondheid inzake salmonella.
Aantal
Aantal zendingen

geweigerde

Hoeveelheid

zendingen

Geweigerde
hoeveelheid

Sperma, eicellen, embryo’s

35

0

853

0

SPF (specific pathogen free) eieren

55

0

6.779 kg

0
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2. Planten en plantaardige producten
Fytosanitaire controles
In 2013 werden 21.033 zendingen van

In 2013 werd 30 % van de 6.404 zendin-

planten en producten van plantaardige

gen die via een Belgische GIP in de EU

oorsprong die bij invoer een fytosanitai-

binnenkwamen, voor fysieke controle

re controle moeten ondergaan, via een

verlegd naar een erkende inspectieplaats

Belgische grensinspectiepost (GIP) de EU

in een andere lidstaat tegenover 35,6 %

binnengebracht. Dit is een stijging van

in 2011 en 23 % in 2012. In 2013 wer-

11 % tegenover 2012. De voornaamste

den 1.293 zendingen (6,2 %) vanuit een

plaatsen van binnenkomst van de zen-

grensinspectiepost in een andere lidstaat

dingen zijn de haven van Antwerpen

naar een erkende Belgische inspectie-

(49 % van de zendingen) en de lucht-

plaats verlegd.

havens van Zaventem (30 %) en Bierset
(17 %).
Evolutie van het aantal aangeboden en gecontroleerde zendingen
2011

2012

2013

Aangeboden in een Belgische GIP

17.403

18.944

21.033

Verlegd vanuit een Belgische GIP naar een andere lidstaat

6.199

4.356

6.404

Verlegd vanuit een andere lidstaat GIP naar België

1.752

1.281

1.293

Gecontroleerd in België

12.956

15.869

15.922

Aard van de zendingen die in België een fytosanitaire controle ondergingen
Aantal
aangeboden
zendingen
Groenten, fruit & verse

zendingen

Hoeveelheid

Hoeveelheid

aangeboden

geweigerde

producten

producten

10.200

70

167.695 ton

429 ton

3.677

0

538 miljoen stuks

0

3.060

21

2.408

2

1.570

0

107

0

21.002 ton

0

Granen

5

0

81.861 ton

0

Andere

6

0

5 miljoen stuks

0

Totaal

21.033

93 (0,4 %)

kruiden
Planten bestemd voor
opplant
Snijbloemen & snijgroen
Vermeerderingsmateriaal
Hout
Aardappelen
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Aantal geweigerde

1 miljard stengels
& 21,6 ton
87 miljoen stuks
& 3.761 ton
5.400 ton
& 188.734 m³

809.540 stengels
1 stuk & 89 kg
0
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Reden van onderschepping en genomen maatregelen

Schadelijke organismen

Aantal

Vernietiging

Regularisatie

Behandeling

Wederuitvoer

78

61

11

0

6

37

13

24

0

0

25

8

0

17

0

11

7

4

0

0

2

0

2

0

0

153

89 (58 %)

41 (27 %)

17 (11 %)

6 (4 %)

Fytosanitair certificaat onvolledig /
onjuist (botanische naam,
hoeveelheden, …)
Niet voldaan aan de bijzondere
invoereisen (houten verpakkingsmateriaal & stuwhout,…)
Aanvullende verklaringen van
certificaat ontbreken/onjuist
Geldigheidsduur van fytosanitair
certificaat verstreken
Totaal

65 vaststellingen van schadelijke orga-

De andere schadelijke organismen die

nismen hadden betrekking op quarantai-

vastgesteld werden zijn:

neorganismen:

• Leucinodes orbonalis bij aubergines

• Tephritidae bij mango’s uit Kameroen,
Dominicaanse

republiek,

Burkina

Faso, Ivoorkust, Senegal, Gambia en
Togo (22),
• Thrips palmi bij bittermeloenen uit de
Dominicaanse republiek, Cambodja
en Maleisië (9) en bij aubergines uit
Dominicaanse republiek en Kameroen
(6),

uit Maleisië, Burundi, Kameroen, Cambodja en Thailand (10),
• Scirtothrips dorsalis bij bittermeloenen uit Cambodja (1),
• Thaumatotibia leucotreta bij sinaasappelen uit Zimbabwe (1),
• Cerambycidae in houten kratten uit
China (1).

• Liriomyza bij snijbloemen en –groen

De zending bitterkomkommers waarin

van Gypsophila, Solidago en Aster uit

Scirtothrips dorsalis werd aangetroffen,

Israël en Ethiopië (13),

werd vernietigd om geen risico te lopen

• Bemisia tabaci bij snijbloemen van Solidago of Trachelium uit Israël en Ethiopië (6), en bij basilicum uit Cambodja
en Maleisië (3),
• Guignardia citricarpa bij sinaasappelen uit Zimbabwe (6).

op verspreiding en nesteling van dit organisme in België. De zendingen aubergines waarin Leucinodes orbonalis werd
aangetroffen, werden vrijgegeven na een
grondige inspectie en na verwijdering
van de aangetaste producten. De andere
zendingen werden vrijgegeven.

De producten waarop de organismen
werden vastgesteld, werden vernietigd
met uitzondering van de sinaasappelen
uit Zimbabwe die door de Nederlandse
invoerder werden heruitgevoerd naar de
Russische Federatie.
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3. Voedingsmiddelen
In 2013 werden 25.023 zendingen van

Aantal zendingen

dierlijke producten bestemd voor menselijke consumptie aangeboden bij een
Belgische grensinspectiepost (GIP). Vergeleken met vorig jaar is dit een lichte
daling (26.719 in 2011 en 25.603 in 2012).

Visserijproducten

Aantal geweigerde zendingen

12.903

91

5.234

23

3.344

15

1.488

6

829

6

363

0

Darmen

271

0

Kikkerbillen en slakken

170

1

Gelatine

111

3

Eieren en eiproducten

19

0

11

0

Divers

280

7

Totaal

25.023

Vlees van runderen, schapen,
geiten, varkens en eenhoevigen,
en producten ervan
Vlees van pluimvee, en producten
ervan
Melk en melkproducten
Honing en andere bijenproducten
Konijnenvlees en vlees van wild
(vrij / gekweekt), en producten
ervan

Beenderen en producten uit
beenderen

152 (0,6 %)

De analyseresultaten ervan worden weergegeven in hoofdstuk 6
(controles op producten).

De

non-conforme

resultaten

gaven

tetracyclines in pluimveevlees uit Bra-

aanleiding tot 9 RASFF-berichten (bor-

zilië, benzo(a)pyreen in gerookte vis uit

der rejection of alert) omwille van de

Ivoorkust en Ghana, sulfadiazine in tila-

aanwezigheid van kwik in zwaardvis uit

pia uit China en nitrofuranen in honing

Vietnam, clopidol in pluimveevlees uit

uit Israël.

Israël (2), histamine in tonijn uit Vietnam,

160
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4. Producten niet bestemd voor menselijke consumptie
In 2013 werden 2.170 zendingen (1.852

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

in 2012) van dierlijke producten niet be-

Aantal

Aantal geweigerde

zendingen

zendingen

885

13

376

12

222

0

168

13

Eiproducten

137

1

Huiden en vellen

100

2

Gelatine en peptonen

71

1

Jachttrofeeën

71

17

Vetten en oliën

58

5

Verwerkte dierlijke eiwitten

47

2

Wol, haar, veren

35

0

2.170

66 (3 %)

stemd voor menselijke consumptie voor
invoer aangeboden. Ongeveer 62 % van
deze zendingen werden aangeboden

Voeder voor gezelschapsdieren en

met als bestemming diervoeding. De

hondenkluiven

overige zendingen waren bestemd voor

Bloed en bloedproducten voor

onder meer technisch gebruik, farmaceu-

technisch gebruik

tisch gebruik en onderzoek.

Andere producten bestemd voor
diervoeding
Andere producten bestemd voor
technisch of ander gebruik

Totaal

Diervoeders van niet dierlijke oorsprong
In 2013 werden 4.146 zendingen op de

-

haven van Antwerpen: toevoegings-

-

haven van Zeebrugge: grondstoffen

verschillende plaatsen van binnenkomst

middelen (methionine, lysine, nia-

(melasse, sojabonen, palmschroot):

aangeboden. Dit stemt overeen met een

cine), grondstoffen (gierst, erwten,

geen enkele van de 23 zendingen

stijging van 14 % (3.626 zendingen in

gist), voormengsels en mengvoeders:

werd geweigerd;

2012). Dit omvat:

4 van de 3.953 zendingen werden geweigerd omdat de etikettering niet
conform was met de communautaire
wetgeving;
-

-

luchthaven van Zaventem: toevoegingsmiddelen

en

voormengsels:

geen enkele van de 42 zendingen
werd geweigerd.

haven van Gent: grondstoffen (lijnzaad, perskoek, palmschroot): geen
enkele van de 128 zendingen werd
geweigerd;
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Analyseresultaten van producten niet bestemd voor menselijke consumptie
Aantal monsters

Conformiteit

Dioxines en dioxin-like PCB’s

131

100 %

Zware metalen

91

100 %

Salmonella

82

100 %

GGO

45

91,1 %

Enterobacteriaceae

41

97,6 %

Mycotoxines

32

100 %

Vijf non-conformiteiten werden vast-

Dierlijke eiwitten

27

100 %

gesteld:

21

100 %

Botanische zuiverheid

13

100 %

Geneesmiddelen

6

100 %

Radioactiviteit

5

100 %

Blauwzuur

2

100 %

Melamine

1

100 %

Hormonen

1

100 %

498

99,0%

Residuen van bestrijdingsmiddelen

Totaal

-

Enterobacteriaceae bij hondenkluiven uit China, de zending werd geweigerd;

-

GGO: de etikettering van 4 partijen
voeder voor gezelschapsdieren afkomstig uit de USA, was niet conform
de Europese reglementering: 2 partijen werden opnieuw geëtiketteerd
en in de handel gebracht, 2 partijen
werden in beslag genomen en vernietigd.

5. Beschermende maatregelen
5.1. Uitgebreide officiële controles bij import
Binnen de EU bestaat er een geharmo-

De verordening (EG) 669/2009 (van toe-

Minstens ieder kwartaal wordt deze lijst

niseerde aanpak van de controles op

passing sinds 25/1/2010) legt een contro-

herzien op basis van oa RASFF-berichten,

dierenvoeders en levensmiddelen bij

lefrequentie op voor een lijst van diervoe-

de verslagen van het FVO (Voedsel- en

import uit derde landen. De Europese

ders en levensmiddelen van niet-dierlijke

Veterinair bureau) in derde landen, infor-

reglementering voorziet dat op basis van

oorsprong met een bepaalde herkomst

matie van derde landen en van lidstaten

bekende of nieuwe risico’s dierenvoeders

en voor specifieke contaminanten.

en in voorkomend geval wetenschappe-

en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong aan meer uitgebreide controles,
inclusief analyses, kunnen worden on-

Enkele voorbeelden:
-

derworpen op de punten van binnenkomst in de EU (luchthavens, zeehavens,
…). De bedoeling is om nieuwe of bekende risico’s doeltreffender te bestrijden en

aflatoxines in grondnoten uit Brazilië,
Ghana en India,

-

aflatoxines in specerijen uit India,

-

residuen van bestrijdingsmiddelen

analyseresultaten te verzamelen.

in sinaasappelen en aardbeien uit
Egypte,
-

Salmonella op koriander en basilicum
uit Thailand.
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lijke evaluaties.
Ongeveer 3.500 zendingen werden ingevoerd, waarvan verschillende onderworpen werden aan analyses op pesticiden
(487), mycotoxines (41), chemische (6) en
microbiologische (18) parameters.

Controles van producten bij invoer

7

Resultaten van analyses van bestrijdingsmiddelen
Oorsprong
China

Dominicaanse republiek

Egypte

Kenia
Marokko

Thailand

Turkije
Vietnam

Product

Bemonsterde zendingen

Geweigerde zendingen

Pomelo’s

19

0

thee

64

4

aubergines

13

0

kousenbandbonen

30

2

bittermeloenen

14

0

pepers

14

3

aardbeien

45

4

Paprika’s

1

0

pepers

3

0

sinaasappel

15

0

bonen

116

2

erwten

53

3

munt

66

7

aubergine

3

0

basilicum

7

1

kousenbandbonen

2

0

koriander

7

0

paprika’s

9

0

tomaat

1

0

pepers

5

0

487

26

Totaal

Resultaten van andere analyses
Aantal bemonster-

Aantal geweigerde

de zendingen

zendingen

Noedels uit China

6

0

Grondnoten(pasta) uit Brazilië

6

0

Specerijen uit India en Indonesië

35

0

Salmonella

Basilicum en koriander uit Thailand

14

0

Virus van hepatitis A & norovirus

Diepgevroren aardbeien uit China

4

0

65

0

Gecontroleerde producten
Aluminium
Mycotoxines (aflatoxines)

Totaal
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5.2. Controles bij import in het kader van beschermende maatregelen
Wanneer blijkt dat een bepaald levens-

• aflatoxines op dopvruchten, gedroog-

Deze producten worden bij het FAVV

middel, ingevoerd uit een bepaald der-

de vijgen en pasta’s van deze produc-

aangemeld ter controle, waarna ze

de land, mogelijk een ernstig risico voor

ten uit bepaalde derde landen,

steeds onderworpen worden aan een

de gezondheid van mens, dier of milieu
inhoudt en dat het risico niet op afdoende wijze kan worden beheerst, kan de
Europese Commissie bijzondere voorwaarden vaststellen onder vorm van beschermende maatregelen. Deze beschermende maatregelen zijn oa gericht op de
controle van:

• pentachloorfenol (PCP) in guargom
en afgeleide producten uit India,
• melamine in bepaalde levensmiddelen uit China,
• GGO’s in rijst en rijstproducten uit China,
• radio-activiteit van levensmiddelen

documentencontrole (certificaat, analyseverslag, …) en een eventuele monsterneming voor verder onderzoek. In 2013
werden in België 2.727 zendingen aangemeld voor invoer, hiervan werden 312
zendingen bemonsterd. 13 zendingen
werden geweigerd, waarvan 4 wegens
non-conforme documenten.

uit Japan ten gevolge het nucleair incident in Fukushima,
• radio-activiteit van wilde champignons uit bepaalde derde landen ten
gevolge het nucleair incident in Tsjernobyl.

De analyseresultaten worden weergegeven in hoofdstuk 6 (controles op producten).

Controle op verpakkingshout van steenproducten
Sedert 1/4/2013, in uitvoering van het Europese besluit 2013/92 moeten bepaalde steenproducten uit China (leisteen,
marmer, graniet, plaveien, trottoirbanden, werken van steen, …) ook bij het FAVV aangemeld worden om een fytosanitaire controle te kunnen uitvoeren op het verpakkingshout. Dit uitvoeringsbesluit werd voornamelijk genomen om
het binnenbrengen van de loofhoutboktor, Anoplophora chinensis via het houten verpakkingsmateriaal te voorkomen.
Afhankelijk van de aard van de producten moet 15 of 90% van de zendingen gecontroleerd worden. De steenproducten
worden ingevoerd via de haven van Antwerpen en Zeebrugge, 2.210 zendingen werden hier aangeboden, wat resulteerde in 408 bijkomende fytosanitaire controles. 2 zendingen waren non-conform. Het houten verpakkingsmateriaal
van 1 zending werd behandeld; de andere zending werd vrijgegeven omdat het een niet-quarantaine organisme betrof.

5.3. CITES
De handel in bedreigde diersoorten moet

De controle op de illegale invoer in Bel-

In 2013 werden door het FAVV 130

beantwoorden aan een strikte handelsre-

gië van beschermde diersoorten of ervan

schildpadden, 20 steppevaranen, 18 do-

glementering volgens de internationale

afgeleide producten is een bevoegdheid

zen met Hoodia gordonii, 13 kameleons

conventie CITES (Convention on Inter-

van het Agentschap en wordt gelijktijdig

(Chameleo gracilis) et 2 cactussen in be-

national Trade in Endangered Species of

met andere controles uitgevoerd. Er wor-

slag genomen.

Wild Fauna and Flora). Bedreigde levende

den ook gerichte controles uitgevoerd.

dieren en vogels moeten steeds verge-

Bepaalde controles gebeuren in samen-

zeld zijn van een gezondheidscertificaat

werking met de douanediensten, poli-

en moeten beschikken over een specifie-

tiediensten en inspecteurs van de FOD

ke CITES import- en exportvergunning.

Volksgezondheid.

De behandeling van de aanvragen voor
vergunningen en certificaten gebeurt
door de FOD Volksgezondheid.
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In beslag genomen dieren, planten en
goederen worden zoveel mogelijk geschonken aan universiteiten, musea en
zoölogische parken. Sommige goederen
moeten uiteindelijk worden vernietigd.

Meldingen en gevolgen van controles

8

8

Meldingen
en gevolgen
van controles
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1. RASFF
Via het Rapid Alert System for Food &

Food Con-

Food

Feed

Alert

57

4

1

Information

35

25

1

Hiervan gingen er 164 (128 in 2011, 143

Border rejection

41

0

0

in 2012) uit van België: als gevolg van

Totaal

133

29

2

Feed (RASFF) werden er in 2013 3.133
meldingen (3.723 in 2011, 3.516 in 2012)
gedaan van producten die een risico kunnen betekenen voor mens, dier of plant.

tact Material

informatie bekomen vanuit de autocontrole van bedrijven (54), een analyse bij
invoer van een geblokkeerd product (41),
een controle op de Belgische markt (39),
een controle op de Belgische markt van
een ingevoerde product (24), een consumentenklacht (6). 		

250

200

150

100

50

0

2011

2012

2013

RASFF product verdeeld in België

184

200

223

RASFF opgesteld door België

128

143

164

RASFF Belgisch product aan de basis

73

74

79

RASFF product aan de Belgische grens
geblokkeerd

38

35

41

Het RASFF-contactpunt heeft 1.367 meldingen met bijbehorende additionals
verspreid in België (bestemd voor informatie of voor opvolging).
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In 2013 waren de producten die het meest
het voorwerp van een
RASFF uitmaakten fruit en
groenten (22,6 %), diervoeders (12,8 %), noten
en afgeleide producten
(10,4 %), vlees(producten)
(8,6 %) en kruiden (7,9 %).
De meest voorkomende
gevaren waren aflatoxines
(12,8 %), niet toegelaten
GGO’s (6,1 %), verboden
antibiotica (chlooramfenicol: 4,3 %), Listeria
monocytogenes (3,7 %) en
Salmonella (3,7 %).

Meldingen en gevolgen van controles
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2. Meldingsplicht
Elke operator die activiteiten uitoefent

Aantal meldingen per sector (zonder dierziekten)

die onder de bevoegdheid van het FAVV
vallen, is verplicht het Agentschap in te

2011

2012

2013

lichten wanneer vermoed wordt dat een

Primaire sector

36

67

51

ingevoerd,

Transformatie

247

269

349

Distributie

95

142

153

zijn voor de gezondheid van mens, dier

Import-Export

2

3

1

of plant (KB van 14/11/2003).

Totaal

380

481

554

geproduceerd,

gekweekt,

geteeld, verwerkt, vervaardigd of gedistribueerd product schadelijk zou kunnen

400
350
300
250
200
150
100
50
0

2011

2012

2013

Dierziekten

321

376

279

Microbiologische gevaren

179

253

280

Chemische gevaren

131

142

156

Fysische gevaren

19

20

35

Biologische gevaren

24

17

14

Andere gevaren

27

38

49

Het aantal meldingen steeg met 15 %

Meer dan de helft van deze meldingen

tegenover 2012. Naast meldingen over

had betrekking op de aanwezigheid van

dierziekten (279) zijn de belangrijkste

aflatoxines in producten van plantaardi-

redenen voor melden de aanwezigheid

ge oorsprong bestemd voor de diervoe-

van Salmonella (177 of + 10 %), van re-

ding. De overige meldingen handelden

siduen van diergeneesmiddelen (78 of +

over de aanwezigheid van deoxyniva-

47 %), van Listeria monocytogenes (61 of

lenol in granen en afgeleide producten

+ 22 %), van fysische gevaren (aanwezig-

voor menselijke consumptie en ochra-

heid van metaal, glas, biologisch materi-

toxine A in tarwe, koffie en peper.

aal, … in levensmiddelen en diervoeders:
35 of + 75 %), van mycotoxines (31 of +
182 %), of een foutieve of onvolledige etikettering (25 of + 150 %).

Daarentegen zijn de meldingen over residuen van bestrijdingsmiddelen afgenomen met 34 % (29 meldingen).
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3. Productterugroepingen
Elk bedrijf in de voedselketen dat rede-

De grondstoffen die een gevaar inhou-

De producent moet de verwerkte pro-

nen heeft om aan te nemen dat een pro-

den moeten geblokkeerd worden en

ducten die een gevaar inhouden blok-

duct schadelijk kan zijn voor de gezond-

mogen dus niet langer gebruikt worden.

keren en het FAVV verwittigen als de

heid van mens, dier of plant, moet drie

Als ze van andere bedrijven afkomstig

producten het bedrijf reeds verlaten heb-

acties ondernemen:

zijn, moet het FAVV hierover ingelicht

ben. Hij moet de producten onmiddellijk

worden. Het Agentschap zal dan een

uit de handel nemen en zijn klanten ver-

onderzoek uitvoeren bij de verantwoor-

wittigen dat ze niet meer verkocht mo-

delijke leverancier en de betrokken pro-

gen worden of, als een product reeds ver-

ducten bij eventuele andere klanten in

kocht werd aan de consumenten en een

beslag nemen.

gezondheidsrisico inhoudt, het product

• Onmiddellijk maatregelen nemen om
het gevaar weg te nemen (bijvoorbeeld de producten blokkeren, uit
de handel nemen of terugroepen, zie
verder);

terugroepen via een persbericht om de

• Onmiddellijk het FAVV op de hoogte

verbruikers in te lichten. Het Agentschap

brengen van het gevaar en de geno-

plaatst deze terugroepingen op zijn web-

men maatregelen;

site en verspreidt ze ook gebruik makend
van de sociale media.

• De klanten en zo nodig de consument
informeren.
Aantal
Reden

terug-

Product

roepingen

Niet-vermelde allergenen

9

Listeria

8

Salmonella

8

Aanwezigheid van een vreemd
voorwerp
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7

Pesto (2), crackers (2), brood (2), saus (1), koekjes (1), roombereidingen (1)
Kaas (4), paté (2), vleessalades (1), zalm (1)
Gehakt (1), chipolata (1), Venusschelpen (1), paté (1), gebak (1), kurkuma (1), burgers (1), kalkoenfilet (1)
Diepgevroren rode kool (3), confituur (1), asperges in blik (1), roombereidingen (1), kaas(1)

Bestrijdingsmiddelen

4

Tomaten (1), groentenmengeling klaar voor gebruik (2), wafeltjes (1)

Andere bacteriële besmettingen

3

Tapenade (Clostridium), kaas (E. coli), tofu (Bacillus cereus)

Onjuiste uiterste verbruiksdatum

3

Spekreepjes (2), ham (1)

Nicotine

3

Champignons

Verboden geneesmiddel

2

Voedingssupplementen, garnalen

Fabricagefouten

3

Moederkoren

1

Spelt

Norovirus

1

Oesters

Zware metalen (lood)

1

Voedingssupplementen

Mycotoxines

1

Droge rozijnen

Totaal

54

Pudding (slechte koeling), gietijzeren kookpotten (emailschilfers die
loskomen), snoepjes (verstikkingsgevaar)

Meldingen en gevolgen van controles
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4. Administratieve boetes
Het koninklijk besluit van 22 februari

De afhandeling van de procedure voor

De commissaris van de administratieve

2001 houdende organisatie van de con-

het voorstellen van een administratieve

boetes steunt op de strafbepalingen van

troles die worden verricht door het FAVV,

boete wordt, op basis van de taalrol, toe-

de wetten waarvoor het FAVV bevoegd

bepaalt dat in de voedselketen vastge-

vertrouwd aan een jurist, de commissaris

is en houdt daarbij rekening met de per-

stelde inbreuken aanleiding kunnen ge-

van de administratieve boetes. Nadat hij

soonlijke situatie van de overtreders, het

ven tot een administratieve sanctie, te

de parketten de mogelijkheid heeft ge-

aantal inbreuken of de ernst daarvan en

weten een administratieve boete. Beta-

geven om de vastgestelde inbreuken te

de weerslag ervan op de gezondheid van

ling van deze boete door de overtreder

vervolgen, stelt hij een administratieve

consumenten, dieren of planten en de

doet de strafvordering vervallen.

boete voor. Voor wanbedrijven (correcti-

eventuele staat van herhaling.

onele straf ) wordt een bedrag van 150 €
tot 30.000 € voorgesteld; voor overtredingen (politiestraf ) is dit 100 €.

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

2011

2012

In het Duits

19

18

2013
36

In het Frans

2.080

2.319

2.458

In het Nederlands

2.724

2.674

2.709

Evolutie van het aantal door de commissarissen van de administratieve boetes
behandelde dossiers

2011

2012

2013

4.458

4.718

(+ 49 dossiers in

4.694
Aantal initiële voorstellen

behandeling)
Naar het parket doorgestuurde dossiers
(zonder voorstel)
Totaal voorgesteld bedrag

365

293

460

2.427.470 €

2.668.572 €

2.868.715 €
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Belangrijkste materies waarvoor proces-verbaal werd opgesteld (uit een totaal van ongeveer 50 trefwoorden)
2011

2012

2013

Temperatuur van levensmiddelen

12,3 %

12,3 %

12,1 %

Bewaaromstandigheden

10,1 %

11,0 %

11,0 %

Hygiëne personeel

11,4 %

10,2 %

10,5 %

Hygiëne horeca

9,9 %

9,5 %

9,8 %

Etikettering van levensmiddelen

9,7 %

9,8 %

9,4 %

Autocontrole

8,5 %

9,7 %

8,6 %

Hygiëne distributie

7,6 %

7,1 %

6,4 %

Product schadelijk verklaard

5,2 %

5,1 %

5,1 %

Rookverbod horeca

3,4 %

2,9 %

2,8 %

Net als de voorgaande jaren worden vaak

alternatief voor de administratieve

ken (1.528 in 2011, 1.396 in 2012). 701

inbreuken vastgesteld in de horecasector

boete voor aan horecazaken, met name

schreven zich daadwerkelijk in voor een

en de detailhandel. Dat komt door de

het volgen van een opleiding bij de voor-

opleiding (574 in 2011, 581 in 2012) en

minder professionele instelling van de

lichtingscel van het FAVV (zie hoofdstuk II

308 hebben reeds kunnen genieten van

verantwoordelijken. Als reactie op deze

“Het FAVV ten dienste van consumenten

de (gedeeltelijke) kwijtschelding van de

vaststelling stelt het FAVV sinds begin

en beroepssectoren”). In 2013 konden

administratieve boete. Intrekking of wei-

2011, onder bepaalde voorwaarden, een

1.796 operatoren hierop aanspraak ma-

gering van de erkenning of toelating.

800

1400

700

1200

600

Inschrijvingen

800
400
600
300
400

200

200

100
0

Kwijtscheldingen

1000

500

2011

2012

2013

Operatoren ingeschreven voor een
opleiding "alternatief voor de
administratieve boete"

574

581

701

(Gedeeltelijke) kwijtschelding van de
administratieve boete van 2011 tem
2013

446

885

1193

0

5. Intrekking of weigering van de erkenning of toelating
Wanneer de andere maatregelen (waar-

• in 17 gevallen werd de door het FAVV

• andere procedures waren het voor-

schuwingen, PV, …) zonder succes

overwogen maatregel bevestigd en

werp van een actieplan voor het op

werden toegepast, start het FAVV de

moest de operator de activiteiten van

orde stellen van de inrichting, dat

procedure van weigering, intrekking of

zijn inrichting stopzetten;

werd voorgesteld door de operator en

schorsing van de erkenning of toelating
op. In geval van bevestiging van deze
sanctie kan de operator vragen om gehoord te worden voor de beroepscommissie van het FAVV.

getekend bij de beroepscommissie

er werd een overeenkomst tussen de
operator en het FAVV ondertekend.

van het FAVV; in de 3 gevallen beves-

Daarenboven werd 2 operatoren aan een

tigde de minister de oorspronkelijke

onmiddellijke intrekking onderworpen

beslissing van het FAVV door een ac-

(zonder de mogelijkheid om in beroep te

In 2014 werden 14 procedures van wei-

tieplan voor het op orde stellen van de

gaan) gezien de ernst van de vastgestel-

gering en 26 procedures van intrekking

inrichting bij te voegen;

de feiten.

opgestart:
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• tegen 3 procedures werd beroep aan-
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In het kader van de fraudebestrijding
in de voedselketen neemt de Nationale
Opsporingseenheid van het FAVV (NOE)
deel aan de volgende werkgroepen.

Multidisciplinaire HormonenCel (MHC)
De MHC wordt voorgezeten door de

ke verantwoordelijken, de bestaande

een operationele cel. Het activiteiten-

Federale Politie en is belast met de co-

overlegstructuren en de betrokken ad-

verslag van de cel wordt gepubliceerd

ördinatie tussen de verschillende in-

ministraties. Zij voert tevens onderzoe-

op de website van de federale politie

spectie- en politiediensten. Zij heeft een

ken uit op vraag van de politiediensten,

(http://www.polfed-fedpol.be).

signaal-, advies- en informatiefunctie

de gerechtelijke overheden en de bij-

voor de bijstandsmagistraat, de politie-

standsmagistraat. De MHC is bijgevolg

Interdepartementale Commissie voor de coördinatie van de fraudebestrijding in de economische sectoren
(ICCF)
De commissie staat in voor het efficiën-

Het FAVV neemt deel aan het project

te beheer van de informatie-uitwisseling

voor de monitoring van het informatie-

tussen de betrokken departementen, de

netwerk voor fraudebestrijding dat de

uitwerking van voorstellen waarbij geza-

ICCF in 2009 heeft opgezet.

menlijke strategieën voor fraudebestrijding worden vastgelegd en het collectieve overleg over fraudemechanismen.

Interdepartementale Coördinatiecel voor de controle van de voedselveiligheid (ICVV)
Deze cel is belast met het verbeteren van

In 2013 werd, op vraag van het FAVV,

de samenwerking tussen de verschillen-

door het ICVV aandacht besteed aan:

de 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 ontwerp van de “Lex Alimentaria”
dat verschillende basiswetten waarvoor het FAVV bevoegd is, zal samenbrengen in één wet en waarin diverse
bepalingen van controle zullen worden opgenomen,
• de aanpassing van het koninklijk besluit voor het H-statuut (koninklijk
besluit van 27/2/2013 betreffende de
controlemaatregelen ten aanzien van
bepaalde stoffen en residuen daarvan
in levende dieren en in dierlijke producten), de uitvoering van artikel 36
van de wet van 14/08/1986 betreffende de bescherming en het welzijn der
dieren en in het bijzonder de doping
bij paarden,
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• de aanpassing van het koninklijk besluit van 23/5/2000 inzake het verwerven, het in depot houden, het
voorschrijven, het verschaffen en het
toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dierenarts
en inzake het bezit en het toedienen
van geneesmiddelen bestemd voor
dieren door de verantwoordelijke
voor de dieren.

Fraudebestrijding

9

Multidisciplinaire fraudebestrijdingscel voor de veiligheid van de voedselketen (MFVV)
De NOE neemt het voorzitterschap waar

Er werden op initiatief van de MFVV 5 ge-

van de MFVV die moet bijdragen tot

coördineerde acties uitgevoerd met an-

het vastleggen van terreinacties tegen

dere overheidsdiensten: FOD Economie,

personen en organisaties die betrokken

Financiën, Sociale Zaken, SIOD en politie.

zijn bij fraude in de voedselketen, tot de

De controles waren vooral gericht op de

coördinatie van de inspanningen van

distributie van voedingssupplementen,

de betrokken diensten (inzameling, ver-

de export van duiven naar China en Tai-

werken, uitwisselen en verspreiden van

wan (3 exporteurs), postpakketten, na-

informatie) en de evaluatie van de uitge-

maak voedingsmiddelen (actie OPSON

voerde acties.

III) en de invoer van diepgevroren garnalen.

Working Group of Enforcement Officers (WGEO)
De NOE werkt samen met een aantal internationale instanties. De veterinaire

De NOE registreerde in 2013, 662 administratieve inbeslagnames (643 in

groep van de WGEO, bekend als de Small

2010, 701 in 2011 en 650 in 2012). Deze gaven aanleiding tot:

Bull Group, komt 2 maal per jaar samen.

• het openen van 176 fraudeonderzoeken,

De groep bestaat uit vertegenwoordigers
van Engeland, Noord-Ierland, Ierland, De-

• het deelnemen aan 37 wegcontroles,

nemarken, Duitsland, Oostenrijk, Neder-

• het uitvoeren van bemonsteringen in landbouwbedrijven (88) of slacht-

land, België en Frankrijk. In 2013 werd
door de NOE een uiteenzetting gegeven

huizen (jaarlijkse missie waarbij 452 monsters werden genomen),

over de problematiek in verband met de

• het opzetten van 34 bijzondere acties,

identificatie en registratie van paarden

• het doorsturen van informatie naar andere, zowel interne als externe,

en meer bepaald over de vervalsing van
paardenpaspoorten.

diensten (104),
• het klasseren met het oog op een latere afhandeling (46).
In 42 % van de gevallen werd overgegaan tot het openen van een fraudedossier. Bij het opmaken van dit activiteitenverslag waren 162 van de in
2013 geopende dossiers afgesloten.
Er werden door NOE 225 overtredingen vastgesteld (187 in 2010, 240 in
2011 en 221 in 2012) die in 161 processen-verbaal en 21 waarschuwingen
werden opgenomen.
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1. Gebruik van illegale groeibevorderaars
1.1. Verdachte monsters in landbouwbedrijven
Verdachte monsters werden voorname-

In 2013 genomen verdachte monsters

lijk genomen als gevolg van een screening (controle) in het slachthuis (81%

Bedrijven

Dieren

Materieel

Diervoeders

van de 91 bedrijven); de andere mon-

Runderen

32

151

111

55

sternemingen waren het gevolg van een

Kalveren

48

0

48

16

Varkens

6

2

150

61

van de hormonencel of het parket of als

Pluimvee

5

6

6

17

gevolg van een melding na een labelcon-

Totaal

91

159

315

149

verdenking in het slachthuis of van een
screening van een bedrijf of op vraag

trole in het slachthuis.

rundveebedrijven

In het kader van het nieuwe KB van 27

non-conformiteiten vastgesteld ivm het

februari 2013 werd aan deze 2 bedrijven

materieel (spuiten, naalden, flacons, …).

een versterkte controle opgelegd.

Er

werden

in

2

Werden aangetroffen: oestrogenen, gestagenen en androgenen (testosteron,
boldenone, progesteron, …), corticosteroïden (dexamethason, hydrocortisone, cortisol, prednisolone, …), thyreostatica (thiouracyl) en beta agonisten
(clenbuterol).

1.2. Verdachte monsters in slachthuizen
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In 2013 werden in de slachthuizen 682

Non-conformiteiten werden vastgesteld

Voor de opsporing van natuurlijke hor-

monsters (faeces, urine, vet, lever, vlees,

bij 3 dieren.

monen werden 121 monsters (45 in 2011,

spuitplaats, vacht, oog, nier en milt) ge-

193 in 2012) genomen in 88 landbouw-

nomen van 608 runderen, kalveren en

bedrijven en in 33 runderslachthuizen. Al

varkens.

de resultaten waren conform.

Fraudebestrijding
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2. Wegcontroles
De NOE neemt op vraag van de lokale

• de actie BENEFRALUX op initiatief van

• controle in samenwerking met de

en de federale politie geregeld deel aan

de dienst voor Douane en Accijnzen

FOD Financiën, dienst Nationale en

wegcontroles die duidelijk multidiscipli-

en in samenwerking met de diensten

Internationale Opsporingen en de

nair van aard zijn en doet dat samen met

van de FOD Mobiliteit en Vervoer, de

motorbrigade van de douane op de

andere diensten (RVA, douane…). Meest-

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en So-

aanvoer van vis- en schaaldieren van-

al is de lokale PCE ook aanwezig bij deze

ciaal overleg, de federale of de lokale

uit Nederland. Er werden 38 voertui-

wegcontroles.

politie, de FOD Volksgezondheid en

gen gecontroleerd en er werden 3 PV’s

de opsporingsdiensten van de AOIF.

opgesteld;

In 2013 nam de NOE deel aan 37 wegcontroles waarbij in totaal meerdere honderden voertuigen werden gecontroleerd:

Deze wegcontrole op de goederenstroom vanuit het oosten naar het
westen die gelijktijdig plaatsvindt in

• nachtelijke controle op vervoer uitgevoerd op de vroegmarkt te Brussel
in samenwerking met de douane. Er

• gecoördineerde grenscontroles met

Frankrijk, België, het Groothertogdom

Nederland, in samenwerking met

Luxemburg en Nederland is gericht op

de

inspectiediensten

preventie, ontrading en de opsporing

(NVWA), de federale wegpolitie, de

van fraude op het gebied van voor

• nachtelijke controle op vervoer uitge-

douane en de opsporingsdienst van

de gezondheid schadelijke voedings-

voerd in de nabije omgeving van het

de FOD Financiën: 184 voertuigen

middelen en op de bescherming van

slachthuis te Anderlecht. Er werden 20

werden gecontroleerd, 5 PV’s en 3

legale transportbedrijven tegen elke

voertuigen gecontroleerd en er wer-

waarschuwingen werden opgemaakt.

vorm van oneerlijke concurrentie; 95

den 2 PV’s opgesteld.

1 transport werd teruggestuurd naar

voertuigen werden gecontroleerd; 1

Nederland;

overtreding werd vastgesteld;

Nederlandse

werden 80 voertuigen gecontroleerd
en er werd 1 PV opgesteld;

3. Namaakproducten
Samen met de Douane heeft het FAVV

OPSON III wordt gecoördineerd en on-

en de Algemene Directie Controle en Be-

dersteund door EUROPOL en INTERPOL

middeling van de FOD Economie (ADCB)

en is gericht op het opsporen van na-

een internationale actie uitgevoerd: OP-

maakvoedingsmiddelen en dranken en

SON III.

meer bepaald op de naleving van de

Ter voorbereiding van OPSON III en tot
verbetering van de samenwerking met

regels betreffende geografische aanduidingen of oorsprongsbenamingen.

de douane werd er in de zeehaven van

Er werden controles uitgevoerd aan de

Antwerpen en op de luchthaven van

buitengrenzen: 3 containers die moge-

Brussel-Nationaal (Zaventem) de PORT

lijks voedingswaren konden bevatten

PATROL operatie uitgevoerd. Het aan-

werden gecontroleerd in de haven van

tal douaneposten werd uitgebreid. Een

Antwerpen en 20 zendingen bij BRUCAR-

aantal voedingssupplementen werden

GO (Zaventem). Er werden 23,5 ton pro-

tijdens deze actie in beslag genomen en

ducten in beslag genomen en vernietigd:

drie bijkomende onderzoeken zijn uitgevoerd.

• 23 ton diverse Chinese gesmokkelde
producten (oa noodles),
• 210 liter drank (zonder label, illegale
productie),
• 1.200 potjes cosmetica met hydroquinone,
• 240 kg analoog kaas omwille van hygiëne en verpakking.
2 vaststellingen werden doorgegeven
aan EUROPOL voor verder onderzoek
waarbij Hongarije, Italië, Spanje, Nederland betrokken waren. 2 vaststellingen
hebben aanleiding gegeven aan een PV
en 1 vaststelling werd door het FAVV opgevolgd.
Er werden ook door de ADCB monsters
genomen van ingevoerde honing. Alle
resultaten waren conform.
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4. Controle van reizigers bij de douane
In samenwerking met douane, het Fe-

Bij de 24 controles in 2013 werden door

• 16 kg honing en 18 kg slakken in over-

deraal Agentschap voor Geneesmidde-

het FAVV, het FAGG en de FOD Volksge-

tal (meer dan 2 kg per persoon) bij 8

len en andere Gezondheidsproducten

zondheid

passagiers,

(FAGG) en de FOD Volksgezondheid

producten in beslag genomen (1.199 kg

werden controles op de bagage van pas-

levensmiddelen, 1.481 cosmetica en 974

sagiers uitgevoerd in de luchthaven van

geneesmiddelen):

Brussel-Nationaal (Zaventem), Brussels
South (Gosselies) en Oostende (actie
EBOLA). De naleving van de regels op
de invoer van vlees, planten, dierlijke

hoeveelheden

• 406 kg vleeswaren (charcuterie, kip,
varken, rund, agoeti, geit, schaap, …)
bij 122 passagiers,

en plantaardige producten, dieren – be-

• 518 kg vis in te grote hoeveelheden

schermde diersoorten inbegrepen –

(meer dan 20 kg per persoon) bij 117

werd hierbij gecontroleerd; de naleving

passagiers,

van deze regels is immers van het grootste belang voor de volksgezondheid.
Ook werd gecontroleerd op de mogelijke
illegale invoer van cosmetica en geneesmiddelen.
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aanzienlijke

• 103 kg zuivelproducten (kaas, yoghurt, boter, …) en eiproducten bij 99
passagiers,

• 139 kg fruit zonder certificaat of verboden planten en fruit (aanwezigheid
van aarde, mandarijnen met bladeren, …) bij 34 passagiers,
• 1.481 eenheden cosmetica die verboden stoffen bevatten of waarvan de
etikettering niet in orde bleek, bij 32
passagiers,
• 974 dozen geneesmiddelen (corticosteroïden, kamfer of onbekende samenstelling), bij 28 passagiers.
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In het kader van de sensibiliseringscampagne voor de preventie van hondsdolheid werd in 2013 ook meer aandacht
besteed aan de controles op huisdieren.
Er werden 31 katten en honden gecontroleerd waarvan er 5 niet vergezeld waren van de vereiste documenten.
In opvolging van informatie gepost op
Facebook heeft het FAVV ook een spede luchthaven van Brussel-Nationaal.

want
hondsdolheid in je
koffers maakt
dodelijke slachtoffers !

4 honden afkomstig uit Turkije werden
binnengebracht met documenten die
onregelmatigheden

vertoonden.

De

bloednames wezen uit dat de honden
wel gevaccineerd waren tegen hondsdolheid maar omwille van vervalste cer-

Verantwoordelijke uitgever: Gil Houins - FAVV - AC-Kruidtuin - Food Safety Center - Kruidtuinlaan 55 - 1000 Brussel

ciale nachtelijke actie uitgevoerd op

tificaten werden ze teruggestuurd naar
Voor bijkomende informatie: raadpleeg de brochure
of praat er over met uw dierenarts.

Turkije. Regelmatig worden er honden

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

vervoerd per vliegtuig door vrijwilligers
AFFICHES_CURVEN_DRUK.indd 1

30/05/2013 11:10:13

en toeristen fungerend als tussenpersoon voor aangekochte dieren.

5. Voedingssupplementen en postpakketten
Net als de vorige jaren werden in samen-

Luik X, Gent X en Antwerpen X. 12 post-

• In opvolging van de meldingsplicht

werking met de Douane en het FAGG

pakketten met voedingssupplementen

voor de aanwezigheid in zeer hoge

controles uitgevoerd bij de invoer van

werden in beslag genomen.

dosis van zware metalen (lood,

postpakketten die via internet besteld
werden. Voor 56 controles werden 78
dossiers opgesteld die door het FAVV, het
FAGG of door een andere overheid werden behandeld; 8 dossiers werden zonder gevolg geklasseerd.
Op initiatief van de FOD Financiën werd
een controleactie georganiseerd op
postpakketten verstuurd binnen de Europese Unie naar adressen in België.
Niet toegelaten producten kunnen inderdaad op verschillende manieren de
EU worden binnengesmokkeld en dan
via intracommunautair postverkeer naar
Belgische bestemmelingen verstuurd. De
actie werd uitgevoerd bij Brucargo en de
postkantoren van Brussel X, Charleroi X,

In opvolging van verkregen informatie
heeft het FAVV ook verschillende onderzoeken uitgevoerd:

chroom, arseen, cadmium) in Ayurvedische kruiden (geneesmiddelen),
werd een onderzoek geopend bij een
particulier die deze kruiden gebruikte.

• In samenwerking met het FAGG werd

Alle aanwezige producten werden in

een onderzoek uitgevoerd bij een

beslag genomen en geanalyseerd en

bedrijf dat voedingssupplementen

opnieuw werden veel te hoge waar-

aanmaakt. Er werden voedingssupple-

den van zware metalen vastgesteld.

menten aangetroffen die niet over de

De producten werden vernietigd. Een

nodige notificaties beschikten en er

RASFF bericht werd opgesteld en via

werden supplementen in de handel

de WGEO “medicine” een “alert” ver-

gebracht waarvan de houdbaarheids-

stuurd.

datum overschreden was en ook werden claims (gezondheidsbeweringen)
gebruikt waardoor het voedingssupplement als geneesmiddel kon beschouwd worden. De non-conforme
producten werden in beslag genomen en vernietigd of aan het FAGG
overgedragen.
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6. Bestrijdingsmiddelen
Bij invoer (via de havens) voert het FAVV

Er werden ook verschillende controle-

Nergens werd daminozide teruggevon-

regelmatig controles uit op bestrijdings-

acties uitgevoerd om na te gaan of pes-

den.

middelen na meldingen van andere lid-

ticiden verboden in België toch niet ge-

staten van mogelijke illegale invoer van

bruikt worden door de operatoren:

(niet erkende, mogelijk namaak) bestrijdingsmiddelen in Europa. In samenwerking met de FOD Mobiliteit en Vervoer,
de havenmeester van de Antwerpse
haven en de douane werd een actie on-

der de Maximale Residu Limiet (MRL).

lingen en bij 84 fruittelers om de afwe-

Er werd dus geen recall van de appelen

zigheid van daminozide, een groeire-

uitgevoerd, maar in opvolging van de re-

gulator, na te gaan,

sulaten van deze monsternemingen wer-

• 34 monsters van appels bij fruitveilin-

ding gegeven tot 11 inbeslagnames van

gen en bij fruittelers om de afwezig-

bestrijdingsmiddelen met vervolgens

heid van daminozide na te gaan,

van herkomst. Er werden herhaaldelijk
containers met bestrijdingsmiddelen opgespoord die niet conform waren met de
milieuveiligheidsvoorschriften.

• 63 monsters van appels bij fruitveilingen en bij fruittelers om de afwezigheid van ethefon, een groeiregulator
verboden in België, maar in andere
landen zoals Nederland toegelaten,
na te gaan.

7. Paarden
7.1. Paardenkoersen
Het FAVV heeft 2 controleacties uitge-

Op vraag van het Parket heeft het FAVV

voerd in samenwerking met het parket,

verschillende controles uitgevoerd op

de Federale gerechtelijke politie, de lo-

doping bij paardenhouders. 4 keer wer-

kale politie, de FOD Dierenwelzijn en het

den dopingproducten aangetroffen. De

FAGG: 23 paarden werden gecontroleerd

betrokken paarden werden uitgesloten

op de aanwezigheid van hormonale en

voor menselijke consumptie. Op vraag

stimulerende stoffen. Bij 1 paard werd

van het parket werd de enquête verder-

clenbuterol aangetroffen en van 8 paar-

gezet bij een dierenarts: er werden over-

den was de identificatie en registratie

tredingen vastgesteld in het kader van

niet conform.

de wet op de uitoefening van de diergeneeskunde en meer bepaald wat het toedienen, voorschrijven en verschaffen van
diergeneesmiddelen betreft.
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sters, maar de concentratie bleef on-

• 150 monsters van peren bij 46 fruitvei-

dernomen. 27 controles hebben aanlei-

een wederuitvoer naar het derde land

Ethefon werd gedetecteerd in 10 mon-

den er bijkomende controles uitgevoerd
bij 11 fruittelers.
Er werden 10 PV’s opgesteld voor de aanwezigheid van ethefon.
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7.2. Handel in paarden
Op vraag van het Parket werden verschil-

Bij 2 handelaars werden overtredingen

Naar aanleiding van het aantreffen van

lende paardenhandelaars gecontroleerd

vastgesteld met betrekking tot het die-

vervalste paardenpaspoorten werden er

naar aanleiding van het aantreffen van

renwelzijn, het gezondheidscertificaat,

door de NOE voor de dierenartsen met

ingevoerde paarden zonder gezond-

de identificatie en registratie, vervalste

opdracht werkzaam in paardenslachthui-

heidscertificaat.

paardenpaspoorten en een handelaar

zen, opleidingen georganiseerd om hen

beschikte niet over een erkenning om als

te helpen bij het detecteren van vervals-

paardenhandelaar op te treden.

te paardenpaspoorten. Omwille van het
paardenverkeer tussen Frankrijk en België werd bilateraal overleg gepleegd met
de Franse Brigade Nationale d’Enquête
Vétérinaire

et

Phytopharmaceutique

(BNEVP) en werd er een bezoek gebracht
aan een slachthuis.

8. Andere acties
De NOE heeft zijn samenwerking voort-

Er werden 3 dossiers opgestart voor

gezet met:

onwettige uitoefening van de dierge-

• de Unité Anti Braconnage (UAB),
• het Parket van Oudenaarde en de federale gerechtelijke politie (sluikslach-

neeskunde met name het uitvoeren van
keizersneden, het behandelen van runderen voor zoönosen en de verkoop van
diergeneesmiddelen.

tingen),
• het Parket van Dendermonde (arbeidsauditoraat) en de plaatselijke
politiezones (Chinese restaurants, kebabzaken en nachtwinkels).

9. Bedreigingen van FAVV agenten
In 2013 werden 31 dossiers (7 in 2009, 14

In deze gevallen wordt door het FAVV

Er wordt bij de parketten sterk aange-

in 2010, 30 in 2011, 22 in 2012) waarbij

ook klacht ingediend bij de politie, meer

drongen op een behandeling van deze

35 agenten van het FAVV bij de uitvoe-

nog het Voedselagentschap stelt zich

bedreigingen. Deze aanpak resulteerde

ring van hun taak werden bedreigd, voor

steeds burgerlijke partij ter ondersteu-

in volgende veroordelingen: Rechtbank

verder gevolg overgemaakt aan de Multi-

ning van haar agenten. Na de melding

van Kortrijk (900 € geldboete en het be-

disciplinaire HormonenCel: 68 % van de

wordt er steeds contact opgenomen met

talen van een schadevergoeding aan de

bedreigingen kwamen voor in de sector

de bedreigde agent om de ernst van de

inspecteurs en aan het FAVV) en Recht-

distributie, 23 % in de primaire sector en

situatie te onderzoeken en de eventuele

bank van Gent (180 € geldboete en het

9 % bij de Nationale Opsporingseenheid

verder gevolgen.

betalen van een schadevergoeding aan

van het FAVV.

de inspecteurs en aan het FAVV).
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Om een globaal beeld te krijgen van de veiligheid van de voedselketen ontwikkelde het Wetenschappelijk Comité in samenwerking met het Agentschap een barometer voor de veiligheid van de voedselketen die zowel de
voedselveiligheid, de diergezondheid en de plantengezondheid (fytosanitaire situatie) omvat. Met dit meetinstrument kan de veiligheid van de voedselketen jaar per jaar objectief worden gevolgd en wordt het bijgevolg
ook mogelijk om hierover duidelijk te communiceren.
De barometer voor de dierengezondheid maakt een vergelijking met het voorgaande jaar en 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. 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 barometers steunen op indicatoren die berekend worden aan de hand van meetbare parameters die nauwgezet werden gekozen. De meeste van die indicatoren steunen op de resultaten van het controleprogramma
van het FAVV. Aangezien deze indicatoren een verschillende invloed hebben op de veiligheid van de voedselketen, wordt het relatieve belang ervan gewogen (advies 11-2012).
De resultaten van deze barometers worden weergegeven op de website van het FAVV. Ze dienen met de nodige
voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd omdat 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.
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1. De barometer van de voedselveiligheid
De barometer van de voedselveiligheid

(chemische en biologische gevaren) en

De indicatoren met betrekking tot de in-

is samengesteld uit 30 indicatoren die

procescontroles (inspecties en audits),

specties en de controle van de producten

de hele voedselketen bestrijken: van le-

preventieve aanpak (autocontrole, mel-

bij import kregen een hoger gewicht toe-

veranciers tot verbruikers, Belgische en

dingsplicht, traceerbaarheid) en voedsel-

gekend dan de indicatoren die verband

ingevoerde producten, productcontroles

toxi-infecties.

houden met productcontroles zoals, bijvoorbeeld, acrylamide of Salmonella bij
vleesvarkens of leghennen.

50%
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30%
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Sinds 2007 (aanvang van de beoordeling
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Ten opzichte van 2012 steeg de barome-

ties en salmonelloses, en meer meldin-

heid in de voedselketen en de stijging

ter met 5,6 %. Deze stijging is vooral het

gen inzake voedselveiligheid. Dit laatste

van het aantal besmettingen met Listeria

resultaat van een toename van het aantal

wijst op een toenemende waakzaamheid

monocytogenes, wat vermoedelijk het

gevalideerde
autocontrolesystemen40 in
-40

van-40de operatoren. Een minder gunstige
40

gevolg is van een betere diagnostiek.

de verschillende sectoren, betere inspec-

evolutie werd vastgesteld bij de resulta-
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2. De barometer van de dierengezondheid
De barometer van de dierengezondheid

ge dierenziekten en met de inspecties

vleesvarkens, bij kleine herkauwers en bij

is samengesteld uit 13 indicatoren. De

van infrastructuur, inrichting en hygiëne

vleeskalveren en met observaties in het

indicatoren die te maken hebben met

kregen relatief hoge wegingsfactoren.

slachthuis kregen een lage wegingsfac-

de meldingsplicht van aangifteplichti-

De indicatoren in verband met sterfte bij

tor.

50%

46,1%

45,0%

40%
32,7%
30%

18,0%

20%

Tussen 2009 en 2012 vertoont de ba-

16,7%

10%

rometer van de dierengezondheid een
positieve trend en dit ondanks enkele
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4,7%
1,6%

0%

14,3%

uitbraken van (her)opkomende dieren-

-1,1%

0%
2007

2008
-1,1%

ziekten (runderbrucellose, Schmallen2009

2010
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2012

2013
-2,0%

bergvirus, rundertuberculose, equine
infectieuze anemie). De invloed van deze

-10%

uitbraken op de dierengezondheidsbaro-

Evolutie tov. referentiejaar 2007

Evolutie tov. voorgaande jaar

meter is relatief beperkt gebleven.
Ten opzichte van 2012 is er een lichte

Verder is er een daling van de sterfte bij

in 2012 intussen was uitgewerkt. De

daling (- 2,0 %) van de barometer dieren-

vleesvarkens en vleeskalveren, evenals

sterfte bij kleine herkauwers bleef hoog

gezondheid vast te stellen. Dit resultaat

een daling van het aantal afgekeurde

en is nog toegenomen in 2013. Ook op

is het gevolg van schommelingen van de

pluimveekarkassen. Er werd evenwel

het vlak van de inspecties in de primai-

diverse indicatoren, zowel in positieve

een negatieve evolutie vastgesteld voor

re dierlijke productie, in het bijzonder

als in negatieve zin. Er wordt een gunsti-

wat betreft de melding van aangifte-

de inspecties van de traceerbaarheid,

ge evolutie vastgesteld op het vlak van

plichtige dierenziekten in het algemeen

waren de resultaten minder gunstig dan

de antibioticum gevoeligheid van E. coli

en van abortussen bij runderen. Dit kan

in 2012. Dit laatste is in hoofdzaak het

indicator kiemen bij pluimvee, varkens,

het gevolg zijn van een verminderde

gevolg van minder gunstige resultaten

jonge runderen en vleeskalveren en

waakzaamheid op het terrein of van het

van de inspecties van de identificatie en

van het aantal bedrijven in de primaire

feit dat het effect van de uitbraak van

registratie van schapen, geiten en her-

dierlijke productie met een gevalideerd

het Schmallenbergvirus op de toename

tachtigen.

of gecertificeerd autocontrolesysteem.

van de abortusmeldingen bij runderen

erengezondheid
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3. De barometer van de plantengezondheid (fytosanitaire situatie)
De barometer van de plantengezond-

fytosanitaire inspecties (fysieke contro-

De 7 specifieke indicatoren hebben een

heid steunt op 13 indicatoren. De 6 inerengezondheid
dicatoren die verband houden met de

les) en de fytosanitaire invoercontroles

lager gewicht in de barometer.
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1. Samenstelling van het Raadgevend Comité
Effectieve leden
Vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties
• Mevrouw Sigrid Lauryssen - Belgische Verbruikersunie - Test Aankoop
• De heer Joost Vandenbroucke - Belgische Verbruikersunie - Test Aankoop
• Mevrouw Annelore Nys- Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
• De heer Steve Carlos Braem - Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO)
• De heer Thomas Moureau - Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO)
• Mevrouw Charlotte Hautekeur - Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)
• De heer Renaat Vandevelde - Algemeen Christelijk Werkersverbond (ACW)
• De heer Michel Vandenbosch - Global Action in the Interest of Animals (GAIA)

Vertegenwoordigers van de organisaties van de sector van de landbouwproductie
• De heer Erik Mijten – Boerenbond (BB)
• De heer Hendrik Vandamme - Algemeen Boerensyndikaat (ABS)
• De heer Daniel Coulonval - Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)
• Mevrouw Marie-Laurence Semaille - Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)
• Mevrouw Bénédicte Henrotte - Bioforum Wallonië

Vertegenwoordiger van de sector van de fabricage van dierenvoeding
• De heer Yvan Dejaegher - Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten (BEMEFA)

Vertegenwoordigers van organisaties werkzaam in sectoren van de voedingsindustrie betrokken bij de fabricage van
producten die onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen
• De heer Johan Hallaert - FEVIA
• De heer Renaat Debergh – Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ-CBL)
• De heer Romain Cools – Belgapom
• De heer Thierry Smagghe - FEBEV

Vertegenwoordiger van een organisatie van de chemische nijverheid
• De heer Peter Jaeken - Phytophar – Essenscia
• De heer Eric Van de Meerssche - IPV (verf-, vernis- en drukinktenindustrie)
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Vertegenwoordigers van organisaties van de sector van de onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallende handel
• Mevrouw Nathalie De Greve - Comeos
• Mevrouw Veronique Bert - Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)
• De heer Charles Jeandrain - Fédération Nationale des Unions de classes moyennes (UCM)
• De heer Jean-Luc Pottier - Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België
• Mevrouw Ann De Craene - Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen (VBT)
• De heer Eddy Van Damme – Belgische Confederatie B.B.C.I.

Vertegenwoordigers van organisaties van de horecasector
• De heer Romain Sterckx – FED. Ho.Re.Ca. Vlaanderen
• De heer Pierre Poriau - FED. Ho.Re.Ca. Wallonie

Vertegenwoordiger van de transportsector
• Mevrouw Freija Fonteyn – Transport en Logistiek Vlaanderen

Vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
• Mevrouw Daphné Tamigniaux
• De heer Benoit Horion

Vertegenwoordigers van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
• De heer Guy Nutelet
• Mevrouw Dina Segers

Vertegenwoordigers van elk van de gewesten en gemeenschappen
• Mevrouw Caroline Teughels, voorgedragen door de Minister-President van de Vlaamse Regering
• Mevrouw Katrien Nijs, voorgedragen door de Minister-President van de Vlaamse Regering
• Mevrouw Carole Schirvel, voorgedragen door de Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française de Belgique
• De heer Cédric Melis, voorgedragen door de Ministre-Président du Gouvernement Wallon
• De heer Roger Bosmans, voorgedragen door de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
• De heer Alfred Velz, voorgedragen door de Ministerpräsident der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft
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Plaatsvervangende leden
Vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties
• Mevrouw Gwendolyn Maertens - Belgische Verbruikersunie - Test-Aankoop
• Mevrouw Aline Van den Broeck - Belgische Verbruikersunie - Test-Aankoop
• De heer Freek Verdonckt - Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
• Mevrouw Caroline Jonckheere - Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB)
• De heer Jan Velghe - Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO)
• De heer Jean-François Tamellini - Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)
• Mevrouw Sophie Thise - Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO)
• Mevrouw Ann De Greef - Global Action in the Interest of Animals (GAIA)

Vertegenwoordigers van de organisaties van de sector van de landbouwproductie
• De heer Georges Van Keerberghen – Boerenbond (BB)
• De heer Peter De Swaef, Algemeen Boerensyndikaat (ABS)
• Mevrouw Ana Granados Chapatte - Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)
• De heer Alain Masure - Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)
• De heer Fronik Braem – Bioforum Vlaanderen

Vertegenwoordiger van de sector van de fabricage van dierenvoeding
• Mevrouw Karen Kerckhofs - Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten (BEMEFA)

Vertegenwoordigers van organisaties werkzaam in de sectoren van de voedingsindustrie betrokken bij de fabricage van
producten die onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen
• Mevrouw Els De Lange - Federatie Voedingsindustrie (FEVIA)
• De heer Lambert De Wijngaert– Belgische Brouwers
• De heer Frans Leroux - Fenavian
• De heer David Marquenie - Koninklijk Verbond van de industrie van Waters en Frisdranken (VIWF)

Vertegenwoordiger van een organisatie van de chemische nijverheid
• De heer Davy Persoons – Pharma.be
• De heer Yves Verschueren - Essenscia
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Vertegenwoordigers van organisaties van de van de onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallende handel
• Mevrouw Bente Janssens – Comeos
• De heer Luc Ardies – Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO
• De heer Jonathan Lesceux - Nationale Federatie der Unies van de Middenstand (UCM)
• De heer Marc Landuyt - Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België
• De heer Philippe Appeltans - Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen (VBT)
• De heer Albert Denoncin - Belgische Confederatie B.B.C.I.

Vertegenwoordigers van organisaties van de horecasector
• Mevrouw Eve Diels – FED. Ho.Re.Ca. Vlaanderen
• De heer Laurent Nys - Ho.Re.Ca. Brussel

Vertegenwoordiger van de transportsector
• Mevrouw Kathleen Spenik - Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners (Febetra)

Vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
• De heer Erik Bruynseels
• Mevrouw Isabel De Boosere

Vertegenwoordigers van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
• De heer Luc Ogiers
• Mevrouw Brigitte Vandecavey

Vertegenwoordigers van elk van de gewesten en gemeenschappen
• De heer Peter Loncke, voorgedragen door de Minister-President van de Vlaamse Regering
• De heer Wim Van Moeseke, voorgedragen door de Minister-President van de Vlaamse Regering
• Mevrouw Stéphanie Jacquinet, voorgedragen door de “Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française de
Belgique”
• Mevrouw Laurence Nick, voorgedragen door de “Ministre-Président du Gouvernement wallon”
• Mevrouw Véronique Broukaert, voorgedragen door de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
• Mevrouw Murielle Mendez, voorgedragen door de “Ministerpräsident der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft”

191

2. Samenstelling van het Wetenschappelijke Comité
Voorzitter
Prof. Dr. Etienne Thiry, Université de Liège, Faculté de Médecine Vétérinaire, Liège1

Ondervoorzitter
Dr. Lic. Wet. Lieve Herman, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, Eenheid Technologie en Voeding, Melle

Leden
• Prof. Dr. Ir. Dirk Berkvens, Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde, Departement Diergeneeskunde, Antwerpen
• Prof. Dr. Antoine Clinquart, Université de Liège, Faculté de Médecine Vétérinaire, Liège
• Prof. Dr. Georges Daube, Université de Liège, Faculté de Médecine Vétérinaire, Liège
• Dr. Lic. Philippe Delahaut, Centre d’Economie Rurale, Laboratoire d’Hormonologie, Marloie
• Prof. Dr. Ir. Bruno De Meulenaer, Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Gent
• Prof. Dr. Lieven De Zutter, Universiteit Gent, Faculteit Diergeneeskunde, Merelbeke
• Prof. Dr. Jeroen Dewulf, Universiteit Gent, Faculteit Diergeneeskunde, Merelbeke
• Prof. Dr. Pascal Gustin, Université de Liège, Faculté de Médecine Vétérinaire, Liège
• Prof. Dr. Ir. Peter Hoet, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Geneeskunde, Leuven
• Dr. Hein Imberechts, Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie, Operationele Directie Bacteriële Ziekten,
Ukkel
• Prof. Dr. Ir. Anne Legrève, Université catholique de Louvain, Faculté d’ingénierie biologique, agronomique et environnementale, Louvain-la-Neuve
• Prof. Dr. Ir. Christophe Matthys, Katholieke Universiteit Leuven, Klinische en Experimentele Endocrinologie, Leuven
• Prof. Dr. Claude Saegerman, Université de Liège, Faculté de Médecine Vétérinaire, Liège
• Prof. Dr. Sc. Marie-Louise Scippo, Université de Liège, Faculté de Médecine Vétérinaire, Liège
• Prof. Ir. Marianne Sindic, Université de Liège/Gembloux Agro-Bio Tech, Laboratoire Qualité et sécurité des produits agroalimentaires, Gembloux
• Prof. Dr. Sc. Niko Speybroeck, Université catholique de Louvain, Institut de Recherche Santé et Société, Louvain-la-Neuve
• Prof. Em. Dr. Ir. Walter Steurbaut, Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Gent
• Prof. Dr. Ir. Mieke Uyttendaele, Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Gent
• Dr. Thierry van den Berg, Centre d’Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques, Direction Opérationnelle Maladies
Virales, Uccle

1
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Huidige samenstelling na het overlijden van Prof. Em. Dr. Pharm. Carlos Van Peteghem
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3. Samenstelling auditcomité
Voorzitter en externe expert inzake audit en kwaliteit
De heer Peter Maes – Directeur Quality Coaching

Vertegenwoordiger van Mevrouw Sabine Laruelle, Minister van KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw
De heer Emmanuel Auquier

Vertegenwoordiger van het FAVV
De heer Herman Diricks – FAVV – Directeur-generaal Controlebeleid

Vertegenwoordigers van het Raadgevend Comité van het FAVV
• De heer Yvan Dejaegher – BEMEFA – Beroepsvereniging van de mengvoederfabrikanten
• De heer Joost Vandenbroucke – Testaankoop
• Vervangster: mevrouw Sophie Thise – OIVO- Onderzoeks- en informatiecenter van de verbruikersorganisaties
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4. 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

Directie-generaal (bestuur)

DGZ

Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw

DMO

Dierenarts met opdracht

EC

Europese Commissie

EFSA

European Food Safety Agency (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid)

EU

Europese unie

FAGG

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

FANC

Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controles

FAO

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

FAVV

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

FOD

Federale overheidsdienst

FOD Volksgezondheid

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

FVO

Food and Veterinary Office (Voedsel en Veterinair Bureau van de Europese Unie)

GGO

Genetisch gemodificeerd organisme

GIP

Grensinspectiepost

HACCP

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

Koninklijk besluit

KMO

Kleine en middelgrote ondernemingen

NOE

Nationale opsporingseenheid

OCI

Geaccrediteerde certificerings- of inspectie-instelling

OIE

Wereldorganisatie voor diergezondheid

OSE

Overdraagbare spongiforme encefalopathieën

Bijlagen

PAK

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

PCB

Polychloorbifenylen

PSTVd

Potato Spindle Tuber Viroïde (aardappel spoel knol viroïde)

PV

Proces-verbaal

RASFF

Rapid Alert System for Food and Feed

SEM

Semicarbazide

Sanitel

Geïnformatiseerd identificatie- en registratiesysteem voor nutsdieren

TRACES

Trade Control and Expert System

VTE

Voltijds equivalent

WHO

World Health Organisation (wereldgezondheidsorganisatie)

ZKO

Zeer kleine ondernemingen
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Federaal Agentschap
voor de Veiligheid
van de Voedselketen
AC-Kruidtuin - Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55
1000 Brussel
Tel.: 02 211 82 11
www.favv.be

