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Beste lezers,

Het Belgisch Voedselagentschap, operationeel 

sedert 2002, viert dit jaar zijn wettelijk tienjarig 

bestaan.

Bij de publicatie van dit jaarverslag 2009 

blikken wij terug op de weg die we hebben 

afgelegd sedert de ernstige incidenten in 

de voedselketen die geleid hebben tot de 

oprichting van het FAVV bij de wet van 4 

februari 2000. Maar het is ook de gelegenheid 

om vast te stellen dat de weg nog lang is voor 

bepaalde sectoren, meer bepaald de sectoren 

die zich het dichtst bij de consumenten 

bevinden.

De basisprincipes om de veiligheid van de 

voedselketen te waarborgen zijn gekend en 

de Europese basisreglementeringen werden 

grondig vernieuwd na de goedkeuring van de 

“general food law” in 2002.

De toepassing ervan blijft echter moeilijk, 

in het bijzonder voor de kleinere bedrijven 

die in de normen en procedures eerder 

administratieve pesterij zien dan een middel 

om hun cliënteel tevreden te stellen en 

zware economische gevolgen als gevolg van 

tekortkomingen te vermijden. Bij fraude of 

wanneer de gezondheid van de consumenten 

gevaar loopt moet het Agentschap blijk 

geven van vastberadenheid maar moet 

ook bij zijn dagelijkse controles blijk geven 

van het nodige opvoedkundige talent. “Een 

Agentschap aanvaard door de operatoren en 

erkend door de samenleving” is een van onze 

basisdoelstellingen in het businessplan 2009 

– 2011.

De enquête die wij georganiseerd hebben bij 

bijna 30.000 operatoren sterkt ons trouwens 

in de mening dat onze inspecteurs en 

controleurs in de regel beschouwd worden 

als professioneel en dat zij hun gedragscode 

goed naleven.

Het aantal bedrijven die over een 

gecertifi ceerd autocontrolesysteem 

beschikken neemt langzaam maar zeker toe. 

De bonus – malus regeling voor de jaarlijkse 

heffi  ngen vormt hiertoe een belangrijke 

stimulans.

De Belgische producten behoren tot de 

meest veilige ter wereld, getuige de 350.000 

analyseresultaten op meer dan 60.000 

analysemonsters.

Meer zelfs, van de 183.000 analyses op 

residuen en contaminanten was 99,7 % 

conform aan de reglementering hoewel 

de wetenschappelijke basis van ons 

controleprogramma ons aangeeft dat wij 

onze onderzoeken vooral moeten toespitsen 

op contaminanten en risicogevoelige 

levensmiddelen.

Dank zij de betrouwbaarheidsgraad van 

onze informaticatoepassingen kunnen 

we vandaag een nieuw meetinstrument 

ontwikkelen waardoor we op een objectieve 

wijze de evolutie van het veiligheidsniveau 

van onze voedselketen kunnen meten en de 

vergelijking maken met andere landen.

Deze barometer van de voedselveiligheid 

werd samen met het Wetenschappelijk 

Comité van het FAVV ontwikkeld en zal 

worden voorgesteld op het internationaal 

symposium van 17 november 2010, 

georganiseerd naar aanleiding van het 

Belgisch voorzitterschap van de Europese 

Unie.

Veel leesplezier

Gil Houins

Gedelegeerd bestuurder (CEO)
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1 Wie zijn wij ?

Het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) is een federale uitvoerende instelling die 

bevoegd is op het hele Belgische grondgebied. Door de wet van 4 februari 2000 is het FAVV belast met het uitwerken, 

toepassen en controleren van maatregelen die betrekking hebben op de analyse en de beheersing van de risico’s die 

de gezondheid van de consumenten maar ook de gezondheid van dieren of planten kunnen schaden.

2 Onze opdracht: van riek tot vork
Onze opdracht is te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming 

van de gezondheid van mens, dier en plant. 

De belangrijkste taken van het FAVV zijn:

1°  de controle, het onderzoek en de keuring van de voedselproducten en hun grondstoff en in alle stadia van de 

voedselketen

2°  de controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer 

van de voedselproducten en hun grondstoff en evenals de plaatsen waar deze activiteiten plaatsvinden

3°  de registratie van alle operatoren en inrichtingen die activiteiten uitvoeren, onder de controlebevoegdheid van 

het FAVV, evenals het verlenen, schorsen en intrekken van erkenningen en toelatingen voor het uitoefenen van 

bepaalde activiteiten in de voedselketen

4°  de integratie en de uitwerking van traceer- en identifi catiesystemen van de voedselproducten en hun grondstof-

fen in de voedselketen en de controle erop

5°  de inzameling, de ordening, het beheer, de archivering en de verspreiding van alle informatie in verband met zijn 

opdracht

6°  de uitbouw en de doorvoering van een beleid inzake preventie, sensibilisatie en informatie, in overleg met de 

Gewesten en de Gemeenschappen

7°  het toezicht op de naleving van de wetgeving in alle schakels van de voedselketen, van de toelevering aan de 

landbouw (meststoff en, diervoeders, gewasbeschermingsmiddelen) tot de horeca en de detailhandel.

Organisatie
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2.1 Tevredenheidsenquête bij de operatoren

Uw mening telt!

Het Voedselagentschap heeft de uitdrukkelijke ambitie om haar maatschappelijke opdracht in de best mogelijke 

omstandigheden te kunnen uitvoeren. Om die reden voorziet het businessplan 2009-2011 van de gedelegeerd 

bestuurder van het FAVV ondermeer dat om de drie jaar opeenvolgend een tevredenheidsenquête wordt uitge-

voerd bij de operatoren, de consumenten en haar personeel. 

Om deze reden werd door de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie eind 2009 op vraag van het 

FAVV een grootschalige en onafhankelijke enquête uitgevoerd bij de operatoren die door het FAVV worden 

gecontroleerd. Meer dan 6.000 operatoren die in de 12 maanden voorafgaand aan de start werden gecontroleerd, 

namen eff ectief deel aan de enquête. Met andere woorden: een participatiegraad van liefst 21 %. 

Wij wensten hun mening te kennen over het FAVV : hoe ervaren zij de controles, hoe beoordelen zij de presta-

ties van het FAVV … Na een grondige analyse van deze resultaten zullen diverse acties worden voorgesteld ter 

verbetering van onze betrekkingen met de operatoren en van onze werkmethodes. Deze acties zullen worden 

overlegd met de sectoren in het raadgevend comité. 

De resultaten geven een zeer positieve evaluatie aan van het FAVV: 93 % beschouwt het FAVV als nuttig voor 

de samenleving, 87 % meent dat het FAVV blijk geeft van professionalisme en 73 % is van mening dat het FAVV 

bijdraagt tot de verbetering van hun activiteiten.

Meer dan 90 % van de respondenten zijn tevreden over het verloop van de controles en de prestaties van de 

controleurs.

Het volledige verslag van deze enquête is beschikbaar op de website www.sondagepeiling.be.

Globale tevredenheid over de diensten geleverd door het FAVV(score van 1 tot 10)
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Globale tevredenheid 0,4% 2,0% 1,4% 2,5% 3,3% 10,3% 14,7% 26,6% 27,5% 7,6% 3,7%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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2.2 Businessplan 2009-2011 voor het voedselagentschap

Het nieuwe businessplan 2009 – 2011 van het Voedselagentschap legt de strategische doelstellingen voor de eerstvol-

gende jaren vast. Het plan werd goedgekeurd door mevrouw Sabine Laruelle, de voogdijminister van het Agentschap. 

Het plan beoogt in de eerste plaats een steeds veiliger voedselketen maar streeft ook naar een Agentschap dat door de 

operatoren wordt aanvaard en door de samenleving wordt erkend.

Om van een controlerend agentschap te kunnen evolueren naar een overheidsdienst ten dienste van de burgers en de 

samenleving, werden een aantal initiatieven uitgewerkt om een menselijker aanpak van de controles en een daad-

werkelijke administratieve vereenvoudiging mogelijk te maken. Daarnaast wordt ook meer de nadruk gelegd op het 

verstrekken van informatie aan en het sensibiliseren van doelgroepen die soms moeilijk bereikbaar zijn en bij wie een 

groot aantal tekortkomingen wordt vastgesteld.

Het aanmoedigen van autocontrole in de bedrijven blijft uiterst belangrijk. Naast bewustmaking en informatieverstrek-

king werd voorzien in diverse stimuli zoals de toekenning van een visueel herkenningsteken (de FAVV-smiley) die thans 

nog beperkt is tot de horecasector maar kan worden uitgebreid tot de sector van de detailhandel. Dit alles wordt ook 

ondersteund door een aantal betekenisvolle fi nanciële stimuli (bonus/malusregeling voor de jaarlijkse heffi  ng).

Het nieuwe businessplan kan worden gedownload op de website van het FAVV (www.favv.be) en is ook beschikbaar in 

een papieren versie. Het bevat 12 strategische doelstellingen:

 1. een steeds veiliger voedselketen

 2. een Agentschap aanvaard door de operatoren en erkend door de samenleving 

 3. een transparant Agentschap

 4. bevordering van de autocontrole

 5. naar een administratieve vereenvoudiging

 6. een professioneel en op het vlak van de resultaten veeleisend Agentschap 

 7. een optimale publiek/private samenwerking

 8. een constructieve en doeltreff ende samenwerking met andere overheidsdiensten

 9. een geïntegreerd informatie- en gegevensbeheer (ICT)

 10. kwaliteitsgaranties voor de geleverde diensten

 11. duurzame ontwikkeling in het FAVV 

 12. een betekenisvolle rol op internationaal vlak.

Deze strategische doelstellingen werden vertaald in operationele doelstellingen die kunnen opgevolgd worden op 

onze website www.favv.be 

Organisatie
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3 Onze structuur
Het FAVV is opgebouwd rond 4 directoraten-generaal of besturen : de directoraten-generaal van controlebeleid, 

controle, laboratoria en algemene diensten. Een aantal diensten zijn rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de 

gedelegeerd bestuurder geplaatst. De structuur van het FAVV wordt voorgesteld op pag 24. 

Controlebereid

Het Bestuur Controlebeleid voert de evaluatie uit van risico’s die de veiligheid van de voedselketen in het gedrang kun-

nen brengen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitwerken van de operationele regelgeving en de controle-, be-

monstering- en analyseprogramma’s. Binnen het domein van de bevoegdheden van het FAVV is het bestuur eveneens 

belast met het overleg met de sectoren en de nationale en internationale instanties, inzonderheid de Europese Unie.

Het bestuur is eveneens verantwoordelijk voor de internationale betrekkingen, de uitwerking van traceer- en identifi ca-

tiesystemen, het beheer van de databanken en voor het secretariaat van het wetenschappelijk comité van het FAVV..

Controle

De controleprogramma’s die het Bestuur Controlebeleid opmaakt, worden door de centrale diensten van Het Bestuur 

Controle omgezet in controleplannen en dienstinstructies. De controles en audits ter plaatse worden uitgevoerd door 

11 provinciale controle-eenheden (PCE).

Dit bestuur is eveneens verantwoordelijk voor de toekenning van erkenningen en toelatingen, voor de afl evering van 

certifi caten, invoercontroles en gecoördineerde onderzoeken inzake fraudebestrijding.

Laboratoria

Het Bestuur van de laboratoria coördineert en voert de analyses uit, voorzien in het controleprogramma. Hiertoe 

beschikt het FAVV over 5 eigen laboratoria die geaccrediteerd zijn volgens ISO 17.025 en doet geregeld een beroep op 

een vijftigtal externe laboratoria. De accreditatie en de kwaliteit van de resultaten zijn in dit opzicht de belangrijkste 

voorwaarden om door het FAVV erkend te kunnen worden. 

Dit netwerk van laboratoria wordt wetenschappelijk en technisch ondersteund door nationale referentielaboratoria die 

gespecialiseerd zijn in welbepaalde vakgebieden en die door het FAVV worden aangeduid.

Algemene diensten

Een organisatie kan maar behoorlijk functioneren als er voldoende logistieke en administratieve ondersteuning 

aanwezig is. Daarom werd voorzien in een goed uitgebouwd Bestuur Algemene Diensten dat bestaat uit de diensten 

personeel & organisatie, fi nanciën en begroting, logistiek en aankopen, ICT en juridische zaken.

De diensten van de gedelegeerd bestuurder

Zijn onder meer onder de directe verantwoordelijkheid van de gedelegeerd bestuurder geplaatst : de dienst communi-

catie, de cel crisispreventie en –beheer en de dienst interne audit. 

De contactgegevens van de verschillende eenheden van het FAVV vindt u in bijlage.
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Herman Diricks, 

Directeur generaal 

Controlebeleid

Gil Houins, 

Gedelegeerd 

Bestuurder 

(CEO)

Véronique Berthot, 

Directeur generaal

Algemene diensten

Geert De Poorter, 

Directeur generaal

Laboratoria

Jean-Marie Dochy, 

Directeur generaal 

Controle

Organisatie
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Controlebeleid

Plantenbescherming, veiligheid van de plantaardige 

producten en dierenvoeders

Dierengezondheid en veiligheid van de dierlijke 

producten

Levensmiddelen: transformatie en distributie

Internationale zaken

Gegevensbanken en traceerbaarheid

Secretariaat van het Wetenschappelijk Comité

Controle

Centrale diensten

Primaire productie - Transformatie

Distributie - Erkenningen

Import & Export, Meldingen

Nationale Implementatie- en Coördinatie-eenheid (NICE)

11 Provinciale Controle-eenheden (PCE’s)

Nationale Opsporingseenheid (NOE)

Laboratoria

Centrale diensten

FAVV-laboratoria

Gent, Tervuren, Melle, Luik, Gembloux

Algemene Diensten

Personeel & organisatie

Financiën en budget

Logistiek en aankoopdienst

ICT

Juridische zaken

Gedelegeerd bestuurder

Secretariaat van het Raadgevend Comité

Interne audit, kwaliteit, preventie en bescherming op het werk

Communicatiie en meldpunt

Crisispreventie en crisisbeheer

Structuur van het FAVV
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4 Personeel
4.1 Eff ectieven

In 2009 heeft het FAVV de klemtoon gelegd op het opvullen van het personeelsplan en op de competentieontwikke-

ling van de medewerkers. Het rekruteringsplan werd verder gezet en het personeelsplan kon worden ingevuld voor 96 

% of een verhoging met 3 % ten opzichte van 2008. Volgende acties werden ondernomen:

-  12 selecties voor administratieve medewerkers in samenwerking met SELOR, het selectiebureau van de federale 

overheid, om te voorzien in de aanwerving voor vacante plaatsen maar ook om contractuele medewerkers de 

gelegenheid te bieden om statutair medewerker te worden

-  41 raadplegingen van statutaire reserves

-  47 contractuele selecties.

Al deze inspanningen hebben in 2009 geleid tot de aanwerving van 26 nieuwe statutaire medewerkers en tot de statu-

tarisatie van 47 contractuele medewerkers. In afwachting van nieuwe selectiereserves, gevraagd aan SELOR, heeft het 

FAVV 77 contractuele medewerkers aangeworven.

Vrouwen vertegenwoordigden eind 2009, 52 % van het personeel. Hun aandeel is kleiner voor de universitair geschool-

den (38 % voor het niveau A, 76 % voor het niveau D). Een van de grote uitdagingen voor 2010 zal er in bestaan con-

crete acties te ondernemen een beter evenwicht te bereiken. Een andere uitdaging vormt ongetwijfeld de noodzaak 

om beter te kunnen beantwoorden aan de wettelijke verplichting m.b.t. gehandicapte personen.

Eff ectieven van het FAVV in aantal medewerkers

Bestuur Medewerkers

Gedelegeerd bestuurder 43

Controle 793

Laboratoria 173

Controlebereid 85

Algemene diensten 234

Totaal 1.328

Organisatie
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Evolutie van de eff ectieven (VTE of voltijds equivalenten)

Verdeling statutairen/contractuelen (VTE)
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Controle (centrale diensten) 82 77 67 61 68

Gedelegeerd bestuurder 33 33 36 39 39
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Dierenartsen met opdracht

Dierenartsen met opdracht (DMO) zijn zelfstandige dierenartsen die onder toezicht van ambtenaren opdrachten 

uitvoeren voor het FAVV met betrekking tot inspectie, controle en certifi cering. Zo voeren DMO’s bij voorbeeld 

de ante- en post-mortenkeuring en inspecties betreff ende het dierenwelzijn uit in de slachthuizen. Hiertoe 

wordt sluiten deze dierenartsen met het FAVV een conventie af: een kaderovereenkomst beschrijft de algemene 

voorwaarden en een uitvoeringsovereenkomst legt de specifi eke voorwaarden vast (aard, duurtijd en plaats van 

de opdracht, wijze van vergoeding) op basis van een lastenboek. 

Wanneer een DMO odprachten uitoefent voor het FAVV wordt deze beschouwd als een offi  cieel dierenarts. Het 

aantal DMO’s per PCE is afhankelijk van het werkvolume. In 2009 deed het FAVV beroep op 699 DMO’s. Op het 

einde van elk jaar worden de prestaties van elke DMO geëvalueerd door de PCE-hoofden.

Een DMO kan prestaties uitvoeren voor andere opdrachtgevers op voorwaarde dat dit niet van aard is een be-

langenconfl ict te veroorzaken en indien dit niet in tegenspraak is met de regelgeving of met de deontologische 

regels.

4.2 Opleiding

Om aan de verwachtingen van de samenleving (effi  ciënt, eff ectief, relaties met operatoren, …) te kunnen beantwoor-

den wordt van de FAVV-medewerkers verwacht dat zij permanent hun competenties blijven ontwikkelen.

In 2009 volgde de FAVV-medewerkers 6.590 opleidingsdagen of m.a.w. een verhoging met 65 % ten opzichte van 2008. 

De gemiddelde jaarlijkse deelname bedraagt 5,4 dagen / persoon voor het geheel van het personeel en 6,2 dagen / 

persoon voor de controleurs en inspecteurs. 

De klemtoon werd gelegd op de opleiding op maat, gegeven door het FAVV zelf of extern op vraag van het FAVV 

ontwikkeld, inzonderheid over werkinstrumenten of werkmethodes bij controles : communicatie met operatoren, de 

inspectie, audit van de voedselketen, databanken (Sanitrace). Groepsopleidingen werden georganiseerd over verant-

woordelijk management, wetgevingstechniek en de FAVV-databanken. 

Individuele opleidingen werden georganiseerd door universiteiten, wetenschappelijke instellingen, en de Europese 

Commissie. Kwamen daarbij aan bod, wetenschappelijke en technische onderwerepn (dierengezondheid, plantenge-

zondheid, risico-analyse, dierenwelzijn, microbiologie, residuen en contaminanten, audit, hygiëne, …), bedrijfsbeheer, 

kwaliteitssystemen en ICT.

Communicatie tussen controleurs en gecontroleerden

Het opleidingstraject 2008-2010 ter verbetering van de communicatie met de operatoren –één 

van de strategische doelstellingen uit het businessplan– werd verder gezet. 

In 2009 werd een praktische opleiding in kleine groepjes georganiseerd voor meer dan 700 medewerkers. 

Dit traject zal in 2010 worden verder gezet met een opleiding over een beter gebruik van checklists bij de 

controles.

Organisatie
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Thema’s Aantal gevolgde dagen

Controledatabanken 1.345

Outlook (op maat) 724

Communicatie met de gecontroleerde 585

Gecertifi ceerde opleiding inspectie en inspectiediensten 522

Auditor van de voedselketen 178

Wetgevingstechniek 172

ISO - 9001 en ISO 17020 159

Management 130

Hygiëne van planten & diervoeders 99

Pesticiden, residuen, contaminanten in levensmiddelen 67

Hygiënepakket 52

Quarantaine - organismen 49

Conferentie microbiologie van de voeding 47

Namaak en illegale handel van gewasbeschermingsmiddelen 33

Dieren op de weide 29

Workshop van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV 25

De belangrijkste opleidingen, georganiseerd door het FAVV
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5 Begroting
Bij de opmaak van de begroting 2009 werd rekening gehouden met de realisaties van 2007, de resultaten van het 

overleg met de sectoren en de evolutie van de invoering van gevalideerde of gecertifi ceerde autocontrolesystemen bij 

de operatoren die actief zijn in voedselketen.

In 2009 heeft het FAVV de gehele crisisreserve voor een bedrag van € 10 miljoen, zoals bepaald in het koninklijk 

besluit van 10 november 2005 tot vaststelling van de nadere regels en het bedrag van de bijzondere provisie, kunnen 

samenstellen. Deze reserve is bestemd voor de fi nanciering van de operationele kosten bij belangrijke incidenten in de 

voedselketen.

5.1 Inkomsten

Naast de dotatie van de overheid bestaan de inkomsten van het FAVV voornamelijk uit heffi  ngen en retributies ten 

laste van de operatoren uit de voedselketen.

Begroting van het FAVV : inkomsten

Begroting 2008 Begroting 2009 Realisaties 2009

Dotatie 111.974.000 € 113.815.000 € 113.415.000 € (62 %)

Heffi  ngen 26.260.000 € 20.872.000 € 21.146.000 € (11,6 %)

Retributies 38.582.000 € 39.205.000 € 38.036.000 € (20,8 %)

Tussenkomsten Europese Unie 2.121.000 € 2.393.000 € 2.825.000 € (1,5 %)

Overige 7.670.000 € 5.699.000 € 7.630.000 € (4,2 %)

Provisie voor verhuis 2.501.000 € - -

Totaal inkomsten 186.607.000 € 181.984.000 € 183.052.000 € (100 %)

Doordat in 2009 de dotatie op hetzelfde niveau bleef als in 2008, behoudens een indexering, kon het FAVV haar 

opdrachten blijven verzekeren. De dotatie bedraagt 62 % van de ontvangsten. 
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Evolutie van de overheidsdotatie aan het FAVV

Inkomsten van het FAVV in 2009 volgens de bron
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Door de evolutie van de dotatie kon vanaf 2009 een beduidende vermindering van de heffi  ngen doorgevoerd worden, 

vooral voor landbouwbedrijven, kleine en middelgrote bedrijven en groepen van operatoren waarvan de activiteit 

en gering risico voor de voedselketen vormen. Deze evolutie is een gevolg van de politieke lijn, nagestreefd door de 

bevoegde Minister, hierin gevolgd door de regering en het Parlement. De oorspronkelijk vooropgestelde budgetten 

werden voor respectievelijk heffi  ngen en retributies gerealiseerd voor 101 % en 97 %. Het basisprincipe waarbij de retri-

buties de totale kost dekken, bleef behouden. Deze cijfers tonen realistisch karakter van de budgettaire voorzieningen 

aan.

Organisatie

De dienst fi nanciering
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Heffi  ngen

Het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreff ende de heffi  ngen bepaalt dat alle operatoren die een activiteit 

uitoefenen waarvoor het FAVV bevoegd is, een heffi  ng moeten betalen. Een uitzondering werd voorzien voor bepaalde 

caritatieve organisaties en actoren met een uiterst bescheiden activiteit. De heffi  ngen zijn bedoeld om een gedeelte 

van het controleprogramma en van de bestrijding van BSE (huidige en vroegere controles) te fi nancieren.

Ondanks de toepassing van een malus van 20 % voor de operatoren die niet over een gevalideerd autocontrole-

systeem beschikken, namen de heffi  ngen in 2009 in totaal af met 21 % ten opzichte van 2008. 

Op vraag van de sectoren heeft het FAVV In 2009 haar informaticatoepassing aangepast en werden de controles op de 

ontvangsten verscherpt. In totaal werd voor een totaalbedrag van € 21,1 miljoen aan heffi  ngen gefactureerd in 2009.

Elektronische aangifte

70 % van de heffi  ngplichtingen verkiezen de elektronische aangifte. Om dit aantal nog te kunnen optrekken 

werd samen met de diensten van de Eerste Minister, belast met de administratieve vereenvoudiging, 

een tevredenheidenquête georganiseerd

De enquête toonde aan dat dank zij de weergave van de gegevens van de aangifte van het voorgaande jaar een 

tijdswinst van 6 minuten kon worden gerealiseerd. 

Andere mogelijke verbeteringen zullen vanaf 2010 worden ingevoerd.

Verdeling van de heffi  ngen over de sectoren in 2009
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Retributies

Het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreff ende de retributies stelt het bedrag vast dat gefactureerd wordt 

voor prestaties geleverd door het FAVV medewerkers en door onafhankelijke dierenartsen met opdracht (keuring vlees 

en vis, hercontroles bij inbreuken, certifi caten, … ofwel op verzoek van de operatoren, ofwel op grond van de regelge-

ving. In 2009 werd voor een totaal bedrag van 38,1 miljoen € gefactureerd en bleef constant ten opzichte van 2008.

Beheer van de betwistingen

In 2009 bedroeg het percentage aan betaalde facturen

- 98 % voor de retributies

- 91 % voor de heffi  ngen.

Beheer van de vragen en aanvragen voor informatie van de operatoren

Het callcenter voor de fi nanciering ontvangt elk jaar meer dan 50.000 oproepen in verband met de heffi  ngen. 

Dank zij een goede planning van de verzending van de aangifteformulieren kon de doelstelling om 80% van de 

oproepen binnen de 40 seconden te beantwoorden, worden bereikt. 

5.2 Uitgaven

De personeelskosten vormen de belangrijkste uitgavenpost binnen de begroting van het FAVV. In overeenstemming 

met het personeelsplan en het businessplan 2009-2011 heeft het FAVV haar aanwervingsplan kunnen verderzetten. 

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

Realisaties 2008 Budget 2009 Realisaties 2009

Personeel

Lonen en wedden 74.444.000 € 77.971.000 € 78.688.000 €

Andere personeelskosten 8.030.000 € 8.190.000 € 6.677.000 €

Werking

Personeelsgebonden werkingskosten 9.465.000 € 10.770.000 € 8.273.000 €

ICT 6.734.000 € 6.868.000 € 5.996.000 €

Prestaties externe dierenartsen 28.282.000 € 28.731.000 € 26.102.000 €

Externe labo’s 15.249.000 € 21.714.000 € 19.288.000 €

Terugbetaling BSE-kosten aan het BIRB (2008) en de 

Schatkist (2009)

149.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €

Andere werkingskosten 38.795.000 € 20.365.000 € 10.109.000 €

Investeringen

Toestellen, meubilair, ICT 3.359.000 € 3.816.000 € 3.544.000 €

Totaal uitgaven 184.507.000 € 179.425.000 € 159.677.000 €
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Op het vlak van de werkingsmiddelen blijven de belangrijkste uitgavenposten de kosten van de zelfstandige 

dierenartsen die in opdracht van het FAVV belast zijn met keurings- en controletaken, de monsteranalyses in externe 

laboratoria en de BSE-analyses.

Het FAVV heeft van zeer nabij de evolutie van het beleid inzake BSE-testen opgevolgd en de Europese normen toege-

past (ondermeer testen van runderen en kadavers van meer dan 48 maanden).

De kosten tengevolge de informatisering blijven een belangrijk aandeel innemen in de totale werkingsuitgaven. De 

informatisering is er op gericht de werking van het FAVV te verzekeren en de dienstverlening aan de operatoren te 

verbeteren. In 2009 werd een aanvang genomen met de realisatie van een individueel elektronisch dossier. Via een 

beveiligde website, Foodweb, kunnen operatoren op die manier hun eigen dossier raadplegen. Dit project zal operatio-

neel zijn vanaf september 2010. 

6 Duurzame ontwikkeling in het FAVV

De werking rond duurzame ontwikkeling steunt van bij aanvang (2006) hoofdzakelijk op het vrijwillig engagement 

en het enthousiasme van een ruime groep medewerkers bij het hoofdbestuur (de stuurgroep) en een breed netwerk 

van al even enthousiaste collega’s in de PCE’s en de laboratoria. Voor de organisatie van evenementen kan bovendien 

beroep worden gedaan op de bereidwillige hulp van collega’s van buiten de stuurgroep. Voor de organisatie van eve-

nementen kan de stuurgroep steeds rekenen op andere collega’s, ondermeer voor logistieke steun en de opmaak van 

brochures.

Vanaf 2009 kreeg de werking overigens een meer formeel karakter. Bij beslissing van het directiecomité van 9 februari 

2009 werd de Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling formeel belast met de omkadering van het EMAS-project. Het FAVV 

stelt immers alles in het werk om in de loop van 2010 de EMAS-registratie te bekomen voor haar Hoofdbestuur, een 

provinciale controle-eenheid en 3 van de 5 laboratoria. Het ligt in de bedoeling in een latere fase de EMAS-registratie te 

bekomen voor het gehele FAVV.

Naast de omkadering van het EMAS-project waren de voornaamste activiteiten in 2009:

- de organisatie van een “low energy” dag (13 februari);

- de jaarlijkse dag van de Duurzame Ontwikkeling (13 oktober) rond het thema « Thuis » met o.m. een vertoning van 

de fi lm “Home” en een erg gesmaakte tentoonstelling rond duurzaam bouwen/wonen.

Verder werden een aantal infobrochures ontwikkeld waaronder een brochure rond gescheiden afvalinzameling en een 

brochure “ EMAS in 12 vragen”. Bij diverse gelegenheden werden mededelingen verspreid omtrent externe manifesta-

ties en initiatieven, waaronder De Dag van de Aarde.
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7 Een barometer voor de voedselveiligheid

In het business plan 2009 – 2011 geeft de gedelegeerd bestuurder onder de strategische doelstelling « een steeds 

veiliger voedselketen » aan date en reeks indicatoren zal gedefi nieerd worden die toelaten om de voortgang van de 

voedselveiligheid objectief te meten. Eind 2008 heeft ook het Raadgevend Comité het belang onderlijnt van een me-

ting van de impact van het door het FAVV gevolgde beleid op de voedselveiligheid. 

In 2009 nam het Wetenschappelijk Comité een aanvang met de ontwikkeling van een « barometer voor de veiligheid 

van de voedselketen». Hierbij werd het concept ‘Pressure – State - Response’, ontwikkeld door de OCDE (Organisatie 

voor economische samenwerking en ontwikkeling) toegepast. In dit model is ‘Pressure’ de druk die op de voedselketen 

wordt uitgeoefend (klimaat, nieuwe technologieën, nieuwe voedingsgewoontes, …), ‘State’ de toestand waarin de 

voedselketen zich bevindt op het moment van de meting en ‘Response’ het politieke of maatschappelijke antwoord. 

De uiteindelijke barometer zal uit 3 delen bestaan die respectievelijk de toestand met betrekking tot de veiligheid 

van de levensmiddelen, de sanitaire toestand van de dierlijke productie en fytosanitaire toestand in de plantaardige 

productie weergeven. De barometer tracht op een visueel aantrekkelijke wijze de evolutie van de veiligheid in ons land 

weer te geven.

Deze barometer zal publiek voorgesteld worden in 2010.

8 Administratieve vereenvoudiging

De regering en de overheidsdiensten hebben zich tot doel gesteld nutteloze administratieve verplichtingen te ver-

mijden. Bijgevolg vormt de administratieve vereenvoudiging een essentieel element in het nieuwe businessplan 2009 

– 2011 van het FAVV. 

Eerste doelstelling is de aanpassing, de vereenvoudiging, tot zelfs de opheffi  ng van bepaalde reglementeringen. Een 

mooi voorbeeld is de integratie van de erkenningen, toelatingen en registraties waarvoor het FAVV bevoegd is, in één 

enkel besluit en de toekenning te voorzien voor onbepaalde duur. 

Vereenvoudigingen worden eveneens voorzien op het niveau van de dagelijkse werking van de diensten, bij voorbeeld 

door het afschaff en van overbodige documenten, eenvoudiger doorstroming van documenten of het gebruik van in-

formatica voor gegevensuitwisseling. Zeer veel informatie is beschikbaar op de website van het FAVV, tal van documen-

ten kunnen elektronisch worden opgevraagd, zoals bij voorbeeld exportcertifi caten voor uitvoer naar derde landen. 

Het FAVV neem ook initiatieven op het vlak van de dierengezondheid: de verplichte vaccinatie tegen de ziekte van 

Aujeszky werd opgeheven en een vernieuwd sanitair beleid ging van start in 2009. Een eerste concrete verwezenlijking 

is de aanzienlijke vermindering van het aantal testen voor de opsporing van brucellose en leucose, ziektes die reeds 

jaren in België niet meer voorkomen. 

Het FAVV streeft ook naar een harmonisatie van de gidsen voor autocontrole en commerciële lastenboeken. 

Al deze initiatieven brengen niet alleen een vermindering van de administratieve lasten met zich maar leiden ook tot 

een behoorlijke daling van de fi nanciële lasten.
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9 Het FAVV wint 2 e-Gov awards!
De prijs wordt elk jaar uitgereikt aan een overheidsdienst die op een opmerkelijke manier gebruik maakt van de infor-

matica. Het FAVV krijgt de onderscheiding voor Sanitel, het nieuwe elektronische identifi catie- en registratiesysteem 

voor landbouwdieren. Het laat toe om een dier te identifi ceren en te volgen van het bedrijf waar het geboren werd, via 

alle bedrijven waar het verbleef tot in het slachthuis. In het slachthuis worden dan de keuringsgegevens in het systeem 

ingebracht en zodoende zijn alle gegevens over het dier centraal beschikbaar. 

Sanitel kreeg een eerste award in de categorie “projecten ter verbetering van de dienstverlening aan ondernemingen” 

op federaal niveau en als klapstuk de “champion Award 2009” als beste project over alle categorieën heen. 

Enkele jaren geleden bleek dat het oude Sanitel volledig herwerkt moest worden. Het nieuwe Sanitel, soms ook 

Sanitrace genoemd, werd samen met de regionale dierengezondheidsverenigingen DGZ en ARSIA ontwikkeld. Sanitel 

wordt niet alleen door medewerkers van het FAVV gebruikt maar ook door al de slachthuizen, de keurders, DGZ en AR-

SIA. Om de traceerbaarheid volledig te maken zijn niet alleen de handelaars en de veemarkten, maar ook het vilbeluik 

aangesloten. Ook de Gewesten kunnen nu rechtstreeks de gegevens in Sanitel raadplegen en de gemeenten kunnen 

de gegevens voor particuliere slachtingen beheren. Een gewone internetverbinding volstaat. Per dag worden er meer 

dan 100.000 bewerkingen in deze databank uitgevoerd. Sanitel is 24 uur op 24, 7 dagen op 7, beschikbaar.
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Evolutie van het aantal vragen en klachten bij het meldpunt sinds de oprichting

Horizontale activiteiten

1 Meldpunt voor de consumenten
Het meldpunt vormt sedert 2002 de toegangspoort naar het FAVV voor de consumenten voor al hun vragen en klach-

ten. Elke vraag, elke klacht, zelfs anoniem, wordt geregistreerd, behandeld en opgevolgd. 

Het meldpunt voor de consument heeft in 2009 voor de klachtenbehandeling, opvolging en dienstverlening een ISO 

9001 kwaliteitscertifi cering bekomen.

Dankzij de steeds toenemende bekendheid van het meldpunt, gaan meer en meer consumenten zich tot het meld-

punt richten en vinden bijgevolg ook de toegangspoort tot het FAVV. 

Klachten

Klachten worden steeds doorgestuurd naar de controle-eenheid van de provincie waar de inrichting zich bevindt. 

Afhankelijk van de ernst van de vaststellingen worden de passende maatregelen genomen (PV, verwittiging tot zelfs de 

sluiting van de inrichting indien er direct gevaar voor de volksgezondheid wordt vastgesteld).

Meer dan een derde van de klachten gaat over hygiëne van lokalen of personen en vormt, net als de vorige jaren, de 

hoofdmoot van de klachten. Gemiddeld wordt binnen de 17 dagen een antwoord aan de consumenten bezorgd. 
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Vragen 

Van de 6.080 vragen die het meldpunt van het FAVV betroff en er 12 % andere overheidsdiensten. Deze vragen werden 

aan de betrokken dienst overgemaakt. Gemiddeld wordt een antwoord bezorgd binnen de 5 dagen. 

De vragen betroff en in hoofdzaak :

Hygiëne van lokalen en personen

Productiemethoden en bewaring

Contaminanten.

•

•

•

Het meldpunt
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2 Ombudsdienst
In 2009 ontving de ombudsdienst 213 vragen en klachten. Dat is minder dan in 2008 en 2007 (236 en 277 vragen en 

klachten respectievelijk). De verdeling per categorie is vergelijkbaar met de vorige jaren.

Verdeling van de vragen en klachten bij de ombudsdienst per categorie

Aard van het dossier 2007 2008 2009

Klachten over de werking van het FAVV 164 (59,2 %) 149 (63,1 %) 140 (65,7 %)

Vragen om informatie over onderwerpen die verband houden met het FAVV 72 (26,0 %) 58 (24,6 %) 36 (16,9 %)

Klachten waarvoor het FAVV niet bevoegd is 8 (2,9 %) 1 (0,4 %) 29 (13,6 %)

Andere 33 (11,9 %) 28 (11,9 %) 8 (3,8 %)

Totaal 277 236 213

2.1 Klachten over de werking van het FAVV

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

Onderwerp 2007 2008 2009

Financiering 56,7 % 38,9 % 32,2 %

Interpretatie reglementering – betwisting controlemaatregelen 23,8 % 28,2 % 25 %

Werkmethode van een operator 4,3 % 6,1 % 9,3 %

Tijdstip van ontvangst, geen antwoord ontvangen 3,7 % 4,1 % 9,3 %

Betwisting van laboresultaten of -facturen 1,2 %  5 %

Gedrag van controleur of inspecteur tijdens controle 3,7 % 4,7 % 3,6 %

Toepassing bonus- malussysteem  1,4 % 2,9 %

In- en uitvoercertifi caten  0,6 % 2,1 %

Wachttijd voor uitslagen van resultaten van laboanalyses 0,6 % 4,7 % 1,4 %

Anonimiteit van de klager niet in acht genomen 0,6 % 2,8 % 1,4 %

Documenten in verkeerde taal ontvangen  2 % 1,4 %

Procedure voor aanwerving van dierenarts met opdracht 0,6 % 0,6 % 1,4 %

Schadevergoeding niet uitbetaald  0,6 % 0,7 %

De noodzaak om een sectorgids voor autocontrole aan te kopen   0,7 %

Totaal 159 144 140

Net als vorige jaren vormen de klachten over het fi nancieringssysteem de hoofdmoot van de klachten, maar zijn ve-

rhoudingsgewijs wel met 25% afgenomen sinds 2007. Net als in 2008 hielden iets minder dan de helft van de klachten 

(49%) specifi ek verband met uitgevoerde controles (46 %).



44

Die klachten hielden onder meer verband met :

betwisting van controlemaatregelen (toepassing van de regelgeving)

moeilijke communicatie met de controlediensten (problemen met het verkrijgen van de juiste documenten, geen 

antwoord ontvangen…)

ontevredenheid over de houding van de controleur tijdens controles (niet naleven van het charter van de 

controleur en de inspecteur)

de indruk dat concurrerende operatoren minder streng worden gecontroleerd.

2.2 Vragen om informatie

In 2009 ontving de ombudsdienst 36 vragen om informatie. Deze werden over het algemeen doorgestuurd naar de 

bevoegde interne dienst voor verdere afhandeling. Een aantal werden op basis van de opgedane ervaring door de om-

budsdienst zelf beantwoord. De vragen hadden vooral betrekking op de interpretatie van de Belgische en de Europese 

regelgeving (61 %).

2.3 Andere

In 2009 konden 29 meldingen niet worden ondergebracht in één van de voormelde categorieën. Het ging om meldin-

gen ter informatie, vragen om gegevens te verbeteren, een verzoek om toezending van FAVV-documenten, problemen 

met een informaticatoepassing… 

•

•

•

•

Frans Vromman, ombudsman
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3 Communicatie

Communicatie is een belangrijke opdracht voor het FAVV. Het FAVV verschaft onder meer informatie over zijn activi-

teiten, dieren- en plantenziekten, procedures, terugroepingen van producten, risico’s, analyseresultaten en raadgevin-

gen aan de consumenten. 

Het maakt daarvoor gebruik van verschillende kanalen, waaronder:

het meldpunt voor de consument

contacten met de pers (woordvoerders)

persberichten

publicaties (een nieuwsbrief, thematische brochures en posters)

aanwezigheid op beurzen en manifestaties

de voorlichtingscel voor de operatoren uit de sectoren van de horeca en de detailhandel

de website www.favv.be

publicitaire spots op radio en televisie, afhankelijk van de geviseerde doelgroep.

Interne communicatiekanalen zijn ondermeer het personeelsblad Foodnotes en het intranet.

•

•

•

•

•

•

•

•

Lieve Busschots en Pierre Cassart, woordvoerders
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Communicatie in enkele cijfers

2007 2008 2009

persberichten 81 72 102

Recalls door bedrijven 46% 82% 46%

www.afsca.be Aantal bezoeken 627.472 673.494 690.387

nieuwsbrief Afl everingen 5 5 4

Abonnees post 3.650 4.016 4.032

Abonnees mail 7.310 7.421 7.826

Meldpunt Vragen 6.145 6.233 6.080

Klachten 2.170 2.265 3.389

3.1 De voorlichtingscel

Sedert 1/9/2008 helpt de voorlichtingscel van het FAVV de operatoren uit de voedselketen zich in regel te stellen met 

de reglementering. Voorlopig richt zij zich op de operatoren in direct contact met de consumenten, horeca en detail-

handel (bakkers, kruideniers, slagers, ambulante handelaren ...). De cel maakt deel uit van de dienst communicatie en 

bestaat uit 4 medewerkers met terreinervaring en geselecteerd op basis van hun pedagogische kwaliteiten.

De voedselveiligheid wordt geregeld door een doeltreff ende maar gespecialiseerde wetgeving die onder meer betrek-

king heeft op autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid, toelatingen en registraties.

Het FAVV wil met de voorlichtingscel de operatoren helpen de regelgeving te begrijpen en in hun onderneming toe te 

passen, onder meer op het vlak van de autocontrole. Op die manier draagt de voorlichtingscel bij tot verbetering van 

de hygiëne in deze sectoren. Een gecertifi ceerde autocontrole levert alleen maar voordeel op: een meerwaarde voor 

de veiligheid van de voedselketen, verlaging van de FAVV-heffi  ngen en, voor de horeca, de mogelijkheid om de FAVV-

smiley te affi  cheren.

De voorlichtingscel :

evalueert de nood aan informatie van de distributiesector

geeft opleidingen voor groepen van operatoren

werkt mee aan publicaties

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

wint relevante informatie in en legt een vragen- en antwoordenbank aan (in voorbereiding) die voor de hele sector 

nuttig is.

Sinds haar oprichting in 2008 heeft de voorlichtingscel 78 infosessies georganiseerd waarbij 2.396 personen werden 

samengebracht uit grootkeukens, bakkerijen, restaurants, detailhandel, verkoop van hoeveproducten, …

•

•

•

•

•
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Sector Deelnemers

Restauranthouders 213

Detailhandelaars 126

Hoeveverkoop 130

Bakkers 307

Slagers 54

Grootkeukens 1.069

Aangekondigde controleacties 215

Andere 282

Totaal 2.396

Horeca

In samenwerking met de horeca federaties werden drie projecten gerealiseerd met in totaal 163 deelnemers (2 in Vlaan-

deren met FED. Ho.Re.Ca. Vlaanderen en één in Brussel met FED. Ho.Re.Ca. Brussel).

De behandelde thema’s waren de “demystifi catie” van autocontrolesystemen, de concrete toepassing ervan en de 

FAVV- smiley. 

De voorlichtingscel was eveneens aanwezig op beurzen van de horecasector (Horecatel in Marche-en-Famenne, 

HorecaLife in Brussel en Horeca Expo in Gent).

Detailhandel

De voorlichtingscel gaf opleidingen voor groepen detailhandelaars, bakkers, slagers en producenten van hoeveproduc-

ten voor in totaal 617 deelnemers.

De cel nam eveneens deel aan de beurzen Meat & Fresh Expo en Broodway te Kortrijk.

Grootkeukens

De opleidingssessies voor grootkeukens vormden een belangrijk deel van de activiteiten van de voorlichtingscel. Deze 

sessies werden georganiseerd in samenwerking met het Onderwijsministerie van de Vlaamse Gemeenschap (672 

deelnemers). De opleidingen richtten zich tot de keukens die maaltijden bereiden en/of opdienen. Ter gelegenheid 

van de dag van het welzijn in het onderwijs werd in de Universiteit Antwerpen een opleidingssessie gegeven voor 

30 preventieadviseurs in het onderwijs. In Wallonië kon een project, georganiseerd in samenwerking met de Franse 

Gemeenschap, rekenen op 280 deelnemers. 

Verder werden opleidingen georganiseerd voor OCMW’s, Caritas en andere caritatieve organisaties met in totaal 137 

deelnemers.

Andere activiteiten

Naar aanleiding van de actie “aangekondigde controles” organiseerde de voorlichtingscel voorafgaand opleidingen 

voor de sector van de distributie. Deze infosessies, waarop alle betrokken operatoren uit de horecasector werden 

uitgenodigd, werden georganiseerd door de betrokken stad of gemeente. Thema was: hoe zich voorbereiden op een 

controle.

De voorlichtingscel ontwerpt ook folders en informatiefi ches; voorbeelden: ambulante handel, frituuruitbaters, …

Horizontale activiteiten
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Publicaties

In 2009 publiceerde het FAVV een aantal thematische folders en brochures:

-  Richtlijnen voor ambulante operatoren op markten: hygiëneregels, bewaartemperaturen, … 

-  Opkomende dierenziekten: informatie voor veehouders over opkomende dierenziekten en welke rol zij kunnen 

spelen om deze ziekten te voorkomen, de verspreiding ervan te beperken en de bestrijding te kunnen uitvoeren.

-  Pak uit met uw smiley: een foldertje waarin aan uitbaters van horecazaken en grootkeukens de voordelen van de 

smiley wordt uitgelegd, en hoe deze te bekomen.

-  De voorlichtingscel: een korte voorstelling van deze nieuwe cel.

-  De meldingsplicht: wat is het, wanneer melden, al dan niet blokkeren, uit de handel nemen of terugroepen, hoe 

het publiek informeren, … Voor operatoren in de voedselketen, laboratoria, keurings- en certifi ceringsorganismen 

en iedereen die beroepshalve toezicht houdt op veehouderijen, o.a. dierenartsen.

-  Het meldpunt: waarvoor kan je bij het meldpunt terecht en hoe dien je een klacht?

 Deze kunnen geraadpleegd worden op onze website www.favv.be en kunnen ook in gedrukte vorm besteld 

worden (ook via de website).

3.2 Beurzen en manifestaties

Via beurzen en manifestaties kan het publiek (de beroepssectoren en de consumenten) rechtstreeks met de medewer-

kers van het FAVV in contact komen.

Het FAVV nam in 2009 deel aan volgende beurzen en manifestaties:

- Agrifl anders te Gent en Agribex te Brussel (landbouwsector)

- Meat & Fresh Expo te kortrijk (slagers, traiteurs en toeleveranciers)

- Horecatel te Marche-en-Famenne, Horeca Life te Brussel en Horeca Expo te Gent (Horeca en toeleveranciers)

- Broodway te Kortrijk (bakkerijsector en toeleveranciers)

- Voedingssalon te Brussel

- “Ferme en ville” in enkele Waalse provincies.
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3.3 www.favv.be

Wij noteerden 690.387 bezoeken op onze website www.favv.be wat een toename met 2,8 % betekent ten opzichte van 

2008. De top 7 van de bezochte pagina’s toont aan dat steeds meer operatoren de checklists die gebruikt worden bij 

de controles en de informatie over erkenningen, toelatingen en registraties raadplegen, en de betreff ende aanvraagfor-

mulieren downloaden. 

3.4 Sensibiliseringscampagne

Gedurende de maand oktober 2009 en gelijktijdig met het voedingssalon was het FAVV aanwezig op zes grote radioke-

tens met groot luisterbereik (La Première, Vivacité, Bel RTL, Radio 1, Radio 2, Q Music). 

Via 4 humoristische spots (in totaal 228 fl ashes) konden de luisteraars in prime time het dagelijks werk op het terrein 

van onze medewerkers ontdekken.

Bedoeling was het grote publiek bewust te maken van de diverse controlefacetten en het belang ervan voor de 

voedselveiligheid en om op die manier de bijdrage van het FAVV tot de gezondheid van de consumenten maximaal te 

valoriseren.

Elke spot werd afgesloten met een krachtig “Het Voedselagentschap. Omdat de kwaliteit van voedsel alle aandacht 

verdient” en vervolgens een verwijzing naar de website van het FAVV en naar het meldpunt voor consumenten, steeds 

beschikbaar voor alle vragen en klachten

Er werd bewust gekozen voor een eenvoudige, duidelijke en nauwkeurige boodschap, gelardeerd met een vleugje 

humor, geheel getrouw aan het dynamisch imago van het FAVV.

Horizontale activiteiten
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4 Internationale zaken

Op 7 april ondertekende Minister Sabine Laruelle in Peking een protocol met haar Chinese ambtsgenoot dat de 

uitvoer van varkensvlees naar de Chinese Volksrepubliek mogelijk maakt.

Dit protocol is het resultaat van 5 jaar inspanningen door het FAVV. Hierin wordt het sanitair en administratief kader 

vastgelegd voor de uitvoer; het zal worden gevolgd door inspectie bij de Belgische kandidaat-uitvoerders.

In 2009 slachtten 50 Belgische bedrijven samen meer dan 10 miljoen varkens; de Chinese markt vormt bijgevolg 

een belangrijke opportuniteit voor onze operatoren.
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4.1 Internationale uitstraling

In 2009, heeft het FAVV 16 buitenlandse delegaties ontvangen. Hierbij werden de werking en de opdrachten van het 

FAVV toegelicht en werd er bijzondere aandacht besteed aan het vrijwaren van onze exportmarkten en het afsluiten 

van bilaterale akkoorden. 

Voor bepaalde derde landen werden op hun vraag een aantal specifi eke onderwerpen nader toegelicht, met name 

voor :

Japan : vaststelling van nematoden op Japanse bonsai

Bangladesh : analyse en maximale limieten voor antibiotica, mycotoxines en pesticiden in visserijproducten 

Vietnam : versterking van de competenties van de sanitaire overheden in Vietnam, in samenwerking met Gem-

bloux Agro-Bio Tech

Zuid-Afrika : herstructurering van de lokale bevoegde overheden inzake veiligheid van de levensmiddelen

Volksrepubliek China : residuen en contaminanten in medicinale planten en Chinese specerijen in samenwer-

king met het laboratorium Fytolab en het Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Maleisië : invoervoorwaarden voor de invoer van visserijproducten in Europa

Benin : inleidende werkzaamheden met het oog op een eventuele samenwerking tussen het FAVV en de « Auto-

rité Compétente de Sécurité Sanitaire des Aliments » (ACSSA), in oprichting, in het kader van de gouvernementele 

samenwerking tussen België en Benin, met steun van de Belgisch Technische Coöperatie (BTC)

Taiwan : op vraag van de Taiwanese overheid en in het kader van de melaminecrisis ging een expert van het FAVV 

naar Taipei.

4.2 Handel met derde landen

In 2009 werden na overleg met derde landen verschillende nieuwe bilaterale overeenkomsten afgesloten en nieuwe 

certifi caten opgemaakt met :

Zuid-Afrika voor de uitvoer van varkens

Algerije voor de uitvoer van hommels

Argentinië voor de uitvoer van gelatine geproduceerd uit varkenshuiden en bestemd voor de voedselproductie en 

wijnbouw

Canada voor de uitvoer van reisduiven

Colombia voor de uitvoer van diepgevroren varkenssperma en voor de uitvoer van fok- en mestvarkens

Kroatië voor de uitvoer van vlees van varkens, runderen, gevogelte, konijnen, voor visserijproducten, melk en 

eiproducten

de Verenigde Staten voor de uitvoer van paardensperma

India voor de uitvoer van appelen en peren 

Israël voor de uitvoer van varkenssperma

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Japan voor de uitvoer van levende vogels en de goedkeuring van een quarantainecentrum/verzamelcentrum

de Russische Federatie voor de uitvoer van slachtvarkens

Oekraïne voor de uitvoer van fokvarkens

In 2009 werden ook onderhandelingen gevoerd voor het afsluiten van een bilateraal akkoord met:

de Filippijnen voor de uitvoer van rundvlees

de Chinese Volksrepubliek voor de uitvoer van gelatine van varkens en rundersperma.

4.3 Inspecties en audits door de Europese commissie

Het Voedsel en Veterinair Bureau (VVO of FVO voor “Food and Veterinary Offi  ce”) van DG SANCO is een dienst van de 

Europese Commissie die toezicht houdt op de naleving van de Europese regelgeving inzake voedselveiligheid in de 

lidstaten en derde landen die naar de EU exporteren. 

Het VVO heeft onlangs haar manier van werken gewijzigd; voor elke Lidstaat werd een cyclus van drie jaar ingevoerd. 

Tijdens het eerste jaar wordt een algemene audit uitgevoerd. Deze audit beoogt een zo groot mogelijke waaier aan 

controles, uitgevoerd door nationale overhden. De twee daaropvolgende jaren worden gewijd aan de opvolging van 

de vaststellingen die tijdens de algemene audit zijn gedaan.

In het kader van de eerste algemene audit ontving België 8 VVO-zendingen in 2009, en dit in de volgende domeinen :

Residuen en contaminanten en gebruik van diergeneesmiddelen (maart)

Dierenwelzijn (mei)

Controle bij invoer en doorvoer en in de grensinspectieposten (juni)

Levensmiddelenhygiëne (september)

Traceerbaarheid van rundvlees en producten op basis van rundvlees (september)

Residuen van bestrijdingsmiddelen in voedingsmiddelen van plantaardige oorsprong (september)

Pluimveevlees en producten op basis van pluimveevlees, salmonella (oktober)

Babyvoeding (november).

Begin 2010 vond een laatste inspectie plaats ter afronding van de algemene audit. Het VVO zal het verslag van de alge-

mene audit in de loop van 2010 aan België bezorgen. Alle inspectieverslagen zijn beschikbaar op de website van het 

VVO (http://ec.europa.eu/food/fvo/index_en.cfm).

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•
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4.4 Inspecties en audits door derde landen

In 2009 ontving het FAVV inspectie- en auditteams uit volgende derde landen :

Russische Federatie

In februari hebben afgevaardigden van de Federale dienst voor veterinaire en fytosanitaire controle van de Russische 

Federatie (de heer Alexey Cvhastov en zijn team) in ons land een inspectiebezoek uitgevoerd om aldus een lijst te kun-

nen opstellen met Belgische operatoren die aan de Russische normen voor de export van varkens- en pluimveevlees 

voldoen. Mits enkele corrigerende maatregelen werden de lijsten van de Belgische operatoren goedgekeurd door de 

Russische Federatie.

In juni werd een gelijkaardige inspectie georganiseerd voor de export van visserijproducten. Een inrichting heeft een 

gunstig advies gekregen voor de export naar de Russische Federatie.

Maleisië

In december heeft een delegatie van het Department of Veterinary Services van Maleisië een audit uitgevoerd in een 

inrichting voor slachting en verwerking van vlees van kalkoenen en afgeleide producten die aan de halal-eisen vol-

doen, met het oog op de export van deze producten naar Maleisië. De audit had een gunstig resultaat; de inrichting zal 

dus weldra een erkenning van Maleisië ontvangen.

4.5 Deelname aan internationale vergaderingen

Codex Alimentarius

Het FAVV heeft deelgenomen aan de jaarvergadering van de Codex Alimentarius Commission, het besluitvormingsor-

gaan van de Codex Alimentarius betreff ende het vastleggen van internationale product- en procesnormen, alsook van 

richtsnoeren en goede praktijken voor de ganse voedselketen.

Daarnaast hebben experten van het FAVV deelgenomen aan een aantal gespecialiseerde comités van de Codex Ali-

mentarius, met name :

Codex Committee on methods of Analysis and sampling

Ad hoc Codex Intergovernmental Task Force on Antimicrobial Resistance

Comité van de Codex over residuen van diergeneesmiddelen in voeding

Codex Committee on Food Hygiene

Werelddierengezondheidsorganisatie (OIE)

Het FAVV heeft deelgenomen aan de algemene vergadering van de World Organisation for Animal Health (OIE), waarbij 

internationale normen en aanbevelingen worden vastgelegd inzake dierengezondheid.

Wereldhandelsorganisatie (WTO)

Het FAVV nam deel aan het Comité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen (WTO-SPS Committee) te Geneve. 

Onder leiding van de Europese Commissie werden de uiteenlopende aspecten van het sanitair en fytosanitair akkoord 

met de derde landen (SPS) behandeld. Via bilaterale raadplegingen wordt getracht een oplossing te vinden voor speci-

fi eke handelsgeschillen.

•

•

•

•
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5 Raadgevend Comité van het FAVV
Het Raadgevend Comité van het FAVV verleent op eigen initiatief of op vraag van de Minister of van de gedelegeerd 

bestuurder advies over alle materies die betrekking hebben op het door het FAVV gevolgde en te volgen beleid. Het 

comité bestaat uit 37 leden die de belangrijkste beroepssectoren, de consumentenverenigingen en andere bij de wer-

king van het Agentschap betrokken overheden, vertegenwoordigen (zie bijlage). 

5.1 Algemene werkzaamheden

In de loop van 2009 heeft het raadgevend comité 8 keer vergaderd. 

Raadgevend Comité voorgezeten door Gedelegeerd Bestuurder Gil Houins
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In 2009 werd o.m. over de volgende aangelegenheden advies gevraagd en informatie verstrekt aan het raadgevend 

comité:

-  de beheersovereenkomst inzake de controle op het rookverbod in de Horeca-inrichtingen, op vraag van de be-

trokken sectoren, om te vermijden dat de controles in eenzelfde inrichting zowel door het FAVV als door de FOD 

Volksgezondheid zouden worden uitgevoerd

-  Foodweb, het CRM of het operatoren – FAVV platform dat in ontwikkeling is ter vereenvoudiging van de door de 

operatoren te ondernemen stappen en om operatoren toegang te verschaff en tot hun gegevens waarover het FAVV 

beschikt

-  het jaarverslag van 2008 van de multidisciplinaire hormonencel

-  de operatorenenquête opgestart door het FAVV

-  de fi nanciële strategie op het vlak van heffi  ngen en retributies, alsook de balans van 2008, 2009 en het budget van 

2010

-  de uitvoering van het controleplan 2009

-  het ontwerp van het controleprogramma 2010

-  de conclusies van het intern auditprogramma 2008

-  de opvolging van de realisaties van het businessplan van het FAVV

-  de sectorgidsen voor autocontrole, smiley en gecertifi ceerde ACS

-  het jaarverslag van de ombudsdienst

-  het jaarverslag van de cel voor administratieve boetes;

-  het dossier blauwtong – vaccinatiecampagne 2009

-  het communicatieplan 2009

-  de brochure over de meldingsplicht

-  Argentijns rundvlees: studie van de bacteriologische kwaliteit en houdbaarheid van vacuümverpakt Argentijnsvlees

-  de werking van de voorlichtingscel gedurende het eerste werkjaar

-  diverse actualiteitsdossiers (methylbenzofenon in muesli, benzofenon in melk, aangekondigde controleacties in de 

distributiesector, verontreiniging met methylgeel, botulisme, met GGO gecontamineerd lijnzaad…).

Binnen haar wettelijke opdracht brengt het Comité advies uit over de belangrijkste reglementeringen : 

Ontwerp van een koninklijk besluit betreff ende de gezondheidskwalifi catie van pluimvee

Voorstel tot wijziging van het koninklijk besluit “H1” betreff ende levensmiddelenhygiëne

Voorstel tot wijziging van het koninklijk besluit “H2” betreff ende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oor-

sprong

Ontwerp van koninklijk besluit betreff ende databanken.

•

•

•

•

Horizontale activiteiten
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5.2 Gemeenschappelijke vergadering van het Raadgevend en  
 het Wetenschappelijk Comité

Volgende thema’s kwamen aan bod op 23 januari 2009 :

- de stand van zaken inzake de validatie van de sectorgidsen voor autocontrole en de erkenning van de OCI’s voor het 

uitvoeren van audits in het kader van deze gidsen

- opvolging van de dioxineverontreiniging in Ierland en de genomen nationale maatregelen

- algemene audit van België door FVO in 2009 met betrekking tot de offi  ciële controles op levensmiddelen en dier-

voerders (verordening nr. 882/2004)

In het tweede deel van de vergadering kwamen volgende onderwerpen aan bod :

- Prof. Em. Dr. Ir. André Huyghebaert, Voorzitter van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV, gaf een uiteenzetting 

over ”Procescontaminanten in de voeding, de algemene principes van risico-evaluatie en de toepassing ervan op 

acrylamide”

- Test-Aankoop stelde zijn SWOT-analyse over het FAVV voor met de wensen en bedenkingen van deze consumenten-

vereniging.
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6 Wetenschappelijk Comité

Het Wetenschappelijk Comité brengt onafhankelijk advies uit, hetzij op vraag van de gedelegeerd bestuurder, hetzij op 

eigen initiatief over onderwerpen die te maken hebben met risico-evaluatie en risicobeheer in de voedselketen. 

De samenstelling van het Wetenschappelijk Comité werd in 2009 vernieuwd. 22 leden werden bij koninklijk besluit 

benoemd voor een mandaat van 4 jaar. Eén lid nam ontslag in 2009. De samenstelling kan in bijlage geraadpleegd 

worden.

6.1 Wetenschappelijke adviezen

In 2009 heeft het Wetenschappelijk Comité 41 nieuwe dossiers aangevat (32 in 2008) waarvan 8 op eigen initiatief. 39 

adviezen, waarvan 5 snelle of dringende adviezen, werden uitgebracht die op de website van het FAVV (www.favv.be) 

werden geplaatst. De lijst van de adviezen bevindt zich in bijlage. 

De meeste adviezen hadden betrekking op een specifi eke problematiek :

Migratie van 4-methylbenzofenon van kartonnen verpakkingen naar ontbijtgranen

Melamine in voeding voor zuigelingen

Lood en nikkel in koffi  e

Actielimiet voor cocaïne in Red Bull cola

Raming van de blootstelling aan lood en cadmium

Opduikende risico’s ten gevolge van hormonale substanties

Aanvaardbare verontreinigingsniveaus van residuen van diergeneesmiddelen in diervoeders

Bepaling van prednisolone in mest

Verontreiniging van suiker met antimoon

Aanbevelingen betreff ende de bestrijding van Coxiella burnetti (Q-koorts) bij kleine herkauwers

Problematiek van het infl uenzavirus A/H1N1 bij de mens en bij varkens

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Horizontale activiteiten



58

Risicoevaluatie voor Trichinella in België

Microbiologische normen en temperatuur van bloed voor consumptie

Kwaliteit van water in de productie van gelatine

Kwaliteit van irrigatiewater in de primaire plantaardige productie en voedselveiligheid

Meldingsplicht in de voedselketen in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Daarnaast werden ook adviezen uitgebracht over :

Autocontrolegidsen

Ontwerpen van koninklijk besluit

Strategische documenten waaronder de programma’s voor bewaking van ziekten bij runderen, het analysepro-

gramma van het FAVV, voedselketeninformatie te melden aan slachthuizen voor runderen, schapen en geiten.

Blootstelling van de Belgische bevolking aan bestrijdingsmiddelen

Het Wetenschappelijk Comité van het FAVV heeft de blootstelling op lange termijn van de Belgische bevolking aan 

residuen van bestrijdingsmiddelen in fruit en groenten geëvalueerd. De conclusie hiervan luidt dat er in het algemeen 

geen risico is, zelfs niet bij hoge consumptie van groenten of fruit. De blootstelling van de Belgische consument werd 

berekend op basis van gegevens over de consumptie van fruit en groenten van de Belgische voedselconsumptiepei-

ling (uitgevoerd in 2004 door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezonheid), alsook op basis van de gehalten aan 

bestrijdingsmiddelen, geregistreerd in het controleplan van het FAVV van 2008.

Op basis van analysegegevens m.b.t. residuen van bestrijdingsmiddelen van de jaren 2005 en 2008 is gebleken dat de 

blootstelling van de Belgische volwassen bevolking (15 jaar en ouder) aan residuen van bestrijdingsmiddelen verwaar-

loosbaar is, zelfs bij hoge of frequente consumptie van groenten en fruit. Voor de meeste gevallen is de blootstelling 

100 keer lager dan de aanvaardbare dagelijkse inname. Wassen en schillen van groenten en fruit resulteert in een 

blootstelling die vermoedelijk vijf à zes keer lager is.

Voor kinderen van 2 tot 5 jaar wordt wassen en schillen van fruit sterk aanbevolen. Een bijkomende studie voor deze 

consumentengroep wordt eveneens aanbevolen (omwille van het gebrek aan consumptiegegevens). Het Wetens-

chappelijk Comité besluit dat de blootstelling op lange termijn van de Belgische bevolking aan bestrijdingsmiddelen 

via de consumptie van fruit en groenten in het algemeen onder controle is. 

•

•

•

•

•

•

•

•
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Raming van de inname van cadmium en lood door de Belgische bevolking 

Cadmium is hoofdzakelijk een milieucontaminant die enerzijds van nature aanwezig is in het milieu, maar anderzijds 

ook afkomstig kan zijn van industriële en agrarische bronnen. Levensmiddelen zijn de belangrijkste bron van bloots-

telling aan cadmium voor de niet-rokende en niet-beroepshalve blootgestelde bevolking. Cadmium is voornamelijk 

toxisch voor de nieren.

Op basis van gegevens uit de Belgische voedselconsumptiepeiling (2004) en de resultaten van de cadmium analyses in 

het kader van de controleprogramma van het FAVV van 2006 tot 2008 werd de gemiddelde cadmium inname van de 

Belgische volwassen bevolking (15 jaar en ouder) geraamd op 1,27 μg/kg bw/week. De gemiddelde cadmium inname 

van kinderen tussen 2,5 en 6,5 jaar werd geraamd op 4,09 μg/kg bw/week (advies 35-2009). Recent heeft de Europese 

Overheid voor Voedselveiligheid een aanvaardbare wekelijkse dosis van 2,5 μg/kg lichaamsgewicht vastgesteld.

De inname van cadmium is groter voor bepaalde consumentengroepen zoals consumenten die de voedingsaanbeve-

lingen volgen op het vlak van verbruik van groenten en vis en deze die levensmiddelen consumeren die geproduceerd 

zijn in met cadmium verontreinigde gebieden, dan die voor de volwassen bevolking en benadert of overschrijdt de 

aanvaardbare wekelijkse dosis van 2,5 μg/kg bw/week.

De groepen van levensmiddelen die het meeste bijdragen aan de cadmium blootstelling zijn graanproducten (dee-

gwaren inbegrepen) en aardappelen.

Het Wetenschappelijk Comité raadt aan om cadmium in granen en graanproducten (brood, deegwaren, koekjes, ontbi-

jtgranen, ...) te analyseren, alsook in andere levensmiddelen die grote hoeveelheden cadmium kunnen bevatten, zoals 

wilde paddenstoelen, noten en hiervan afgeleide olie.

Tegelijkertijd heeft het Wetenschappelijk Comité een raming gemaakt van de inname van lood door de Belgische 

bevolking en kinderen (advies 36-2009). Deze inname is lager dan de voorlopige aanvaardbare wekelijkse dosis. Een 

advies van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid over de aanwezigheid van lood in levensmiddelen wordt 

verwacht in de loop van het jaar 2010.

6.2  Valorisatie van de werkzaamheden van het Wetenschappelijk 
Comité en van het wetenschappelijk secretariaat

Het Wetenschappelijk Comité besteedt samen met het wetenschappelijk secretariaat bijzondere aandacht aan de 

wetenschappelijke valorisatie van hun werkzaamheden. Dit gebeurt onder de vorm van wetenschappelijke publicaties, 

brochures en uiteenzettingen. Een lijst van wetenschappelijke publicaties, uiteenzettingen en brochures is als bijlage 

bijgevoegd.

Horizontale activiteiten
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7 Interne audit

Als moderne overheidsinstelling beschikt het FAVV over een interne audit die optreedt als een onafhankelijk orgaan 

voor waardering en evaluatie. Het beschikken over een interne audit is trouwens een verplichting op basis van de Euro-

pese verordening (EG) nr 882/2004 en is een noodzakelijke element voor het invoeren van kwaliteits- en milieunormen 

zoals ISO 9001, ISO 17020 en EMAS in het FAVV. Audits zijn een essentieel werkinstrument om na te gaan of de procedu-

res inderdaad worden toegepast en beogen een permanente verbetering zowel op lokaal als op organisatorisch vlak.

Binnen de interne audit zijn 2 voltijdse auditoren actief. De interne audit kan voor de uitvoering van de audits beroep 

doen op een groep van FAVV-medewerkers die allen naast een auditopleiding ook een specifi eke technische kennis en 

ervaring hebben. De interne audit kan ook beroep doen op externe auditoren voor specifi eke opdrachten. Van deze 

mogelijkheid werd in 2009 alleen gebruik gemaakt voor het uitvoeren van een aantal audits in het kader van de ISO 

9001-certifi cering.

Auditcomité

In 2009 kwam het auditcomité van het FAVV 3 maal samen. Het auditcomité heeft als opdracht de gedelegeerd 

bestuurder en het directiecomité van het FAVV bij te staan door toezicht te houden op de werking van het FAVV. Het is 

samengesteld uit 4 externe leden en één lid van het FAVV dat ook het voorzitterschap verzekert. De samenstelling van 

dit auditcomité vindt u in bijlage. 

Het auditprogramma 2009

Eind 2008 werd het auditprogramma voor 2009 goedgekeurd. Naast de nieuw geplande audits omvatte dit audit-

programma eveneens een aantal opvolgingsaudits om na te gaan of bepaalde tekortkomingen die in 2008 werden 

vastgesteld intussen werden verholpen. De geauditeerde diensten hebben deze audits over het algemeen constructief 

ervaren. 

De aanbevelingen uit de auditrapporten worden telkens vertaald in actieplannen met aanduiding van een verantwoor-

delijke voor de uitvoering van de actie en een streefdatum. De interne audit ziet er samen met het management op 

toe dat de actiepunten worden uitgevoerd om te komen tot een continue verbetering van de werking van het FAVV.

Overzicht van de interne audits ISO 9001 uitgevoerd in 2009

Geauditeerde entiteit Onderwerp

Controlebeleid, controle, PCE Henegouwen Voorbereiding en opvolging van VVB (FVO)

Dienst fi nanciering Werking van de dienst heffi  ngen

Dienst personeel en organisatie Selectie en werving van personeel

Dienst communicatie Uitwerking van het controleprogramma en het controleplan

Controlebeleid, controle, laboratoria Uitwerking van het controleprogramma en het controleplan

Dienst fi nanciering, controle Werking van de dienst retributies

Dienst personeel en organisatie Organisatie van de opleidingen in het FAVV
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Overzicht van de interne audits EMAS uitgevoerd in 2009

Geauditeerde entiteit Onderwerp

Hoofdbestuur & PCE Waals Brabant

Overeenstemming met de EMAS vereisten en 

voorbereiding op de vraag naar EMAS registratie

Labo Gentbrugge

Labo Luik

Labo Gembloux

Labo Melle

Labo Tervuren

Overzicht van de interne audits ISO 17.025 uitgevoerd in 2009

Geauditeerde entiteit Onderwerp

Labo Gentbrugge

Beta-lactams

Streptomycine

P2O5

Nitro-imidazoles, beta-agonisten

Residuen van verboden stoff en, zware metalen…

Kwaliteitsmanagementsysteem

 Labo Luik

Speciale analyses

Vochtige chemie

Fytopharmaceutische producten, bestrijdingsmiddelen

Kwaliteitsmanagementsysteem

 Labo Gembloux

Microbiologie

Fytopathologie

Kwaliteitsmanagementsysteem

Labo Melle

Salmonella, Campylobacter, Clostridium perfringens, Bacillus, Enterobacteriaceae, 

Listeria, wateranalyses

GGO’s

Kalibratie van thermometers

Kwaliteitsmanagementsysteem

Labo Tervuren

Contaminanten, additieven, antibiotica, coccidiostatica, vitamines, mycotoxines

Dioxines en PCB’s

Kwaliteitsmanagementsysteem

Horizontale activiteiten
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Overzicht van de operationele interne audits uitgevoerd in 2009

Geauditeerde entiteit Onderwerp

PCE Limburg, laboratoria Nemen van monsters

PCE Luxemburg, laboratoria Nemen van monsters

PCE Vlaams Brabant Traceerbaarheid van planten via plantenpaspoorten

PCE Luik Salmonella op kippen en kippenvlees

PCE Namen Pesticides & vooroogst

PCE West-Vlaanderen Afl evering van exportcertifi caten

PCE Antwerpen Uitvoering van het inspectieprogramma door de PCE’s

PCE Brussel Controle op de grootkeukens

PCE Oost-Vlaanderen Uitvoering van het contract FAVV - Rendac

Overzicht van de operationele interne opvolgingsaudits uitgevoerd in 2009

Geauditeerde entiteit Onderwerp

Juridische dienst Commissariaat voor de administratieve boetes

ICT Beveiliging van de gegevens

PCE Oost-Vlaanderen Warm vervoer varkensvlees + autocontrole

PCE West-Vlaanderen Schone runderen & verdachte monsternamess

PCE Antwerpen Import planten

Controlebeleid Wetgeving

PCE Brussel Facturatie hercontrole

PCE Waals Brabant Facturatie hercontrole & bakkerijen / banketbakkerijen & EMAS

PCE Henegouwen Warm vervoer varkensvlees & beheer DMO

PCE Luik Verdachte monsternames & BIRB

Crisiscel, PCE Luxemburg Beheer van crisis, kwaliteit rauwe melk

Dienst B&B Begrotingscyclus

PCE Limburg Rauwe melk, facturatie hercontrole
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8 Kwaliteitsbeleid van het FAVV: 
 een geïntegreerd beheersysteem
De ISO 9001 certifi cering is opgenomen als strategische doelstelling in het businessplan 2009-2011 van het FAVV. Een 

pilootproject, opgestart in 2006, heeft in 2008 geleid tot de certifi cering ISO 9001 :2000 van bepaalde processen. In 2011 

zal dit kwaliteitbeheersysteem worden uitgebreid tot alle sleutelprocessen van het Agentschap.  

Andere referentiesystemen binnen het FAVV :

De 5 laboratoria van het FAVV zijn geaccrediteerd volgens ISO 17.025

De accreditatie van de inspectiediensten volgens ISO 17.020 is bezig

Het FAVV heeft zich ertoe verbonden om zo vlug mogelijk de EMAS-registratie te bekomen.

Het FAVV heeft aan het project tot invoering van een milieubeheersysteem met het oog op de EMAS-registratie voor 

een eerste deel van haar locaties in 2010 verdergezet. Dit milieubeheersysteem zal, rekening houdend met de specifi ci-

teit ervan geïntegreerd worden in het kwaliteitssysteem.

•

•

•

Horizontale activiteiten

Risico
beoordeling

Programmatie
in functie van 

de risico’s en van 

de autocontrole

Planning
Op basis van 

de programmatie

Rapportering
Vaststellingen (inspectie, 

controle, audit)

Analyseresultaten

Risico

beoordeling 

door het 

Wetenschappelijk 

Comité

RASFF 

en diverse 

informatie

Input

van de sectoren

Uitvoering 
van de 

planning door 
de PCE’s
Inspectie, controle, 

audit, bemonstering

Uitvoering 
analyses door 

de labo’s

EMAS

ISO 9001

ISO 17025

ISO 17020



64

Uitbreiding van de ISO 9001 certifi cering

In 2009 heeft het FAVV haar kwaliteitbeheersysteem behouden en uitgebreid. Eind 2009 is het FAVV ook geslaagd voor 

een eerste opvolgingsaudit voor de processen die in 2008 werden gecertifi ceerd. Ons ISO 9001:2000 certifi caat werd 

vervangen door een ISO 9001:2008 certifi caat, wat wijst op de conformiteit van het kwaliteitssysteem met de nieuwe 

versie van de norm die eind 2008 is gepubliceerd.

De uitbreiding van het systeem beoogde in 2009 de sleutelprocessen van het Agentschap :

De programmering en planning van bemonsteringen 

De interne en externe communicatie

Crisispreventie en –beheer 

Rekrutering en selectie van personeel

Het beheer van de administratieve boetes

Het beheer van de VVB (FVO)-zendingen

De erkenning van de OCI’s

Het beheer van de dierenartsen met opdracht in alle provinciale controle-eenheden (PCE)

De behandeling van klachten inzake heffi  ngen 

Het beheer van de overeenkomsten met externe laboratoria, de interlaboratoriumtests en de organisatie van oplei-

dingsprogramma’s door derde laboratoria.

De doelstelling voor 2010 is het behalen van de ISO 9001 certifi cering voor deze processen en de EMAS-registratie voor 

het Hoofdbestuur in Brussel, voor een PCE en de laboratoria.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Horizontale activiteiten

CERTIFICAAT
EN ISO 9001 : 2008
Kwaliteitsmanagementsysteem

AIB−VINÇOTTE
INTERNATIONAL nv,
Brussel − België

Wij certificeren dat Het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen

gevestigd te Kruidtuinlaan 55
1000 BRUSSEL
België

een kwaliteitssysteem heeft ingevoerd en op peil houdt, dat conform is met de eisen van
de norm EN ISO 9001 : 2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen" voor:

De uitwerking en implementatie van wetgeving.  De validatie van sectorgidsen.  Het beheer
van dierenartsen met opdracht in de PCE Vlaams−Brabant.  De toekenning van

erkenningen aan externe laboratoria.  Het beheer van TSE−analyses (Transmissible
Spongiform Encephalopathy).  De behandeling van klachten door het meldpunt voor de

consument en door de ombudsdienst. De interne audit

Dit certificaat is gebaseerd op het resultaat van een kwaliteitsaudit, gedocumenteerd in het auditverslag
60163237

Certificaatnummer: 08 3429R1
Voor de eerste maal uitgereikt op: 13 oktober, 2008
Uitgereikt op: 16 november, 2009
Dit certificaat vervalt op: 12 oktober, 2011

Aanvullende informatie m.b.t. de certificatiescope en de toepassing van de
EN ISO 9001 : 2008 kunnen bij de titularis van dit certificaat worden bekomen.

Het certificaat wordt toegekend met inachtneming van het Algemeen Reglement van AIB−Vinçotte International nv.

Namens de certificatie−instelling:

ir. Paul Olivier
Voorzitter Certificatiecommissie
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Van programmatie tot inspectie
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Van programmatie tot inspectie

1 Het kernproces van het FAVV
Het FAVV waakt er steeds over dat het de processen en de producten aan de reglementaire voorschriften beantwoor-

den. De inspecties van de installaties en de toepaste hygiënemaatregelen, het toezicht op de eff ectieve toepassing van 

autocontrolesystemen en traceerbaarheid, de controle van de vermeldingen op de etiketten alsook de bemonstering 

van producten voor analyse zijn stuk voor stuk middelen om de veiligheid en de kwaliteit van de producten in de 

voedselketen te verzekeren. 

Het kernproces van het FAVV is een cyclisch proces dat uit 3 grote etappes bestaat: 

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

bemonsteringen en een deel inspecties.

Dit geïntegreerd controleprogramma wordt vervolgens vertaald in een planning van alle controleactiviteiten waar-

bij de doelstellingen per provincie en tot op sectorniveau worden geformuleerd.

De provinciale controle eenheden (PCE) voeren deze controles (inspecties en bemonsteringen) uit. De analysere-

sultaten worden door de laboratoria meegedeeld. De risico-evaluatie is gebaseerd op inlichtingen ontvangen in 

het kader van de meldingsplicht, het Europese systeem voor snelle waarschuwingen (RASFF), klachten, vaststellin-

gen.

De inspectie- en analyseverslagen verrijken de risico-evaluatie; met het oog op een maximale beheersing van de 

gevaren kunnen ze aanleiding geven tot een regelmatige, zelfs onmiddellijke aanpassing van de programmering. De 

ondersteuning door het Wetenschappelijk Comité is hierbij onontbeerlijk. 

De informatica-ruggengraat van het FAVV

Sinds haar oprichting in 2000, verzamelt en beheert het FAVV gegevens inzake haar taken. Het FAVV heeft de 

databanken geërfd van de verschillende controlediensten die aan de oorsprong van het Agentschap lagen en heeft 

voor deze verschillende databanken een logische structuur ontwikkeld. Deze informatica-ruggengraat bestaat uit 

verschillende, aan elkaar gekoppelde schakels voor een optimale organisatie van de controles op basis van een 

risicoanalyse:

de registratie van de operatoren van de voedselketen: BOOD

de omzetting van het controleprogramma in een controle- en analyseplan voor de 11 provinciale controle 

 eenheden (PCE): ALPHA

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

de registratie van de analyseresultaten: FOODLIMS

de registratie en de traceerbaarheid van landbouwhuisdieren: SANITRACE

het CRM of het operatorenplatform – FAVV: FOODWEB, in volle ontwikkeling om de door de operatoren te 

 ondernemen stappen te vereenvoudigen en hen toegang te geven tot hun bij het FAVV beschikbare gegevens

de personeelsdatabank van het FAVV: DEBOHRA

de facturatie in het kader van de fi nanciering van het FAVV: FINFOOD en ADMINLIGHT

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

De in dit kader ontwikkelde werkprocedures hebben bijgedragen tot een uitstekend en algemeen erkend 

professioneel niveau. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Om de effi  ciëntie van deze ruggengraat te verbeteren zijn constant aanpassingen nodig voor zowel de operatoren als 

de FAVV-medewerkers:

Om dubbele encodering te vermijden

Om de gegevensbanken beter te beschermen tegen externe rampen

Om de betrouwbaarheid van de gegevens te verbeteren en het gebruik ervan voor de risicoanalyse

Om op termijn elke operator toe te laten op een beveiligde site zijn eigen contrôle- en analyseresultaten te raad-

plegen.

Het hoofdproces en het geïntegreerd informaticasysteem van het FAVV: Van programmering tot planning en rapportering

•

•

•

•

Het mandje

Wanneer het controleplan naar de PCE gaat, verdeelt elk sectorhoofd (primaire productie, transformatie en distribu-

tie) deze onder zijn verschillende medewerkers, rekening houdend met hun specialiteit. Sinds januari 2009 ontvangt 

elke medewerker automatisch een lijst met te nemen monsters via de nieuwe informaticatool “het mandje”.

Via de applicatie Foodnet heeft de controleur toegang tot zijn “mandje”, waar hij alle gegevens vindt die nodig zijn 

voor het uitvoeren van de monsternemingen: welke producten, welke analyses, hoe de monsters nemen, …
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2 Uitvoering van de controles
Naast de controles in uitvoering van het controleplan worden ook controles uitgevoerd om diverse andere rede-

nen: hercontrole na een eerdere ongunstige controle, klacht, aanvraag om erkenning, RASFF, vermoeden van ziekte, 

meldingsplicht door een operator, controles bij uitvoer, onregelmatigheden bij invoer, uitvoer of intracommunautair 

handelsverkeer…

Als een controleur of een inspecteur een inrichting bezoekt, spreekt men van een ‘zending’. Bij een zending kunnen 

meerdere controles worden uitgevoerd, al naargelang van de activiteit van de operator. Inspecties en bemonsteringen 

zijn de meest bekende voorbeelden van controles. 

Er bestaande verschillende soorten van inspecties, bijvoorbeeld:

infrastructuur, inrichting en hygiëne

autocontrolesysteem

meldingsplicht

traceerbaarheid. 

Om de inspecties op eenvormige wijze te laten verlopen, wordt gebruik gemaakt van checklists. Deze zijn beschikbaar 

op de website van het FAVV. De controleur vult tijdens zijn zending de vragenlijsten in. Het aantal ingevulde checklists 

stemt overeen met het aantal uitgevoerde inspecties. Vanaf 2010 zullen operatoren rechtstreeks toegang hebben tot 

hun eigen gegevens met behulp van een nieuwe interface tussen operatoren en het FAVV: Foodweb. 

Bij het bemonsteren van diervoeders, dieren, planten of levensmiddelen worden één of meer monsters genomen die 

vervolgens worden onderzocht op de aanwezigheid van een stof/stoff en of van microorganismen.

Controles voor andere overheden

Naast controles die tot het wettelijke takenpakket van het FAVV behoren, voert het FAVV ook controles uit voor an-

dere overheden. Hiervoor werden met de betrokken instanties samenwerkingsakkoorden afgesloten. 

Zo worden de controles op de naleving van het rookverbod, de controles op het dierenwelzijn en de controles op de 

illegale invoer in België van beschermde diersoorten of afgeleide producten ervan in het kader van CITES (Conven-

tion on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) uitgevoerd voor de FOD Volksgezond-

heid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

Andere controles worden aan de Gewesten gemeld in het kader van de randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden 

omvatten een aantal eisen die landbouwbedrijven moeten naleven op het vlak van volksgezondheid, dierengezond-

heid, dierenwelzijn, gezondheid van planten en leefmilieu. In 2009 werden door het FAVV 27.672 inspecties uitge-

voerd in het kader van de randvoorwaarden. De Gewesten zijn volledig verantwoordelijk voor het gevolg dat aan de 

overgemaakte resultaten wordt gegeven (eventuele intrekking van premies). 

•

•

•

•
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Er werden in 2009, 100.347 inspecties uitgevoerd, verdeeld over 51.336 zendingen bij 36.682 operatoren op een totaal 

van ongeveer 170.000 geregistreerde operatoren; 85 % van alle inspecties waren conform. 

Tussen 2008 en 2009 is het aantal inspecties met meer dan een derde toegenomen. Dit is vooral te danken aan de 

permanente verbetering van de werkmiddelen waarover het personeel sinds meerdere jaren kan beschikken:

de checklists die de documentaire basis van de controle vormen, werden regelmatig gewijzigd en herzien om de 

effi  ciëntie te verhogen 

de informaticatoepassingen waarover de controleurs beschikken hebben eveneens de nodige aandacht gekregen, 

zowel op het vlak van de kwaliteit van het materiaal als de kwaliteit van de programma’s (Foodnet) waarbij “real 

time” gebruik mogelijk wordt

de methoden voor de registratie en de identifi catie van de operatoren werden eveneens verbeterd. 

Op het vlak van human ressources werd vooral de nadruk gelegd op de omkadering van het controlepersoneel, 

communicatie, opleiding, sensibilisering van de controleurs over de verschillende aspecten van de contacten met de 

gecontroleerde personen. 

Elk jaar worden doelstellingen vooropgesteld voor de provinciale controle eenheden en wordt een evaluatie doorge-

voerd op basis van kritische prestatie-indicatoren (KPI). Deze KPI’s omvatten verschillende meetbare parameters, zoals 

de tijd of de afstand. Zowel kwaliteit als productiviteit vormen duidelijke doelstellingen bij het inspectiewerk. 

•

•

•
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Type inspecties uitgevoerd van 2007 tot 2009

Gecontroleerd domein (scope) 2007 2008 2009 2009 p./r. 2008

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 28 014 26 041 36 388 + 40%

Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 551 529 421 - 20%

Autocontrolesysteem 5 960 7 722 12 417 + 61%

Traceerbaarheid (identifi catie en registratie inbegrepen) 15 823 18 196 25 523 + 40%

Meldingsplicht 6 047 9 989 15 248 + 53%

Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 6 029 7 662 7 803 + 2%

Verpakkingsmateriaal 828 1 213 1 069 - 12%

Afvalbeheer 2 992 3 426 4 408 + 29%

Vervoer 3 966 1 712 1 913 + 12%

Rookverbod (rookverbod in restaurants) 11 979 5 290 11 738 + 122%

Fytosanitair 2 966 3 036 3 395 + 12%

Pesticiden 921 2 311 2 723 + 18%

Dierengezondheid 1 942 2 735 3 161 + 16%

Dierenwelzijn 7 480 8 788 9 869 + 12%

Geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding 3 174 4 186 5 378 + 28%

Epidemiologische bewaking van vee 2 733 3 603 4 261 + 18%

Andere 810 171 274 + 60%

Totaal 102.215 106.610 145.989 + 37%

Een nieuwe grensinspectiepost in Antwerpen

Sedert november 2009 is in Antwerpen een nieuwe grensinspectiepost (GIP) in gebruik (St Antoniusweg te Kallo). 

Dank zij de infrastructuur en de moderne installaties kunnen de controles vlotter verlopen zonder de goederens-

tromen nutteloos te hinderen: laadkaden, lokalen voor opslag en inbeslagname, eigen laboratoria voor elk type van 

gecontroleerde producten (diervoeders, plantaardige producten, dierlijke producten, levensmiddelen).

Eind 2009 ontging deze GIP ongeveer één vierde van alle verzendingen naar België van producten van dierlijke 

oorsprong die niet bestemd waren voor menselijke consumptie.

In deze nieuwe GIP worden ook alle monsters ingezameld die door de PCE worden genomen voor verzending naar 

analyselaboratoria.
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Het FAVV is aanwezig in de 10 provincies en in Brussel, via haar 11 provinciale controle-eenheden (PCE). 

De coördinatie wordt uitgevoerd door de Nationale Implementatie en Coördinatie Eenheid die de kwaliteit evalueert 

van de controles die de PCE’s over het ganse grondgebied uitvoeren en ziet er o.a. op toe dat de toepassing van de 

regels en instructies uniform wordt uitgevoerd. Tussen de verschillende PCE-hoofden vindt er eveneens een maande-

lijks overleg plaats. 

3 Inrichtingen in de voedselketen
Alle in België actieve operatoren in de voedselketen – ongeveer 170.000 – moeten bekend zijn bij het FAVV en bijge-

volg geregistreerd. Bovendien is voor de uitoefening van bepaalde activiteiten een toelating of een erkenning vereist.

Horeca: registratie of toelating ?

De operatoren van de horecasector zijn onderverdeeld in 2 grote categorieën omdat het risico voor de veiligheid 

verschillend is: 

-  een toelating is nodig voor de plaatsen waar levensmiddelen worden bereid en opgediend (restaurant, 

traiteur, pittabar)

-  een registratie is voldoende in de plaatsen waar voorverpakte levensmiddelen worden verkocht die ten 

minste 3 maand bij kamertemperatuur kunnen worden bewaard.

In 2010 zal de nieuwe wetgeving het roken verbieden in de plaatsen die over een toelating beschikken, gezien er 

levensmiddelen worden bereid en opgediend. De inspectiefrequentie is hoger in plaatsen die aan een toelating zijn 

onderworpen.

Operatoren met een gewone registratie betalen als heffi  ng enkel een forfait. Daarentegen betalen operatoren met 

een toelating een variabele heffi  ng in functie van het aantal personeelsleden en de bonus-malus is van toepas-

sing. Een inrichting die beschikt over een gevalideerd autocontrolesysteem, geniet van een bonus van 50% op de 

jaarlijkse heffi  ng.

Inrichtingen die moeten erkend worden zijn ondermeer actief in de vleessectoren, melk- en eiproducten, fabrikanten 

van bepaalde meststoff en of van bestrijdingsmiddelen. Een erkenning wordt slechts afgeleverd na inspectie ter plaatse 

waarbij wordt nagegaan of de inrichting voldoet aan de wettelijke voorschiften inzake infrastructuur en uitrusting. 

De lijst van de erkende inrichtingen, en hun activiteiten, is als bijlage II bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 

16/01/2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgele-

verd door het FAVV. De hierna volgende tabel geeft het aantal inrichtingen dat op 31/12/2009 erkend was samen met 

de code en het type inrichting.
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Activiteiten 

code
Type van inrichting Aantal erkende inrichtingen

1.1.1 Slachthuizen 103

1.1.2 Uitsnijderijen 558

1.1.3 Slachtlokalen op landbouwbedrijven 15

1.1.4 Wildbewerkingsinrichtingen 31

1.1.5 Inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees 258

1.2.1 Inrichtingen voor de vervaardiging van vleesproducten 470

1.2.2 Inrichtingen die grondstoff en verzamelen, opslaan en verwerken tot gesmolten dierlijke vetten 

kanen

8

1.2.3 Inrichting voor de behandeling van magen, darmen en blazen 33

1.2.4 Inrichting die gelatine vervaardigt (productie en herverpakking) 4

1.2.5 Inrichting die collageen vervaardigt 2

1.2.6 Inrichting die bloed verwerkt 4

1.2.7 Inrichting die vleesextracten vervaardigt 6

1.2.8 Inrichtingen voor het raffi  neren van dierlijke vetten 1

1.3.1 Koel -en vrieshuis (vlees en/of vleesproducten) 411

1.3.2 Herverpakkingscentrum (vlees en/of vleesproducten) 90

2.a.1 Verzendingscentrum 6

2.a.2 Zuiveringscentrum 1

3.1 Fabrieksvaartuig 12

3.3 Visafslag 3

3.4 Inrichting die visserijproducten bewerkt 135

3.5 Inrichting die visserijproducten verwerkt 219

3.6 Koel -en vrieshuizen (visserijproducten) 302

3.7 Herverpakkingscentrum (visserijproducten) 42

4.1 Melkinrichting 870

4.2 Inrichtingen voor de gekoelde opslag van melk en zuivelproducten 49

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

rauwe melk

22

5.1 Inrichting voor de bereiding van vloeibaar ei en eiproducten 15

5.2 Inrichtingen voor de gekoelde opslag van vloeibaar ei en eiproducten 10

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

rauwe eieren

12

6.1 Inrichting voor de bereiding van kikkerbillen of slakken 11

6.2 Inrichtingen voor de gekoelde opslag van kikkerbillen en slakken 2

7.1 Categorie 2- en 3- oleochemisch bedrijf 1

7.2 Inrichting voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren die categorie 3-materiaal 

bevatten

15

8.1 Inrichting voor de vervaardiging en/of het in de handel brengen van additieven in diervoeders 100

8.2 Inrichting voor de vervaardiging en/of het in de handel brengen van voormengsels in diervoeders 105

8.3 Inrichting voor de vervaardiging met het oog op het in de handel brengen van mengvoeders 118

8.4 Inrichting voor de vervaardiging van mengvoeders voor herkauwers en van mengvoeders voor 

niet-herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten

2

8.5 Inrichting voor de vervaardiging van mengvoeders voor de exclusieve behoeften van landbouwbe-

drijf

8

8.6 Inrichting voor de vervaardiging van gemedicineerde diervoeders 62



76

9.1 Teams voor de verzameling en overplanting van runderembryo’s 9

9.3 Teams voor de verzameling en overplanting van embryo’s van paardachtigen 11

10.1 Spermacentrum voor runderen 4

10.2 Spermaopslagcentra voor rundersperma 29

10.3 Spermacentrum voor varkens 51

10.4 Spermacentrum voor paardachtigen 26

10.5 Spermacentrum voor schapen en geiten 1

11.1 Verzamelcentra voor landbouwhuisdieren 435

11.2 Controleposten 1

11.4 Quarantainecentra voor vogels, andere dan pluimvee 9

12.1 Bereider of fabrikant van bestrijdingsmiddelen met inbegrip van transformators, voorbereiders en 

formulators

22

12.2 Verpakker van bestrijdingsmiddelen 26

13.1 Bereider of fabrikant van: samengestelde meststoff en, mengstoff en die meerdere oligo-elementen 

bevatten, mengsels van meststoff en voor bereiding van voedingsoplossingen voor hydrocultuur 

en substraatteelt, producten samengesteld geheel of gedeeltelijk uit bijproductenvan dierlijke 

oorsprong, gemengde organische bodemverbeterende middelen

135

15.1 Laboratorium voor het gebruik van voor planten schadelijke organismen 21

15.2 Inspectieplaats voor de fytosanitaire controles bij invoer 24

16.1 Certifi ceringspakhuis of –hal voor hop 9

17.1 Producent, gemeenschappelijke opslagplaats, verzendingscentrum, andere persoon of invoerder 

van bepaalde planten of plantaardige producten die fytosanitaire paspoorten gebruiken

1.004

18.1 Groothandel en veiling groenten en fruit waarvoor normen zijn vastgelegd, onderworpen aan een 

verminderde controlefrequentie

62

18.2 Marktdeelnemer bananen met vrijstelling van controle 19

Totaal  6.014

  

Foodweb: CRM of het operatorenplatform - FAVV

In maart werd de informaticatoepassing Bood-on-web vervangen door een nieuwe toepassing, Foodweb. Hier-

mee kunnen uitgebreidere opzoekingen over operatoren op basis van verschillende criteria uit te voeren (signale-

tiek, erkenning, toelating, autocontrole, smiley…). 

In werkelijkheid gaat het om het publieke deel van Foodweb dat voor alle operatoren en het grote publiek toegan-

kelijk is. Hierdoor kan nagegaan worden of een inrichting, een operator, een leverancier bij het FAVV geregistreerd 

of erkend is of een toelating heeft.

Het FAVV bereidt eveneens een privé gedeelte van Foodweb voor. De operatoren zullen via een beveiligde toe-

gang door middel van hun elektronische identiteitskaart alle gegevens kunnen raadplegen die op hen betrekking 

hebben en van verschillende on-line diensten gebruik maken.

In de eerste fase van het project zal elke operator al zijn persoonsgegevens kunnen raadplegen evenals de analy-

seresultaten en de missies in zijn inrichting. Het formulier voor registratie, erkenning of toelating wordt de eerste 

dienst waartoe hij toegang heeft en dit kan het elektronisch ingevuld en teruggezonden worden.

In latere fases van het project zullen tal van andere diensten aan de operatoren worden aangeboden: on-line certi-

fi catie-aanvraag, overzicht van de gegevens m.b.t. de facturatie (heffi  ngen en retributies)…
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4 Autocontrolesystemen en sectorgidsen

Sectorgidsen voor autocontrole

Om de operatoren te helpen bij hun wettelijke verplichtingen inzake autocontrole kunnen de beroepsverenigingen 

sectorgidsen voor autocontrole opstellen. Deze gidsen moeten door het FAVV worden goedgekeurd; hierbij wordt 

gewaakt over de kwaliteit van de gids en over de duidelijkheid, de didactische kwaliteiten en het gebruiksgemak, 

ook voor zeer kleine bedrijven.

Om te kunnen goedgekeurd worden door FAVV moeten gidsen, met uitzondering van deze bestemd voor de 

primaire sector, gebaseerd zijn op een gevarenanalyse en de goede hygiënepraktijken, en HACCP (met uitzondering 

van de primaire sector), traceerbaarheid en meldingsplicht behandelen.

De wetgeving voorziet dat een autocontrolesysteem verplicht is; de validatie ervan op basis van een audit is 

evenwel facultatief. Bedrijven kunnen op basis van een sectorgids hun autocontrolesysteem laten valideren door 

een certifi cerings- of inspectieorganisme dat hiertoe door het FAVV erkend werd.

Sedert 1/1/2005 (datum waarop de wetgeving inzake autocontrole in voege trad) werden 38 sectorgidsen voor auto-

controle aan het FAVV voorgelegd. In 2009 keurde het FAVV 6 nieuwe gidsen goed wat het totaal aantal goedgekeurde 

gidsen op 31/12/2009 op 27 brengt. 

Het FAVV stelt audittools op (checklists en leidraden) die door de auditeurs gebruikt moeten worden. Wanneer deze 

audits door erkende privéorganismen uitgevoerd worden, kunnen ze gecombineerd worden met audits voor private 

lastenboeken.
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Goedgekeurde gidsen voor autocontrole en erkende OCI’s op 31/12/2009

Dossier 

nummer
Benaming van de gids

Datum 

goedkeuring

Aantal 

OCI’s

G-001 Autocontrolegids dierenvoeders 22/12/2005 7

G-002 Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie - versie 2 06/03/2009 5

G-003 Gids voor de autocontrole in de slagerij 23/12/2005 5

G-004 Autocontrolegids voor brouwerijsector 05/07/2007 3

G-005 Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie 30/10/2008 1

G-006 Generische autocontrolegids voor pluimveeslachthuis en -uitsnijderij 22/12/2005 4*

G-007 Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhan-

del in algemene voedingswaren 

26/10/2007 3

G-009 Gids voor autocontrole van de ophaling en het transport van rauwe melk 21/12/2005 3

G-010 Autocontrolegids in de sector van de productie en de distributie van 

bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik - versie 2 

19/03/2007 2

G-011 Sectorgids voor de invoering van een autocontrolesysteem in de sector 

van de voedingssupplementen 

09/08/2007 1

G-012 Sectorgids autocontrole voor de primaire plantaardige productie 09/07/2007 11

G-014 Gids autocontrole: aardappelen – groenten - fruit verwerkende industrie 

en handel 

03/01/2007 5

G-017 Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen 27/02/2009 0

G-018 Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrich-

tingen voor de vervaardiging van gehakt vlees, vleesbereidingen en 

separatorvlees voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren

22/01/2008 6*

G-019 Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de productie 

van voedingsmiddelen in de sectoren: vleesproducten -kant en klaar 

gerechten - salades - natuurdarmen 

06/09/2007 6

G-020 Autocontrolegids voor de maalderijen 04/07/2007 4

G-022 Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en 

suikergoedindustrie

25/06/2007 4

G-023 Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem in de horecasector 23/08/2006 4

G-025 Autocontrolegids voor de sector van de grootkeukens en verzorgingsin-

stellingen

22/01/2008 3

G-026 Autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij 13/10/2008 1

G-027 Gids voor autocontrole en traceerbaarheid in koffi  ebranderijen 09/10/2008 0

G-030 Gids voor goede bijenteeltpraktijken 24/03/2009 0

G-033 Autocontrolegids voor de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor 

de primaire plantaardige productie

20/02/2009 5

G-037 Sectorgids autocontrole primaire dierlijke productie – versie 2 09/09/2009 10

G-038 Autocontrolegids voor de handel in granen en agrotoelevering 18/12/2009 0

* de audit moet uitgevoerd worden door een zelfstandig dierenarts, erkend door het FAVV, waarop de OCI een beroep doet
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De frequentie van de validatieaudits hangt af van de activiteitensector:

landbouwtoelevering en verwerking: een audit elk jaar

primaire productie en horeca: een audit om de 3 jaar

groothandel en transport: een audit om de 2 jaar

distributie: een audit om de 3 of 4 jaar.

Wanneer geen goedgekeurde gids voorhanden is voor een welbepaalde sector of voor die welbepaalde gids geen 

organisme werd erkend, moet de operator die zijn autocontrolesysteem wenst te laten valideren, beroep doen op het 

FAVV. Eind 2009 kon meer dan 90% van alle operatoren beroep doen op een goedgekeurde gids. Sectoren waar-

voor nog geen gids werd goedgekeurd of ingediend situeren zich hoofdzakelijk in de sector van de verwerking van 

levensmiddelen. Om de operatoren helpen heeft het FAVV een leidraad gepubliceerd die door de auditeurs gebruikt 

wordt bij de audit van het audocontrolesysteem in verwerkte bedrijven waarvan de activiteiten niet door een gids zijn 

afgedekt. Dank zij dit document kennen de bedrijven de belangrijkste criteria waarop zij geaudit worden. Bedrijven uit 

de verwerkende sector waarvan slechts een marginale activiteit niet door een gids wordt afgedekt – maximum 20 % 

van de omzet – kunnen hun autocontrolesysteem laten valideren op basis van een privéstandaard die daartoe werd 

aanvaard in een ministerieel besluit (BRC, IFS, ISO 22.000).

Wanneer als gevolg van de audit het gehele autocontrolesysteem gevalideerd wordt, bekomt de operator een vermin-

dering van jaarlijkse FAVV-heffi  ng (bonus). Zonder validatie wordt de jaarlijkse heffi  ng verhoogd (malus). Daarentegen 

betalen bepaalde bedrijven uit de detailhandel en de horeca een onveranderlijk en forfaitair bedrag; het betreft hier 

bedrijven die uitsluitend dranken en/of voorgepakte levensmiddelen met een houdbaarheid van minstens 3 maanden 

bij omgevingstemperatuur aan de eindverbruiker verkopen. 

Bedrijven van de primaire sector moeten een regelmatige controle van de hygiënevoorschriften en van hun registers 

doorvoeren. Zij kunnen eveneens vragen om geauditeerd te worden en zij zijn onderworpen aan het bonus/malusstel-

sel. 

Einde 2009 beschikten 8.536 operatoren over een gevalideerd autocontrolesysteem dat het geheel van hun activiteiten 

omvatte en 16.054 dat deze gedeeltelijk afdekte (14.656 operatoren voor de primaire productie en 1.398 operatoren voor 

de andere sectoren), wat een toename betekent met 52 %, respectievelijk 184 %.

•

•

•

•
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Aantal operatoren die over een volledig gevalideerd autocontrolesysteem beschikten op 31/12/2009

Activiteitensector Aantal bedrijven

Toelevering landbouw 159

Primaire productie 7.525

Transformatie 284

Groothandel 7

Distributie 404

Horeca 149

Transport 8
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Bedrijven met gevalideerd autocontrolesysteem  15    3.305    5.627    8.536   

2006 2007 2008 2009
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Van programmatie tot inspectie

FAVV-smiley

Het basisidee voor de lancering van de FAVV-smiley was aan de consumenten te tonen dat een gevalideerd 

autocontrolesysteem aanwezig is. Het vormt bovenop de bonus-malusregeling een bijkomende stimulans voor 

operatoren die rechtstreeks aan de consumenten leveren. De smiley wordt afgeleverd door de OCI’s die de audit 

uitvoeren. Het affi  cheren gebeurt op vrijwillige basis.

De horecasector en de grootkeukens zijn de eersten die toetraden tot dit systeem. Eind 2009 affi  cheerden 140 

inrichtingen deze FAVV-smiley. De lijst kan geraadpleegd worden op www.favv.be/smiley
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1 Inspecties in de bedrijven
1.1 Plantaardige productie

Op het vlak van de plantaardige productie bestemd voor de consumptie, worden de inspecties hoofdzakelijk uitge-

voerd op de boerderijen en in de groothandel (aardappelen, groenten en fruit). In 2009 werden 2.868 missies uitge-

voerd bij 2.814 operatoren. De inspecties met betrekking tot de infrastructuur, de hygiëne en de melding van risicositu-

aties en de traceerbaarheid zijn met 16 % gestegen ten opzichte van 2008.

Inspecties op het vlak van de plantaardige productie bestemd voor de consumptie

Inspecties Gunstig

Gunstig 

met 

opmerkingen

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 2.239 95,5 % 3,3 % 1,2 %

Meldingsplicht 2.621 97,8 % 2,1 % 0,1 %

Autocontrolesysteem 19 36,8 % 15,8 % 47,4 %

Traceerbaarheid (identifi catie en registratie inbegrepen) 2.246 95,6 % 2,1 % 2,3 %

De niet-conformiteiten gaven aanleiding tot 46 waarschuwingen en 22 PV’s: de voornaamste niet-conformiteiten bij de 

operatoren van de primaire sector en de groothandel betreff en::

het autocontrolesysteem bij de groothandelaars: het HACCP-systeem blijft vaak onvolledig 

de infrastructuur en hygiëne bij de groothandelaars: Onvoldoende netheid van de lokalen en uitrusting, ontoe-

reikende persoonlijke hygiëne (gebrek aan wastafels, geen informatie voor het personeel, geen reinigings- en 

ontsmettingsplan), gebrekkige ongediertebestrijding; in de primaire sector blijven de ongunstige resultaten m.b.t. 

de hygiëne zeer gering

de meldingsplicht blijft bij de operatoren te weinig gekend zowel van de primaire sector als van de handel.

er is geen procedure om producten terug te roepen

traceerbaarheid: er worden nog vaak tekorten in de groothandel vastgesteld (registers IN/OUT worden niet volledig 

bijgehouden). In de primaire sector blijft de algemene situatie zeer bevredigend. De meeste problemen die zich 

blijven voordoen zijn: het gebruik van de fytosanitaire paspoorten (niet aanwezig, onvolledig, niet bijgehouden), 

het feit dat er geen verband is tussen de aangevoerde en afgevoerde producten en de naleving van de registratie-

termijnen van de fytosanitaire behandelingen (maximum 7 dagen).

•

•

•

•

•
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1.1.1 Fytosanitaire inspecties

In 2009 werden 2.920 missies uitgevoerd bij 1.767 operatoren.

De inspecties van het autocontrolesysteem werden verricht bij 5 bedrijven die houten verpakkingen behandelen of 

produceren overeenkomstig ISPM-norm 15 (International Standards for Phytosanitary Measures), evenals bij de labora-

toria en instellingen die schadelijke organismen voor wetenschappelijke doeleinden of onderzoek gebruiken. Hiervan 

was 80 % conform. De controles van infrastructuur en inrichting werden verricht in het kader van de erkenning van 

deze inrichtingen. Van de 8 gecontroleerde inrichtingen waren er 7 conform.

De fysieke fytosanitaire controles werden voornamelijk uitgevoerd op planten bestemd voor opplant van land-, tuin-

bouw- en sierteeltgewassen om de aanwezigheid van schadelijke organismen op te sporen. 

Fytosanitaire inspecties

Inspecties Gunstig

Gunstig 

met 

opmerkingen

Niet gunstig

Fytosanitaire - fysische controle 3.395 93,5 % 1,8 % 4,7 %

Meldingsplicht 180 98,9 % 1,1 % 0,0 %

Traceerbaarheid (identifi catie en registratie inbegrepen) 1.104 86,1 % 9,5 % 4,3 %

De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 56 waarschuwingen, 6 maatregelen bij andere operatoren, 3 

PV’s en werd 8 keer overgegaan tot defi nitief beslag van onder andere 318 stuks verpakkingshout.

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2008.  
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1.1.2 Productie van en handel in meststoff en, bodemverbeterende 
 middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib

De controles bij de producenten en handelaars van meststoff en, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zui-

veringsslib (in toepassing van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 betreff ende de handel in meststoff en, bodemver-

beterende middelen en teeltsubstraten en van de Verordening (EG) nr. 2003/2003 betreff ende de meststoff en) werden 

uitgevoerd om onder andere na te gaan of de producten die in de handel zijn gebracht, toegelaten, geëtiketteerd en 

eventueel correct verpakt zijn.

In 2009 werden 378 missies uitgevoerd bij 358 operatoren, wat een stijging is van 28 % ten opzichte van 2008. 93,3 % 

van de uitgevoerde inspecties was gunstig.

Inspecties op meststoff en, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib

Inspecties Gunstig

Gunstig 

met 

opmerkingen

Niet gunstig

Bezit en verhandeling 274  96 % 1,8 % 2,2 %

Verpakkingen en etikettering 375 67,2 % 18,4 % 14,4 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 198 67,7 % 27,3 % 5,1 %

Traceerbaarheid 238 87 % 11,8 % 1,3 %

De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 47 waarschuwingen en 11 PV’s. 

1.1.3 Bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik

Bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik (insecticiden, fungiciden, herbiciden) worden gebruikt om de 

gewassen te beschermen tegen schadelijke organismen of voor onkruidbestrijding. Het verhandelen en gebruiken van 

deze bestrijdingsmiddelen is aan strikte voorwaarden onderworpen. De volgende voorwaarden moeten onder andere 

worden nageleefd: 

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

worden

de verhandelde bestrijdingsmiddelen moeten aan de kwaliteitsvoorschriften voldoen

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

de oogst, …)

de toediening moet bijgehouden worden in een register

sinds 1995 moeten de spuittoestellen die gebruikt worden voor de toediening van bestrijdingsmiddelen voor 

landbouwkundig gebruik, om de drie jaar technisch gekeurd worden.

Alle in België voor landbouwkundig gebruik erkende bestrijdingsmiddelen, en waarvoor het gebruik toegelaten is, zijn 

opgelijst op de website http://www.fytoweb.fgov.be. Deze lijst wordt regelmatig aangepast als gevolg van de herzie-

ning van de lijst van actieve stoff en op Europees niveau. Als gevolg hiervan worden jaarlijks tal van handelsproducten 

van de markt teruggetrokken, waardoor zowel de verkoop, het gebruik als het bezit ervan verboden worden.

•

•

•

•

•
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Verhandelen

In 2009 werden 305 inspecties uitgevoerd bij 284 operatoren actief bij het in de handel brengen van bestrijdingsmidde-

len voor landbouwkundig gebruik. 84,4 % van de uitgevoerde inspecties was gunstig (83,4 % in 2008).

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

Inspecties Gunstig

Gunstig 

met 

opmerkingen

Niet gunstig

In het bezit hebben en verhandelen van bestrijdingsmiddelen 269 53,2 % 11,9 % 34,9 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 179 89,9 % 6,7 % 3,4 %

Verpakkingen en etikettering 136 80,2 % 13,2 % 6,6 %

Traceerbaarheid 179 78,8 % 15,6 % 5,6 %

De belangrijkste vastgestelde inbreuken betroff en het in het bezit hebben of het verhandelen van producten die niet 

langer erkend zijn; 72 waarschuwingen en 38 PV’s werden opgesteld omwille van non-conformiteiten. 

In 2009 werden eveneens 45 partijen van producten afkomstig uit andere Lidstaten door het FAVV gecontroleerd (oor-

sprong, kwantiteit, etikettering). Ze waren allemaal conform. Er werden eveneens analyses uitgevoerd om de kwaliteit 

ervan na te gaan (zie hoofdstuk over de controle van de producten).

Gebruik

In 2009 werden 2.444 inspecties uitgevoerd bij 2.417 gebruikers van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig 

gebruik. 85,3 % van de uitgevoerde inspecties had een gunstig resultaat (88,1 % in 2008).

Inspecties op het bezit en gebruik van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik

Inspecties Gunstig

Gunstig 

met 

opmerkingen

Niet gunstig

In het bezit hebben en gebruik van de bestrijdingsmiddelen 

(landbouwers)

2429 80,8 % 4,8 % 14,4 %

In het bezit hebben en gebruik van de bestrijdingsmiddelen 

(gemeentebesturen)
25 44 % 16 % 40 %

 

De belangrijkste vastgestelde inbreuken betroff en het in het bezit hebben van producten die niet langer erkend zijn; 

145 waarschuwingen en 168 PV’s werden opgesteld omwille van non-conformiteiten.
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1.2 Diervoeders

Verordening (EG) nr. 183/2005 bepaalt sinds 2006 de voorschriften voor diervoederhygiëne. Door deze verordening 

wordt een systeem van verplichtingen en verantwoordelijkheid voor de exploitanten in de sector ingesteld. Dit sy-

steem omvat meer bepaald de vereisten m.b.t. de erkenning, de toelating en de registratie van de inrichtingen evenals 

de productie-, controle- en traceerbaarheidsvereisten voor diervoeders. Het koninklijk besluit van 21 februari 2006 tot 

vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning en toelating van inrichtingen in de diervoedersector verduidelijkt de 

vereisten van de verordening en vult deze aan.

In de sector van de diervoeders werden 607 inspecties uitgevoerd bij 593 operatoren. De inspecties waren gericht op 

infrastructuur, installaties, autocontrole en hygiëne.

Inspecties van inrichtingen van diervoeders

Inspecties Gunstig

Gunstig 

met 

opmerkingen

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 712 53,4 % 39,5 % 7,2 %

Tijdens deze inspecties werden 16 PV’s en 93 waarschuwingen opgesteld. De resultaten van 2009 bevestigen de verbe-

tering van 2008, waarbij bijna 93 % van de inspecties een gunstig resultaat had. 

Documentencontroles

Diervoeders worden vooral in vrac verhandeld, maar ook in zakken; in dit geval moeten ze steeds vergezeld zijn van 

documenten waarop de wettelijke etiketteringvoorschriften zijn weergegeven. Deze voorschriften hebben tot doel de 

veehouder te informeren over de lijst van grondstoff en, de additieven in het voeder, de samenstelling en het gebruik 

van de aangekochte voeders. 

De operatoren moeten de traceerbaarheid van hun voeders verzekeren door aangepaste registers bij te houden en de 

meer specifi eke documenten te bewaren, zoals diergeneeskundige voorschriften en de samenstelling van de voeders, 

om in geval van terugroepingen van risicoproducten snel ingrijpen mogelijk te maken. 

In 2009 werden 807 operatoren gecontroleerd tijdens 906 zendingen waarbij o.m. de voorschriften inzake traceerbaar-

heid, etikettering en samenstelling van de diervoeders werden nagegaan. 

Inspecties Gunstig

Gunstig 

met 

opmerkingen

Niet gunstig

Traceerbaarheid (identifi catie en registratie inbegrepen) 860 85,9 % 12,6 % 1,5 %

Verpakking en etikettering (met inbegrip van de han-

delsnormen)

802 70,0 % 18,0 % 12,1 %

Meldingsplicht 676 89,9 % 8,1 % 1,9 %

De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 16 PV’s en 111 waarschuwingen. De resultaten van de inspecties 

uitgevoerd in 2009 bevestigen dat op het vlak van de diervoeders de verbetering zich doorzet: 94 % van de controles 

op de infrastructuur, autocontrole, hygiëne, traceerbaarheid, verpakking, etikettering en meldingsplicht, evenals 93 % 

van de 316 inspecties op de naleving van de voorschriften van gemedicineerde voeders waren gunstig. 
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Dierlijke eiwitten

Ook bij door veehouders gebruikte diervoeders is het belangrijk dat controles uitgevoerd worden om te vermijden 

dat aan herkauwers niet toegelaten eiwitten zouden gevoederd worden. Het FAVV controleert bij veehouders of alle 

diervoeders die op het bedrijf aanwezig zijn toegelaten zijn voor alle aanwezige dieren. Hiermee wordt kruiscontami-

natie uitgesloten en een eventuele bron van OSE besmetting vermeden. In 2009 werden 587 missies uitgevoerd bij 576 

veehouders. Slechts één van de 593 controles op de identifi catie, traceerbaarheid en registratie was niet conform.

1.3 Levende dieren

Het aantal rundvee-, varkens-, schapen- en geitenbeslagen neemt verder af in 2009.

Aantal beslagen
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2006 40.640 10.631 32.323 14.247 2.201 1.682

2007 38.690 9.950 31.523 13.381 2.907 1.604

2008 36.423 9.419 31.037 12.692 2.825 1.681

2009  36.064    9.243    30.626    12.530    2.810    1.626   

Runderen Varkens Schapen Geiten Hertachtigen Pluimvee
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Aantal dieren

0

5.000.000

0.000.000

5.000.000

0.000.000

5.000.000

0.000.000

2006 2.697.824 4.850.501 653.385 219.274 43.727 12.805 13.377.548 25.894.597 3.170.815

2007 2.699.258 5.007.614 632.360 220.611 46.950 12.684 9.878.202 25.311.775 2.089.933

2008 2.618.040 5.123.189 615.298 205.624 48.379 10.834 10.161.576 29.385.921 1.865.111

2009  2.594.358    5.113.202    598.857    215.262    57.371    9.502    11.082.569    27.134.405    2.031.572   

Runderen
Vleesvarkens-

plaatsen
Zeugen-
plaatsen

Schapen Geiten Hertachtigen
Leghennen-

plaatsen
Braadkippen-

plaatsen
Fokpluimvee-

plaatsen
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1.3.1 Identifi catie en registratie

In 2009 werden 6.367 missies uitgevoerd bij 5.995 operatoren: in rundveebedrijven, varkensbedrijven en bedrijven van 

schapen, geiten, hertachtigen en pluimvee en broeierijen, en gedurende het transport bij handelaars of in verzamel-

centra 

Identifi catie- en registratiecontroles bij dieren

Inspecties Gunstig

Gunstig 

met 

opmerkingen

Niet gunstig

Rundveebedrijven 3.200 89,3 % 8,2 % 2,5 %

Varkensbedrijven 1.081 86,5 % 10,5 % 3,0 %

Bedrijven van schapen, geiten en hertachtigen 1.255 62,0 % 24,5 % 13,5 %

Pluimveebedrijven 443 91,9 % 7,0 % 1,1 %

Broeierijen 24 87,5 % 12,5 % 0,0 %

Handelaars en verzamelcentra 281 85,4 % 12,8 % 1,8 %

Transport 361 81,2 % 13,6 % 5,3 %

 

De niet-conformiteiten gaven aanleiding tot de volgende maatregelen:

364 waarschuwingen

14 acties tegen een andere operator

84 PV’s

2 defi nitieve inbeslagnames (waarbij 7 runderen in beslag werden genomen omdat de identifi catie niet conform of 

afwezig was).

•

•

•

•
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1.3.2 Geneesmiddelen, begeleiding en epidemiologisch toezicht

In de varkensbedrijven, rundveebedrijven, pluimveebedrijven en broeierijen, evenals in de viskwekerijen werden con-

trolemissies uitgevoerd in het kader van:

de dierengezondheid: 729 missies werden uitgevoerd bij 724 operatoren met een varkenskwekerij, 62 missies wer-

den uitgevoerd bij 48 operatoren verantwoordelijken van viskwekerijen; 485 missies in 487 pluimveebedrijven en 24 

missies in 24 broeierijen.

het contract voor bedrijfsbegeleiding, de aanwezigheid van geneesmiddelen en van het register m.b.t. de behan-

delingen: 5.189 missies in 5.052 bedrijven, alle diersoorten samen

het epidemiologisch toezicht (overeenkomst tussen de verantwoordelijke en de bedrijfsdierenarts, dierenarts aan-

wezig bij de aankoop van runderen of varkens, …): 3.923 missies in 3.846 rundvee- en varkensbedrijven

De ondertekening van een contract voor bedrijfsbegeleiding met een dierenarts laat de veehouder toe over een 

geneesmiddelenreserve voor maximum 2 maanden te beschikken (per diersoort vermeld in het contract); het gebruik 

hiervan moet tijdens de risicoperiode dagelijks worden geregistreerd. 

Inspecties Gunstig

Gunstig 

met 

opmerkingen

Niet gunstig

Dierengezondheid in de varkensbedrijven 729 91,8 % 6,7 % 1,5 %

Dierengezondheid in de pluimveebedrijven 525 84,2 % 10,7 % 5,1 %

Dierengezondheid in de broeierijen 24 70,8 % 12,5 % 16,7 %

Dierengezondheid in viskwekerijen 65 92,3 % 7,7 % 0 %

Geneesmiddelen en begeleiding 5.378 80,7 % 17 % 2,3 %

Epidemiologisch toezicht in rundveebedrijven 3.009 87,7 % 9,5 % 2,8 %

Epidemiologisch toezicht in varkensbedrijven 966 89,1 % 9,7 % 1,1 %

Epidemiologisch toezicht in pluimveebedrijven 286 86,0 % 12,9 % 1,1 %

De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot: 

dierengezondheid: 42 waarschuwingen, 9 PV’s, 14 acties genomen tegen een andere operator, 1 defi nitieve inbe-

slagname van 19.290 kippen

geneesmiddelen en begeleiding: 213 waarschuwingen, 53 PV’s, 53 acties genomen tegen een andere operator, 5 

defi nitieve inbeslagnames m.b.t. 10 verschillende geneesmiddelen

epidemiologisch toezicht: 126 waarschuwingen, 30 PV’s, 6 acties genomen tegen een andere operator, 1 defi nitieve 

inbeslagname van een rund.

•

•

•

•

•

•
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1.3.3  Infrastructuur, hygiëne en traceerbaarheid

Voertuigen, handelaars, verzamelcentra, landbouwbedrijven en controleposten

In 2009 werden 2.953 controles betreff ende de voorschriften inzake infrastructuur en hygiëne uitgevoerd bij 2.599 

operatoren 

In de verzamelcentra hebben de controles onder andere betrekking op de aanwezigheid van de dierenartsen aan-

geworven door de exploitant, op de controles inzake identifi catie van de dieren, op de aanwezigheid en geldigheid 

van de begeleidende documenten, de vervoersvoorwaarden en dierenwelzijn, op de installaties voor de dieren, hun 

hygiëne en het bijhouden van de aan- en afvoerregisters. Bij de dierenhandelaars hebben de controles onder andere 

betrekking op de genomen maatregelen met het oog op het epidemiologisch toezicht en ziektepreventie, op de 

installaties voor de dieren en hun hygiëne en op het bijhouden van de aan- en afvoerregisters.  

Controle van de infrastructuur en de hygiëne

Inspecties Gunstig

Gunstig 

met 

opmerkingen

Niet gunstig

Verzamelcentra 18 33,3 % 55,6 % 11,1 %

Voertuigen 1.298 89,8 % 10,0 % 0,2 %

Varkensbedrijven 1.130 85,3 % 12,5 % 2,2 %

Kalverbedrijven 87 71,3 % 28,7 % 0,0 %

Pluimveebedrijven 459 84,5 % 13,3 % 2,2 %

Broeierijen 24 87,5 % 8,3 % 4,2 %

Handelaars 115 72,2 % 25,2 % 2,6 %

Controleposten 4 25,0 % 50,0 % 25,0 %

 

De ongunstige resultaten hebben aanleiding gegeven tot 86 waarschuwingen en 13 PV’s. In 7 gevallen werden even-

eens acties genomen ten opzichte van een andere operator.
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Sperma(opslag)centra en embryo(productie)teams

Sperma(opslag)centra zijn erkende centra waar mannelijke dieren (varkens, paarden of runderen) worden gehouden 

en waarbij het sperma wordt afgenomen, verdund en bewaard. Voor langdurige bewaring wordt het sperma diepge-

vroren. 

Embryoteams zijn teams onder leiding van een erkende dierenarts die uit donordieren embryo’s verzamelen en deze, 

eventueel na bewaring, overplanten op receptordieren. De embryoproductieteams produceren embryo’s in het labora-

torium door in vitro bevruchting van verzamelde eicellen. 

Alleen de centra en de teams met een erkenning voor de intracommunautaire handel vallen onder de bevoegdheid 

van het FAVV en worden geïnspecteerd. Bij runderen en varkens vallen ook de centra met een erkenning voor de natio-

nale handel onder de bevoegdheid van het FAVV.

In 2009 werden in totaal 117 missies uitgevoerd bij 95 centra en teams:

34 missies werden uitgevoerd bij 25 operatoren met een erkenning voor runderen;

51 missies werden uitgevoerd bij 39 operatoren met een erkenning voor varkens; 

31 missies werden uitgevoerd bij 30 operatoren met een erkenning voor paarden;

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

Inspections des centres de sperme et équipes de transfert d’embryons

Diersoort Type checklist
Aantal 

inspecties
Gunstig

Gunstig met 

opmerkingen
Ongunstig

Rund
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 34 94,1 % 5,9 % 0 %

Traceerbaarheid 33 84,8 % 15,2 % 0 %

Varken
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 50 66,0 % 34,0 % 0 %

Traceerbaarheid 48 70,8 % 29,2 % 0 %

Paard
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 39 71,8 % 25,6 % 2,6 %

Traceerbaarheid 36 77,8 % 19,4 % 2,8 %

Schaap, 

geit

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 1 100 % 0 % 0 %

Traceerbaarheid 1 100 % 0 % 0 %

Totaal 242 76,4 % 22,7 % 0,8 %

Globaal genomen was 99,2 % van de inspecties gunstig. Er werden twee waarschuwingen gegeven in de varkenssec-

tor. De erkenning voor de intracommunautaire handel van een paardenspermacentrum werd ingetrokken. 

•

•

•

•
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1.3.4 Dierenwelzijn

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bepaalt het beleid in 

verband met dierenwelzijn. Het Voedselagentschap voert tijdens de controles op de bedrijven, eveneens controles op 

het dierenwelzijn uit.

In 2009 werden 9.869 inspecties op het dierenwelzijn uitgevoerd bij 4.964 operatoren. Hierbij werd het welzijn ge-

controleerd van dieren op landbouwbedrijven, kalver-, varkens- en pluimveehouderijen en tijdens het transport van 

slachtdieren naar en bij aankomst in het slachthuis.

Inspecties dierenwelzijn

Aantal

Inspecties
Gunstig

Gunstig 

met 

opmerkingen

Niet gunstig

Dierenwelzijn 9.869 88,3 % 8,8 % 2,8 %

 

De ‘niet gunstige’ resultaten en de resultaten ‘gunstig met opmerkingen’ gaven uiteindelijk aanleiding tot 242 waarschu-

wingen, 71 PV’s, maatregelen bij 16 andere operatoren, 5 defi nitieve inbeslagnames en 1 tijdelijke sluiting.

1.4 Slachtingen

Er zijn meer slachthuizen voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren, terwijl het aantal inrichtingen met geringe 

capaciteit verminderd is. Deze evolutie geeft aan dat de meeste inrichtingen voldoen aan de Europese vereisten. De 

Europese reglementering voorziet immers sinds 2006 niet langer inrichtingen met geringe capaciteit (voldoen niet 

aan de EG-normen), maar de overgangsperiode liet hen toe hun producten tot eind 2009 op de nationale markt te 

verkopen.

Aantal slachthuizen op 31/12/2008 en 31/12/2009
   

Erkend EG Geringe capaciteit

Slachthuizen voor als landbouwhuisdier 

gehouden hoefdieren

2008 64 26

2009 72 14

Slachthuizen voor pluimvee en 

lagomorfen

2008 54

2009 50

Wildbewerkingsinrichtingen
2008 39

2009 32

Alle als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren (runderen, schapen, geiten, varkens en éénhoevigen) moeten vóór en 

na de slachting aan een onderzoek worden onderworpen: de keuring. Het primaire doel van de keuring is het waar-

borgen van de bescherming van de volksgezondheid door het opsporen en het uitsluiten voor menselijke consumptie 

van vlees dat pathologische en anatomische abnormaliteiten vertoont, dat besmet is met ziekteverwekkers of dat 

residuen bevat van diergeneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen of contaminanten.
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Tijdens de keuring worden bacteriologische analyses uitgevoerd om een algemene besmetting van het vlees door 

bacteriën uit te sluiten. Er worden eveneens chemische analyses uitgevoerd om residuen van antibiotica of andere ge-

neesmiddelen op te sporen. Het karkas en het slachtafval worden in beslag genomen ingeval van ongunstig resultaat. 

Voor een aantal ziekten worden specifi eke onderzoeken verricht: karkassen van varkens en éénhoevigen worden on-

derzocht op de aanwezigheid van trichinen (rondwormen), runderkarkassen worden onderzocht op de aanwezigheid 

van cysticercen (larvale tussenstadia van lintwormen). De resultaten van de onderzoeken naar de aanwezigheid van 

trichinen en cysticercen zijn terug te vinden in het deel dierziektes.

De keuring wordt uitgevoerd door een offi  ciële dierenarts. Meestal zijn dit zelfstandige dierenartsen belast met 

opdracht (DMO’s). Naast de keuring zelf voert de offi  ciële dierenarts ook inspecties uit op de voedselketeninformatie, 

het dierenwelzijn, het gespecifi ceerd risicomateriaal (in het kader van de bestrijding van BSE) en andere bijproducten, 

laboratoriumtests, de hygiënische werkwijze, de infrastructuur en de autocontrole.  

De keuring door de DMO’s heeft aanleiding gegeven tot de afkeuring van de karkassen van:

1.469 runderen

516 kalveren

31.167 varkens

31 paarden

85 schapen

9 geiten.

De belangrijkste oorzaken van de afkeuring waren:

veralgemeende ziekte

dood vóór het slachten

ernstige vermagering (cachexie)

ander probleem ontdekt bij de ante-mortem keuring.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Evolutie van het aantal geslachte dieren

Er werden in 2009 eveneens 291.840.863 stuks pluimvee en 3.117.071 konijnen geslacht. 

Particuliere slachtingen – slachten van dieren waarvan het vlees uitsluitend bestemd is voor de eigenaar en zijn gezin 

– kunnen eveneens in het slachthuis worden verricht. 

Gezonde dieren die een ongeval gehad hebben en daardoor om welzijnsredenen niet levend naar het slachthuis kun-

nen worden vervoerd, mogen buiten het slachthuis worden geslacht (noodslachtingen), met uitzondering van varkens. 

Varkens, schapen en geiten mogen door een particulier thuis worden geslacht (het vlees is uitsluitend bestemd voor 

het gezin) behalve indien het om een rituele slachting gaat. Omwille van het groot aantal slachtingen bij gelegenheid 

van het Off erfeest, zijn particuliere slachtingen buiten het slachthuis mogelijk in daartoe door het FAVV tijdelijk erkende 

slachtplaatsen. De thuisslachting van runderen is niet toegelaten.

 

Rund Kalf Varken Paardachtigen Schapen en Geiten

Particuliere slachtingen 11.720 135 414 24 1.982

Noodslachtingen 2.057 43 0 2 2
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2007 493.222 306.315 11.536.172 8.939 137.491

2008 522.557 301.102 11.588.072 9.253 139.555

2009 480.068 319.188 11.677.883 8.910 141.214

Rund Kalf Varken Paardachtigen Schapen en geiten



99

Inspecties en ziektes

1.4.1 Inspecties in de slachthuizen

Naast de permanente aanwezigheid van dierenartsen met opdracht, worden de inspecties eveneens uitgevoerd door 

dierenartsen van het Agentschap. In 2009 hebben de FAVV-medewerkers 853 missies uitgevoerd in 138 slachthuizen 

voor alle diersoorten; er werden 53 waarschuwingen en 6 PV’s opgesteld. Zij hebben bovendien meer specifi eke con-

troles uitgevoerd:

399 missies in 81 slachthuizen voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren; hiervoor werden 59 waarschuwin-

gen en 10 PV’s opgesteld

274 missies in 98 slachthuizen om de naleving te controleren van de hygiënevereisten m.b.t. de werkwijze; in 

functie van een al dan niet gevalideerd autocontrolesysteem werden er elk jaar 2 tot 4 bezoeken in elk slachthuis 

afgelegd. De slachthuisexploitanten moeten monsters nemen, analyses uitvoeren en de microbiologische criteria 

vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2073/2005 naleven. Ingeval van overschrijding moeten corrigerende maatrege-

len worden genomen om de slachthygiëne te verbeteren. De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 

23 waarschuwingen en 2 PV’s

195 missies in 63 pluimvee- en konijnenslachthuizen; er werden 33 waarschuwingen en 9 PV’s opgesteld en een 

slachthuis werd tijdelijk gesloten. Het percentage ongunstige inspecties verminderde met bijna 10 % (28,3 % in 

2008).

Inspecties Gunstig

Gunstig 

met 

opmerkingen

Niet gunstig

Autocontrolesysteem Alle diersoorten 407 67,6% 23,1% 9,3%

Meldingsplicht Alle diersoorten 412 95,1% 4,6% 0,2%

Traceerbaarheid (identifi catie 

en registratie inbegrepen)
Alle diersoorten 433 83,8% 15,5% 0,7%

Transport Alle diersoorten 359 92,8% 4,5% 2,8%

Hygiëne bij het slachten Alle diersoorten 274 66,8% 23,0% 10,2%

Afvalbeheer
Als landbouwhuisdier 

gehouden hoefdieren
248 63,3% 32,7% 4,0%

Infrastructuur, inrichting en 

hygiëne

Als landbouwhuisdier 

gehouden hoefdieren
270 11,1% 62,2% 26,7%

Infrastructuur, inrichting en 

hygiëne
Pluimvee en konijnen 198 18,2% 63,1% 18,7%

•

•

•
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1.4.2 Wildbewerkingsinrichtingen

Geschoten wild kan alleen aan een erkende wildbewerkingsinrichting worden verkocht behalve indien het voor het 

persoonlijk gebruik van de jager wordt gehouden of indien hij het in kleine hoeveelheden aan een particulier verkoopt 

die de eindconsument is, met uitsluiting van elke andere bestemming (restaurant, markt, slager, kantine, enz.).

Het wild moet in zijn geheel worden verkocht en voorzien zijn van een attest van een “opgeleide persoon” (OP). Ten-

einde dit attest te kunnen afl everen moet de jager geslaagd zijn in een opleiding “volksgezondheid en hygiëne” en aan 

de jacht hebben deelgenomen. Er waren in 2009 in totaal 5.943 OP’s, 318 onder hen waren nieuw. 

Het attest preciseert dat het wild in een goede algemene toestand was, dat het leefgebied niet verontreinigd was en 

het omvat de vaststellingen van de OP m.b.t. het geslachte wild. De kwaliteit van het op de markt gebrachte wild wordt 

hierbij aan de consument gegarandeerd.

In de wildbewerkingsinrichting voert de dierenarts van het FAVV een gezondheidsonderzoek uit op het vrij wild; van de 

717.305 stuks wild werden er 13.050 afgekeurd. Het dreigend of bevestigd bederf is de belangrijkste reden voor afkeuring 

van zowel grof als klein vrij wild.

Geleverd en aanvaard wild in de wildbewerkingsinrichtingen

grof vrij wild Klein vrij wild

Hinde Everzwijn

Andere 

tweehoevigen 

(ree)

Haarwild Pluimwild

Aantal geleverd 5.921 7.018 4.471 40.841 659.054

Aantal afgekeurd 109 102 96 1.290 11.453

1.4.3 Slachtingen in landbouwbedrijven

Slachten van gekweekt wild

Loopvogels (struisvogels, nandoes, …) en gekweekte hoefdieren (everzwijnen, reeën, …) die niet kunnen worden 

vervoerd omwille van het risico voor de vervoerder of om welzijnsredenen, kunnen onder bepaalde voorwaarden op 

de plaats van oorsprong worden geslacht. De inrichting moet over geschikte lokalen beschikken zodat de slachting 

hygiënisch kan gebeuren.

In 2009 werden 10 missies uitgevoerd bij 9 operatoren.

Aantal

Inspecties
Gunstig

Gunstig 

met 

opmerkingen

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 11 81,8 % 0 % 18,2 %

Autocontrolesysteem 6 66,7 % 33,3 % 0 %

De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 3 waarschuwingen en 1 PV.
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2006 (87 bedrijven) 25,2% 5,9% 4,2% 5,0%

2007 (90 bedrijven) 41,1% 5,6% 10,0% 12,2%

2008 (116 bedrijven) 56,7% 5,0% 1,1% 8,2%

2009 (156 bedrijven) 26,0% 9,0% 7,0% 3,0%

Identificatie en registratie Geneesmiddelen depot Sluikslachting Dierenwelzijn

Inspecties en ziektes

Slachten van pluimvee en konijnen in de productieplaats

De producenten van pluimvee of konijnen kunnen een toelating verkrijgen om kleine hoeveelheden van hun dieren in 

het bedrijf zelf te slachten met het oog op de directe verkoop van kleine hoeveelheden aan particulieren. De verkoop, 

enkel volledige karkassen, is beperkt tot de eindconsument, ofwel ter plaatse ofwel op de plaatselijke markt.

In 2009 werden 7 missies uitgevoerd bij 7 operatoren.

 

Aantal

Inspecties
Gunstig

Gunstig 

met 

opmerkingen

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 7 57,1 % 42,9 % 0 %

  

1.4.4 Islamitisch off erfeest

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 11 februari 1988 betreff ende sommige door een religieuze ritus voorgeschre-

ven slachtingen, moeten de slachtingen volgens een religieuze ritus worden uitgevoerd in ofwel erkende slachthuizen 

ofwel in hiertoe tijdelijk erkende plaatsen.

Zoals elk jaar werden de controles uitgevoerd in de weken afgaand aan het Off erfeest (dit jaar 27/11/2009): 617 controles 

op de identifi catie en de registratie, het dierenwelzijn en eventueel op het slachten en op het geneesmiddelendepot 

in de schapenbedrijven. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de intracommunautaire handel, gezien het aantal 

schapen dat het Belgisch grondgebied binnenkomt aanzienlijk hoger ligt in deze periode.

Evolutie van de niet-conformiteiten in het kader van het Off erfeest
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De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot een waarschuwing in 16 % van de dossiers, een PV in 11 % en 12 

% van de dossiers werden verder opgevolgd. 

Tijdens het Off erfeest:

werden 79 slachtplaatsen tijdelijk erkend; 25.369 schapen en 7 geiten werden er geslacht

36 erkende slachthuizen hebben ook aan het Off erfeest deelgenomen; er werden 15.474 schapen, 7 geiten en 3.632 

runderen geslacht.

De belangrijkste niet-conformiteiten waren:

Onvoldoende capaciteit van de tijdelijk erkende lokalen t.o.v. het aantal schapen

Het gebrek aan professionalisme van sommige erkende rituele slachters (techniek voor het kelen van de dieren) of 

sommige rituele slachters waren niet erkend

Sommige gemeenten lieten rituele slachtingen thuis toe

Sluikslachtingen (geschat op 146 gevallen). 

1.5 Verwerking van levensmiddelen

In 2009 werden in totaal 3.362 missies uitgevoerd bij 2.777 operatoren in de industriële verwerkingsbedrijven van 

levensmiddelen van plantaardige oorsprong, vlees, visserijproducten, melkproducten en eiproducten. 

Inspecties in de sector verwerking van levensmiddelen

Inspecties Gunstig

Gunstig 

met 

opmerkingen

Niet gunstig

Autocontrole 2.622 57,9 % 28,1 % 14,0 %

Infrastructuur, uitrusting en hygiëne 5.397 51,2 % 39,2 % 9,6 %

Meldingsplicht 2.458 88,6 % 9,3 % 2,0 %

Traceerbaarheid 2.357 70,3 % 26,6 % 3,1 %

Verpakking en etikettering 2.382 71,1 % 24,2 % 4,7 %

Vervoer 1.543 88,9 % 7,1 % 4,0 %

Afvalbeheer 1.525 85,6 % 12,1 % 2,2 %

 

Hierbij werden 476 waarschuwingen en 68 PV’s gegeven. Daarnaast werden 27 defi nitieve beslagen en 1 tijdelijke slui-

ting opgelegd en werd in 14 gevallen de procedure voorschorsing intrekking van de erkenning opgestart.

Hoeveelheden in beslag genomen producten:

275 kg ijs en desserts

109 kg pluimveeproducten

1.842 kg producten van rund en kalf

48 kg schaaldieren

464 kg producten van varken

3.746 kg andere producten.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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De resultaten van de inspecties in de transformatie worden in detail weergegeven in de hoofdstukken 

gewijd aan vleesproducten, visserijproducten, melkproducten, eiproducten en plantaardige producten.

1.5.1 Vlees en vleesproducten

Tijdens 1.381 missies uitgevoerd bij 1.109 operatoren uit de vleessector werden infrastructuur, inrichting, hygiëne, tra-

ceerbaarheid en vervoer gecontroleerd.

 

Inspecties Gunstig

Gunstig 

met 

opmerkingen

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 3.386 58,2 % 33,8 % 8,0 %

Traceerbaarheid 1.414 69,7 % 27,9 % 2,4 %

Vervoer 1.223 89,9 % 5,9 % 4,3 %

Hierbij werden 164 waarschuwingen, 29 PV’s gegeven naast 13 defi nitieve inbeslagnames (109 kg pluimveevlees, 1.842 

rund- en kalfvlees, 464 kg varkensvlees en 3.316 kg andere levensmiddelen) en in 8 gevallen werd de procedure voor 

schorsing of intrekking van de erkenning opgestart.

Uitsnijderijen

Net zoals voor de slachthuizen is het aantal uitsnijderijen erkend voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren, ge-

stegen terwijl het aantal inrichtingen met geringe capaciteit gedaald is. Deze evolutie geeft aan dat tal van inrichtingen 

voldoen aan de Europese vereisten. 

Aantal uitsnijderijen op 31/12/2008 en 31/12/2009

Erkend EG Geringe capaciteit

Uitsnijderijen voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren
2008 454 16

2009 487 3

Uitsnijderijen voor pluimvee, lagomorfen en wild
2008 110

2009 122

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

463 missies in 414 uitsnijderijen van vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren

166 missies in 154 uitsnijderijen van vlees van pluimvee en lagomorfen

19 missies in 18 uitsnijderijen van gekweekt wild

31 missies in 29 uitsnijderijen van vrij wild.

•

•

•

•
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Inspecties van het beheer van afval in de uitsnijderijen

Inspecties Gunstig

Gunstig 

met 

opmerkingen

Niet gunstig

Als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren 381 83,7 % 14,4 % 1,8 %

 Inspecties van de infrastructuur, inrichting en hygiëne in de uitsnijderijen

Inspecties Gunstig

Gunstig 

met 

opmerkingen

Niet gunstig

Als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren 460 72,0% 14,8% 13,3%

Pluimvee en lagomorfen 173 81,5% 8,1% 10,5%

Gekweekt wild 21 95,2% 0,0% 4,8%

Vrij wild 31 87,1% 9,7% 3,2%

Vleesverwerkende bedrijven

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

87 missies bij 75 producenten van gehakt vlees 

252 missies bij 227 producenten van vleesbereidingen

13 missies bij 13 producenten van separatorvlees 

499 missies bij 456 producenten van vleesproducten 

4 missies bij 4 producenten van gesmolten dierlijke vetten en kanen

36 missies bij 30 behandelaars van magen, darmen en blazen

2 missies bij 2 producenten van gelatine en collageen

403 missies bij 363 koel- en vrieshuizen 

46 missies bij 39 herverpakkingscentra 

3 missies bij 3 bereiders van kikkerbillen of slakken.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Inspecties van infrastructuur, inrichting en hygiëne in de vleesverwerkende bedrijven

Inspecties Gunstig

Gunstig 

met 

opmerkingen

Niet gunstig

Productie van gehakt vlees 87 71,3 % 13,8 % 14,9 %

Productie van vleesbereidingen 252 62,7 % 24,2 % 13,1 %

Productie van separatorvlees 13 53,8 % 38,5 % 7,7 %

Productie van vleesproducten 501 90,0 % 6,0 % 4,0 %

Vervaardiging van gesmolten dierlijke vetten en 

kanen

4 100 % 0 % 0 %

Behandeling van magen, darmen en blazen 36 83,3 % 8,3 % 8,3 %

Vervaardiging van gelatine en collageen 2 100 % 0 % 0 %

Koel- en vrieshuizen 404 95,0 % 2,5 % 2,5 %

Herverpakkingscentra 46 93,5 % 2,2 % 4,3 %

Bereiding van kikkerbillen of slakken 6 50,0 % 50,0 % 0 %

1.5.2 Visserij en visserijproducten

In 2009 werden 21 missies uitgevoerd op 21 vissersvaartuigen. De inspectieresultaten waren zeer goed.

 

Inspecties Gunstig

Gunstig 

met 

opmerkingen

Niet gunstig

Vissersvaartuigen

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 21 85,7 % 14,3 % 0 %

Meldingsplicht 19 100 % 0 % 0 %

Vismijnen

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 3 33,3 % 33,3 % 33,3 %

Meldingsplicht 3 100 % 0 % 0 %

Verzendingscentra voor levende tweekleppige weekdieren

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 2 50,0 % 50,0 % 0 %

Meldingsplicht 2 100 % 0 % 0 %

In de Belgische vismijnen gebeurt er iedere veilingdag een viskeuring. Deze omvat onder andere een organoleptische 

viskeuring en eventueel bijkomende analyses om de versheid van de vis na te gaan. In 2009 werd 1.554 kg (minder dan 

0,01 % van de vangst) aangevoerde vis afgekeurd wegens onvoldoende versheid.
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Aanvoer (kg)

Vismijn Nieuwpoort 400.653

Vismijn Oostende 6.935.401

Vismijn Zeebrugge 8.566.795

Totaal 15.902.849

Verwerking van visserijproducten

Tijdens 497 missies uitgevoerd bij 428 visverwerkende bedrijven werden infrastructuur, inrichting, hygiëne, traceerbaar-

heid en vervoer gecontroleerd.

 

Inspecties Gunstig

Gunstig 

met 

opmerkingen

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 834 62,6 % 33,9 % 3,5 %

Traceerbaarheid (identifi catie en registratie inbegrepen) 318 70,1 % 28,3 % 1,6 %

Vervoer 320 85,0 % 11,9 % 3,1 %

 

Hierbij werden 40 waarschuwingen en 4 PV’s gegeven. Daarnaast werden ook 2 defi nitieve inbeslagnames (48 kg 

schaaldieren) uitgevoerd. 

1.5.3 Melk en melkproducten

Melkproductiebedrijven

In 2009 werden 1389 missies uitgevoerd bij 1335 melkproducenten voor de controle op infrastructuur, inrichting en hy-

giëne. Regelmatige controles op het aantal kiemen, het celgetal en de aanwezigheid van residuen van diergeneesmid-

delen worden georganiseerd door de melksector zelf (autocontrole). Bij ongunstige resultaten wordt aan de producent 

een leveringsverbod opgelegd. Dit wordt opgeheven van zodra de resultaten opnieuw gunstig zijn. In 2009 werden 

227 controles op de naleving van het leveringsverbod voor melk uitgevoerd bij 220 operatoren.

 

Inspecties Gunstig

Gunstig 

met 

opmerkingen

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 1.389 79,2 % 19,1 % 1,7 %

Naleving leveringsverbod 228 96,5 % 3,5 % 0 %

Er werden 3 waarschuwingen en 1 PV opgesteld.
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Producenten van zuivelproducten op de hoeve

Er werden 432 missies bij 396 operatoren uitgevoerd in 2009 bij producenten van zuivelproducten op de hoeve kaas, 

yoghurt, ijs, boter, …). 

Inspecties Gunstig

Gunstig 

met 

opmerkingen

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 577 58,2 % 35,0 % 6,8 %

Autocontrolesysteem 351 76,9 % 16,2 % 6,8 %

Meldingsplicht 204 94,6 % 4,9 % 0,5 %

Traceerbaarheid (identifi catie en registratie inbegrepen) 112 86,6 % 12,5 % 0,9 %

Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 116 64,7 % 26,7 % 8,6 %

 

Er werden 2 PV’s en 61 waarschuwingen opgesteld. In 1 bedrijf werd de procedure tot opschorting van de erkenning 

ingeleid.

Industriële melkinrichtingen

In 2009 werden 281 missies uitgevoerd in 230 melkinrichtingen.

Inspecties Gunstig

Gunstig 

met 

opmerkingen

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 212 24,1 % 64,6 % 11,3 %

Traceerbaarheid (identifi catie en registratie inbegrepen) 146 82,2 % 15,8 % 2,1 %

Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 160 62,5 % 30,6 % 6,9 %

Er werden 40 waarschuwingen gegeven en er werden 275 kg zuivelproducten in beslag genomen. 
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1.5.4 Eieren en eiproducten

Voor de controle op de naleving van de voorschriften voor het in de handel brengen van eieren werden inspecties 

uitgevoerd doorheen de hele keten: 149 missies werden uitgevoerd in 89 pakstations, 19 missies bij 12 fabrikanten van 

eiproducten en 44 missies bij 44 groothandels in eieren.

Inspecties Gunstig

Gunstig 

met 

opmerkingen

Niet gunstig

Pakstations

Autocontrolesysteem 64 76,6 % 7,8 % 15,6 %

Meldingsplicht 66 98,5 % 1,5 % 0 %

Handelsnormen en traceerbaarheid 236 61,9 % 27,5 % 10,6 %

Fabrikanten van eiproducten

Infrastructuur, inrichting 13 38,5 % 61,5 % 0 %

Traceerbaarheid (identifi catie en registratie inbegrepen) 15 100 % 0 % 0 %

Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 5 80,0 % 20,0 % 0 %

Groothandels

Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 44 72,7 % 15,9 % 11,4 %

Pakstations: de meeste inbreuken het niet up-to-date houden van de registers (traceerbaarheid), niet-correcte of 

onvolledige wettelijk verplichte vermeldingen op de verpakkingen van de eieren en een onvoldoende onderbouwd 

HACCP-plan. De inbreuken hebben geleid tot volgende maatregelen: 22 waarschuwingen, 3 PV’s, 2 defi nitief beslag 

(9.900 stuks eieren). 

Fabrikanten van eiproducten: los van enkele opmerkingen over de hygiëne, werden geen ernstige tekortkomingen 

vastgesteld.

Groothandels in eieren: net zoals voorgaande jaren betroff en de voornaamste inbreuken niet-correcte of onvolledige 

vermeldingen op de verpakkingen van de eieren. Deze inbreuken hadden volgende maatregelen als gevolg: 3 waars-

chuwingen, 1 maatregel bij een andere operator, 2 PV’s, 1 defi nitief beslag (5.040 stuks eieren).

1.5.5 Fruit en groenten

Het FAVV controleert de naleving van de kwaliteitsnormen bij groenten, fruit en aardappelen, hoofdzakelijk in de groot-

handel (o.a. de veilingen) en voor aardappelen bij de bereiders/verpakkers en in de groothandel.

In 2009 werden er 497 missies uitgevoerd bij 312 operatoren.

Inspecties Gunstig

Gunstig 

met 

opmerkingen

Niet gunstig

Autocontrolesysteem bij invoerders van bananen die 

kwaliteitscontroles uitvoeren

2 100 % 0 % 0 %

Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 502 91,8 % 6,0 % 2,2 %
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Minder zware niet-conformiteiten zoals de presentatie, de kleur of de vorm hebben een lagere weging in de beoorde-

ling dan de ernstiger niet-conformiteiten zoals rot/bederf, kneuzingen, rijpheid, onjuiste minimummaat of de oor-

sprong.

Bij niet-conformiteiten werd in eerste instantie een waarschuwing gegeven en werden de niet conforme producten 

in beslag genomen. Na een gunstige hercontrole konden de producten alsnog in de handel gebracht worden. Indien 

bij een nieuwe controle dezelfde niet-conformiteit bij dezelfde operator werd vastgesteld, werd een proces-verbaal 

opgemaakt.

De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot volgende maatregelen: 15 waarschuwingen, 7 maatregel bij 

een andere operator, 2 PV’s, 3 defi nitieve beslagen (ongeveer 3 ton groenten en fruit).

1.5.6 Diverse producten

In 2009 werden 723 missies m.b.t. de infrastructuur, inrichting en hygiëne uitgevoerd bij 703 operatoren van de sector 

transformatie van groenten en fruit, productie van snoepjes, chocolade, pasta, drank, … Ten opzichte van 2008 is het 

aantal missies met 19 % gestegen.

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

Inspecties Gunstig

Gunstig 

met 

opmerkingen

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 725 13,4% 62,1 % 24,6 %

De meest voorkomende tekortkomingen waren in afnemende volgorde: de afwezigheid van conformiteitscertifi caten 

voor verpakkingen, de afwezigheid van medische attesten voor alle personeelsleden, reinigings- en ontsmettingsplan, 

afwezigheid van wasbakken en handdragers in het sanitair et de kleedkamers en het netheid van infrastructuur en uit-

rusting in de productieruimte. De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 208 waarschuwingen en 25 PV’s.
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1.6 Distributie, handel, horeca, gemeenschapskeukens

In 2009 werden de volgende missies uitgevoerd bij horecazaken, grootkeukens, en klein- en groothandelszaken:

13.406 missies bij 12.810 horecazaken

1.194 missies bij 1.160 grootkeukens

7081 missies bij 6753 klein- en groothandelsbedrijven

396 missies bij 340 vervoerders van levensmiddelen.

Inspecties in de horeca

Inspecties Gunstig

Gunstig 

met 

opmerkingen

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in de horeca 10.856 7,9 % 44,6 % 47,4 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne bij ambulante uitbaters 1.071 20,6 % 44,9 % 34,5 %

IInfrastructuur, inrichting en hygiëne in geregistreerde cafés 1.272 35,7 % 51,5 % 12,8 %

Rookverbod 11.738 71,2 % 21,2 % 7,5 %

Autocontrole 4.972 25,1 % 6,2 % 68,8 %

Meldingsplicht 5.134 64,9 % 29,4 % 5,7 %

Traceerbaarheid 4.815 69,9 % 16,6 % 13,4 %

 

De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 5.573 waarschuwingen, 71 acties t.o.v. een andere operator, 814 

PV’s, 84 tijdelijke sluitingen, 1 schorsing of intrekking van de erkenning en 224 defi nitieve inbeslagnames voor in totaal 

ongeveer 8 ton producten (ongeveer 1.600 kg vlees van pluimvee, 900 kg vis en visserijproducten, 500 kg groenten en 

fruit, 500 kg kant-en-klaar gerechten, 400 kg rundvlees en kalfsvlees, 400 kg varkensvlees, 350 kg ijs en desserten, …).

•

•

•

•
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Horeca: bijzondere aandachtpunten bij de controles 

(met weging 10, dwz zware tekortkomingen)

Enkele voorbeelden van specifi eke punten die in kader van de controle op de hygiëne in de horeca worden 

gecontroleerd en de resultaten ervan. 

Voor elk punt wordt een tekortkoming als belangrijk beschouwd en geeft aanleiding tot een waarschuwing of 

een PV (en eventueel worden de levensmiddelen in beslag genomen).

Aantal controles Aantal niet conform

Afval van voeding afkomstig van borden, glazen… worden 

niet opnieuw gebruikt

10.015 52 (0,5 %)

Geen levensmiddelen die bedorven zijn of waarvan de 

consumptiedatum overschreden is of ongeschikt zijn voor 

menselijke consumptie

11.964 1.371 (11,5 %)

De persoonlijke hygiëne en het voorkomen van het 

personeel is gepast en net 

12.045 657 (5,5 %)

De koeltemperatuur van de levensmiddelen en de 

koudeketen worden gerespecteerd

11.643 1.214 (10,4 %)

Inspecties in grootkeukens

Inspecties Gunstig

Gunstig 

met 

opmerkingen

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in de grootkeukens 1.123 11,0 % 49,3 % 39,6 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in de melkkeukens 81 16,0 % 69,1 % 14,8 %

Autocontrole 604 37,7 % 17,4 % 44,9 %

Meldingsplicht 642 73,1 % 23,2 % 3,7 %

Traceerbaarheid 664 66,4 % 23,9 % 9,6 %

  

De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 458 waarschuwingen, 6 acties t.o.v. een andere operator, 23 

PV’s, 1 tijdelijke sluiting en 5 defi nitieve inbeslagnames (151 stuks pluimvee en 63 kg melk en melkproducten).
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Inspecties in groot- en detailhandel

 
Inspecties Gunstig

Gunstig met 

opmerkingen
Niet gunstig

Detailhandel

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 7.085 17,4 % 40,4 % 42,2 %

Autocontrolesysteem 3.039 52,2 % 7,5 % 40,3 %

Meldingsplicht 3.247 73,5 % 22,3 % 4,3 %

Traceerbaarheid 2.686 76,1 % 14,2 % 9,6 %

Traceerbaarheid rundvlees in vleeswinkels 2.335 57,3 % 11,9 % 30,9 %

Groothandel

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 176 21,0 % 43,2 % 35,8 %

Autocontrolesysteem 76 31,6 % 23,7 % 44,7 %

Meldingsplicht 88 44,3 % 40,9 % 14,8 %

Traceerbaarheid 123 48,0 % 38,2 % 13,8 %

  

De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 2.575 waarschuwingen, 71 acties t.o.v. een andere operator, 477 

PV’s, 31 tijdelijke sluitingen en 32 defi nitieve inbeslagnemingen (in de groothandel: 5.040 eieren en eiproducten, 4.807 

kg vlees van pluimvee - in de kleinhandel: 1.426 kg melk en zuivelproducten en 675 kg kant-en-klaargerechten).

1.6.1 Aangekondigde controleacties

Het Agentschap is voortdurend op zoek naar een redelijke en toenemende verbetering van de hygiëne in restaurants 

en kleinhandel. Eerst en vooral worden de economische actoren door dit beleid gesensibiliseerd die niet altijd goed op 

de hoogte zijn van de risico’s en de goede praktijken. In deze context heeft het FAVV sedert 2009 gerichte controles in 

bepaalde steden uitgevoerd die vooraf werden aangekondigd en waarbij voorafgaand infosessies werden georgani-

seerd.

In 2009 heeft het FAVV een campagne georganiseerd m.b.t. aangekondigde controles in de sectoren die direct contact 

hebben met de consumenten (horeca, slagerijen, kleine kruidenierszaken, supermarkten, gemeenschapskeukens) en 

dit in Geraardsbergen, Waver, Sint-Joost, Ath en Bilzen. Voorafgaande infosessies waarop alle operatoren werden uitge-

nodigd werden door het FAVV in overleg met de gemeentelijke overheid georganiseerd. Tijdens de campagne werden 

systematisch alle operatoren gecontroleerd. Deze campagne kwam ruim aan bod in de media en de voedselveiligheid 

kreeg de nodige publieke aandacht. 

Bij deze acties werden 1.571 inrichtingen gecontroleerd en 74 % van de controles hadden een gunstig resultaat. On-

danks het feit dat de actie was aangekondigd, moesten toch 4 inrichtingen onmiddellijk worden gesloten. Daarnaast 

werden 415 waarschuwingen en 58 PV’s opgesteld. De inbreuken gingen vooral over het autocontrolesysteem en de 

hygiëneregels. 

Het aantal gecontroleerde operatoren bij deze acties mag nooit meer bedragen dan 5 % van het totaal aantal controles 

in de distributiesector, gelet op de algemene Europese regel dat de inspecties onaangekondigd moeten gebeuren.
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Globaal genomen zijn de resultaten van de inspecties in de horeca, de gemeenschapskeukens, groot- en 

kleinhandel in 2009 vergelijkbaar met deze van de aangekondigde controleacties en van 2008. In de 

horecasector hebben slechts 31 % van de inspecties van autocontrolesystemen een gunstig resultaat (d.w.z. 

gunstig en gunstig met opmerkingen) tegenover 92 % m.b.t. de controles op het rookverbod en 87 % m.b.t. 

de traceerbaarheid (in 2008 respectievelijk 27 %, 90 % en 80 %). In de gemeenschapskeukens had slechts 55 

% van de controles op de autocontrolesystemen een gunstig resultaat en bij de groot- en kleinhandel was 

dit 60 %.

Over het 

algemeen 

gunstig in 2008

Inspecties 

tijdens de 

aangekondigde 

controleacties 

(2009)

Gunstig tijdens 

de 

aangekondigde 

controleacties 

(2009))

Over het 

algemeen 

gunstig in 2009

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 56 % 1.124 62 % 58 %

Meldingsplicht 93 % 553 96 % 95 %

Traceerbaarheid 84 % 540 88 % 88 %

Autocontrolesysteem 47 % 500 37 % 43 %

Rookverbod 90 % 536 91 % 93 %
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1.6.2 Verpakking en etikettering van diverse producten

In 2009 werden volgende inspecties van de verpakking en etikettering uitgevoerd in de distributie (groothandel en 

kleinhandel): 

2.492 missies werden uitgevoerd bij 2.321 operatoren voor voedingsmiddelen en voedingssupplementen (de con-

troles van de handelsnormen en etikettering bij de groothandel van eieren worden elders besproken)

1.046 missies werden uitgevoerd bij 1.032 operatoren betreff ende materialen en voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in aanraking te komen (alleen voor de verpakkingscontrole)

186 missies werden uitgevoerd bij 185 operatoren voor houtskool (voor grill en barbecue).

Inspecties Gunstig

Gunstig 

met 

opmerkingen

Niet gunstig

Voedingsmiddelen en voedingssupplementen 2.920 71,0 % 12 % 17,1 %

Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmidde-

len in aanraking te komen

1.069 76,5 % 19,7 % 3,7 %

Houtskool 188 96,3 % 3,2 % 0,5 %

De niet-conformiteiten hebben geleid tot 515 waarschuwingen, 85 acties genomen t.o.v. andere operatoren, 131 PV’s, 47 

inbeslagnemingen, 2 tijdelijke sluitingen en 1 procedure tot schorsing of intrekking van de erkenning.

1.6.3 Vervoer van levensmiddelen

Tijdens 396 missies bij 340 vervoerders van levensmiddelen werden controles uitgevoerd waarbij de infrastructuur, 

inrichting en hygiëne, autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid werden geïnspecteerd.

Inspecties Gunstig

Gunstig 

met 

opmerkingen

Niet gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 405 77,0 % 10,6 % 12,3 %

  

De niet-conformiteiten hebben geleid tot 28 waarschuwingen, 2 acties ondernomen t.o.v. andere operatoren, 14 PV’s 

en 9 defi nitieve inbeslagnames (4.807 kg vlees van pluimvee en 3.379 kg graangewassen en bakkerijproducten).

•

•

•
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1.7 Dierlijke bijproducten

Dierlijke bijproducten zijn producten afkomstig van dieren (delen van dieren, verouderde levensmiddelen, …) die 

niet of niet meer als levensmiddelen gebruikt worden. De implementatie van en de controle op de toepassing van de 

geharmoniseerde Europese wetgeving over dierlijke bijproducten is de voorbij jaren sterk geïntensiveerd.

Dierlijke bijproducten kunnen al naar het geval verwijderd worden als afval, hergebruikt worden als voeder, in techni-

sche producten, in meststoff en, enz., … In België zijn 2 federale en 6 gewestelijke overheden betrokken bij de imple-

mentatie van de Europese Verordening nr 1774/2002 en het toezicht op de naleving. Voor harmonisatie en overleg tus-

sen deze overheden werd een Commissie Dierlijke Bijproducten opgericht. Het FAVV is voorzitter van deze Commissie.

Het FAVV is bevoegd voor dierlijke bijproducten bestemd voor de diervoeding en de oleochemie. Daarnaast contro-

leert het FAVV in belangrijke mate de producenten van dierlijke bijproducten. De Commissie Dierlijke Bijproducten 

– met alle betrokken overheden - kwam in 2009, 5 maal samen. Onder auspiciën van deze commissie wordt er een 

overlegplatform met de betrokken sectoren georganiseerd. Dit overleg vond 2 keer plaats in 2009.

De belangrijkste nieuwigheden in 2009 waren:

De publicatie van de nieuwe Europese Verordening nr 1069/2009 over dierlijke bijproducten die op 4 maart 2011 

van toepassing zal worden

Het sluiten van een bilateraal akkoord met Nederland over het transport van verwerkte melkproducten en wei voor 

het vervoederen van vee. 

De detectie van de marker GTH (glycerol triheptanoaat) die in dierenmelen en dierlijke vetten die niet meer voor 

dierenvoeding gebruikt mogen worden, aanwezig moet zijn.

In 2009 werden 4.130 missies uitgevoerd bij 3.682 operatoren, wat een stijging met 32 % vormt voor het aantal missies 

ten opzichte van 2008. Deze stijging is te verklaren door een toename van het aantal inspecties bij slagerijen en slacht-

huizen van pluimvee en lagomorfen, alsook door het invoeren van inspecties in de sector meststoff en. 

Inspecties Gunstig

Gunstig 

met 

opmerkingen

Niet gunstig

Beheer van afval 4.408 76,7 % 15,8 % 7,5 %

•

•

•
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Verdeling van de inspecties van dierlijke bijproducten per sector

In totaal werden tijdens de missies 483 waarschuwingen gegeven en 120 PV’s opgesteld. In 28 gevallen werd over-

gegaan tot een defi nitieve inbeslagname van goederen. Het betrof ongeveer 23 ton producten. 8 bedrijven werden 

tijdelijk gesloten en 2 procedures tot opschorting van de erkenning werden ingeleid. 

Naast deze missies werd er in de HORECA gecontroleerd op het verbod tot vervoedering van keukenafval aan veedie-

ren. Tijdens 8986 missies werden er 237 niet-conformiteiten vastgesteld.
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2 Gezondheidscontroles en fytosanitaire controles

2.1 Fytosanitaire controles

In 2009 heeft het FAVV 9.193 monsters genomen van planten en plantaardige producten bij producenten, in opslagplaatsen, 

verzendingscentra, groene zones en in bossen teneinde schadelijke organismen op te sporen. Door deze opvolging is het mo-

gelijk waarborgen te geven, op internationaal vlak, dat onze planten en plantaardige producten aan de wettelijke voorschriften 

voldoen. Globaal genomen had 95,2 % van de monsters een gunstig resultaat.

2.1.1 Insecten

Insecten Monsters Conform

Anoplophora chinensis* 2 100 %

Anoplophora glabripennis* 2 100 %

Diabrotica virgifera virgifera* 3 100 %

Dryocosmus kuriphilus* 2 100 %

Andere insecten 7 100 %

* enkel monsterneming ingeval er zichtbare symptomen zijn tijdens de inspecties.

Aziatische boktorren

De grote Aziatische boktorren zijn exotische insecten die talrijke loofboomsoorten 

aantasten tot deze wegkwijnen en afsterven. Het betreft hier quarantaineorga-

nismen die vernietigd moeten worden. Ondanks de offi  ciële maatregelen die in 

2008 werden genomen, werd de grote Aziatische boktor (Anoplophora chinensis) 

aangetroff en in een partij jonge struiken ingevoerd uit China door verschillende EG-

lidstaten (Cyprus, Duitsland, Nederland, …). 

België voert zeer weinig van deze jonge struiken direct in en er werd nog geen enkel 

insect, noch enig teken ervan, vastgesteld. Ze worden voornamelijk in Nederland 

ingevoerd. Daar werden er onlangs haarden vastgesteld in bomen van privé-tuinen 

en in openbare ruimtes in gebieden met zeer veel boomkwekerijen. 

De intensieve intracommunautaire handel, in het bijzonder vanuit Nederland, is dus 

een ernstige bedreiging. In 2010 zal een informatie- en sensibiliseringscampagne 

worden gelanceerd zodat de sector aangespoord wordt tot grotere waakzaamheid 

aan de dag legt; immers een vroege detectie en melding zijn noodzakelijk om eventuele haarden snel uit te roeien.

Het toezicht in de afgebakende zone, meer bepaald ingevolge het binnenbrengen van volwassen Aziatische boktorren van de 

soort Anoplophora glabripennis, heeft de aanwezigheid van deze insecten in ons land in 2008 aan het licht gebracht: de maatre-

gelen tot uitroeiing blijkt dus vruchten af te werpen.
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2.1.2 Nematoden

Nematoden Monsters Conform

Bursaphelenchus xylophilus 202 100 %

Globodera spp. 656 98,5 %

Meloidogyne chitwoodi 31 32,3 %

Meloidogyne fallax 31 77,4 %

Hoewel er herhaaldelijk meldingen waren van wortelknobbelnematoden (Meloidogyne) in de productie van groenten 

in volle grond en bij consumptie-aardappelen, tonen de resultaten van de monitoring aan dat de productieplaatsen 

van aardappelpootgoed hiervan nog steeds gevrijwaard zijn.

Een gerichte bemonstering (160 monsters) heeft de afwezigheid van deze parasiet aangetoond in gecertifi ceerd aard-

appelpootgoed dat in België wordt geproduceerd. 

2.1.3 Schimmels

Schimmels Monsters Conform

Gibberella circinata 5 100 %

Melampsora medusae 5 100 %

Monilinia fructicola 16 100 %

Phytophthora kernoviae 228 100 %

Phytophthora ramorum 244 75,8 %

Andere bacteriën 14 85,8 %

Phytophthora ramorum

Omdat Phytophthora ramorum op grote schaal sterfte van inheemse eiken veroorzaakt in Californië, zijn noodmaatre-

gelen van kracht in de EU sinds 2002. Planten bestemd voor opplant van Camellia, Viburnum en Rhododendron, andere 

dan Rododendron simsii (kamerazalea), worden twee maal geïnspecteerd tijdens het groeiseizoen. 

Op de 15 bedrijven waar een besmetting werd aangetroff en, werden de besmette planten en de waardplanten in 

een straal van 2 m er rond, vernietigd. De waardplanten die zich in een straal van 10 meter rond deze haard bevonden 

werden gedurende 3 maand in quarantaine gehouden en regelmatig opnieuw onderzocht op de aanwezigheid van 

symptomen. 

In openbaar groen en bossen werden 121 plaatsen aan een inspectie onderworden. Er werden in 2009 geen besmet-

tingen aangetroff en.
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2.1.4 Bacteriën

Bacteriën Monsters Conform

Clavibacter michiganensis michiganensis 22 100 %

Clavibacter michiganensis sepedonicus 3.005 100 %

Erwinia amylovora (feu bactérien) 453 66,4 %

Ralstonia solanacearum 3.927 95,6 %

Xanthomonas fragariae 70 100 %

Andere bacteriën 20 95,0 %

Bacteriën in de aardappelteelt

Bruinrot (Ralstonia solanacearum) en ringrot (Clavibacter michiganensis Sepedonicus) worden intensief bewaakt der-

worpen, vooral in de productie van pootgoed. In 2009 werden 6 verdachte gevallen vastgesteld, waarvan er 3 werden 

bevestigd:

De Sloveense overheid meldde dat er bij 2 partijen plantgoed twijfelachtige resultaten werden vastgesteld; de 

maatregelen konden worden opgeheven na bezoek van een Belgisch expert en na analyse ter bevestiging van het 

negatief resultaat dat anderhalve maand later ontvangen werd. Als voorzorgsmaatregel heeft de producent toch 

beslist om de verdachte partij waarvan hij nog wortelknollen had te vernietigen. 

1 partij consumptie-aardappelen werd in België geanalyseerd voor ringrot; het resultaat was twijfelachting en kon 

niet bevestigd worden door een biotest. De partij werd vrijgegeven. Naar aanleiding van herhaaldelijke vals posi-

tieve resultaten heeft het FAVV bij de Europese Commissie stappen ondernomen om de analyseprocedures aan te 

passen.

3 bevestigde gevallen van contaminatie, waarvan 2 met bruinrot en 1 met ringrot (een partij kweekpootgoed en 2 

partijen consumptie-aardappelen) werden genoteerd. Alle maatregelen voor de totale uitroeiing van de bacteriën 

werden genomen: vernietiging (door biogaswinning) of beveiligde transformatie (vb. in pasta, op het eind van de 

werkdag en met ontsmetting van de keten, verbranding van het afval en behandeling van het water).

Bacterievuur

Bacterievuur komt verspreid voor in België en wordt veroorzaakt door de bacterie Erwinia amylovora. De ziekte kan in 

korte tijd ernstige schade aanrichten in boomkwekerijen (o.a. meidoorn, dwergmispel, sierkwee, lijsterbes, vuurdoorn), 

de fruitteelt (appel en peer), maar ook in openbaar groen en privé-tuinen. Om het voor producenten van waardplanten 

mogelijk te maken planten te leveren aan gebruikers in gebieden waar bacterievuur niet (of zeer weinig) voorkomt, 

worden buff erzones afgebakend.

In 2009 werden 7 dergelijke buff erzones afgebakend met een totale oppervlakte van 1.041 km2 (1.009 km2 in 2008). In 

deze zones werden 260 percelen met waardplanten tweemaal geïnspecteerd op de aanwezigheid van symptomen, 

éénmaal gedurende de periode juli-augustus en éénmaal gedurende de periode augustus-november. Tijdens de 

tweede visuele inspectie werden deze percelen ook bemonsterd om latente infectie op te sporen. Op 4 percelen wer-

den visuele symptomen aangetroff en en voor 3 percelen kon de latente infectie bevestigd worden. Buiten de percelen 

in de buff erzones werden nog eens 9.876 plaatsen met waardplanten geïnspecteerd op de aanwezigheid van sympto-

men. Op 45 plaatsen werd een besmetting vastgesteld. Besmette planten werden gesnoeid tot minstens 50 cm onder 

de laagste infectieplaats, afgezet tot tegen de grond of, indien deze maatregelen niet doeltreff end bleken, gerooid. 

•

•

•
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2.1.5 Virussen en viroïden

Virussen, viroïden Monsters Conform

Apple proliferation mycoplasma 3 33,3 %

Pepino mosaic virus 35 97,1 %

Plum pox virus 29 75,9 %

Potato spindle tuber viroid (pospiviroïde) 143 99,3 %

Andere pospiviroïdes 8 75,0 %

Tomato spotted wilt virus 14 100 %

Andere virussen & viroïden 16 100 %

De 2 positieve monsters voor Apple proliferation mycoplasma waren afkomstig van hetzelfde perceel. 

De besmette planten en de omringende planten werden vernietigd door verbranding.

Potato Spindle Tuber Viroid (PSTV)

Potato Spindle Tuber Viroid (aardappelspindleknolviroïde) is een viroïde dat grote schade kan aanrichten in de teelt van 

aardappelen en tomaten maar ook latent aanwezig kan zijn op tal van andere planten van de familie der nachtschade-

achtigen, vooral sierplanten. De noodmaatregelen die sinds 2007 van kracht zijn, blijken goede resultaten op te leveren. 

In 2009 werd dit schadelijk organisme niet meer aangetroff en op de Belgische bedrijven. Tijdens de monitoring werden 

wel een aantal andere, aan Potato Spindle Tuber Viroid nauw verwante viroïden aangetroff en. Uit voorzorg, en in over-

leg, met de EC worden de besmette planten vernietigd.

2.1.6 Andere schadelijke organismen

Andere zorgwekkende quarantaineorganismen, waarvan geen spoor werd aangetroff en tijdens de controles (inspec-

ties en monsternemingen), uitgevoerd in het kader van het algemeen toezicht op het grondgebied, zijn: de Aziatische 

boktor, de dennennematode en de vector ervan, harskanker bij den, kastanjegalwesp, bacteriekanker bij tomaten 

(Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) en « phytophthora kernoviae »-schimmel op rhododendrons en 

andere gevoelige planten.
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2.2 Dierziektes

2.2.1 Nieuw gezondheidsbeleid

In België wordt de bestrijding van dierziektes reeds verscheidene tientallen jaren georganiseerd. Deze steunt voor het 

merendeel van de ziektes op offi  ciële bestrijdingsprogramma op basis van verplichte melding. Het Belgisch dierge-

neeskundig beleid is van verschillende factoren afhankelijk die elkaar beïnvloeden: 

de status voor ons land “offi  cieel vrij van bepaalde ziektes” (bvb. brucellose en tuberculose sinds 2003, leucose sinds 

1999)

de handelsbetrekkingen met bepaalde landen die niet over de status offi  cieel vrij van bepaalde ziektes beschikken; 

waakzaamheid blijft geboden op gezondheidsvlak met betrekking tot de aan- en afvoer van dieren afkomstig uit 

deze landen

de naleving van de toepassing van de normen van de Werelddierengezondheidsorganisatie (OIE)

mogelijke opkomst van nieuwe ziektes. 

Het FAVV delegeert een belangrijk deel van het gezondheidstoezicht aan haar partners (DGZ en ARSIA) en besteedt 

hieraan jaarlijks meer dan 7 miljoen €. 

Teneinde de diergeneeskundige veiligheid van onze veestapel te kunnen garanderen op nationaal en internationaal 

vlak en het beleid hieromtrent te herzien, heeft de gedelegeerd bestuurder van het FAVV in 2009, 2 rondetafelgesprek-

ken georganiseerd samen met de verschillende actoren van de diergeneeskundige controle in België (DGZ, ARSIA, 

CODA, de landbouwfederaties). Daar werd nagedacht over de toekomst van ons programma inzake het diergenees-

kundig toezicht. 

Er werd een studie uitgevoerd om de afwezigheid van ziektes en een snelle opsporing van een eventuele (her)insleep 

van deze ziektes in onze veestapel verder te kunnen garanderen. 

Er werden verschillende parcours in overweging genomen:

analyses van runderen afkomstig uit lidstaten die niet offi  cieel vrij zijn van ziektes bij de aanvoer ervan en tijdens de 

volgende wintercampagne

een wintercampagne waarbij steekproefsgewijs bloedanalyses worden genomen van dieren om de seroprevalen-

tie van ziektes op te sporen en te evalueren

een betere opvolging van de abortussen van kleine herkauwers en runderen, samen met een epidemiologisch 

onderzoek en onderzoek van de analyses

aanleggen van een serotheek (serummonsters van de wintercampagne) om een retroactieve analyse mogelijk te 

maken

analyse en opvolging van de nieuwe ontwikkelingen m.b.t. de nieuwe dierziektes of opnieuw opduikende dierziek-

tes (bvb. BVD, IBR, Q-koorts, blauwtong, West Nile Virus)

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

actoren op het terrein.

Deze nieuwe aanpak van de diergeneeskundige strategie laat ons toe om terzelfdertijd de status als “land vrij van ziek-

tes” te behouden en het toepassingsgebied van het diergeneeskundig beleid uit te breiden.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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2.2.2 Ziektes waarvan België offi  cieel vrij is

België is offi  cieel vrij van:

- runderleucose sinds 1 juli 1999

- runderbrucellose sinds 25 juni 2003

- rundertuberculose sinds 25 juni 2003.

Het behoud van de offi  cieel-vrije status gedurende 5 opeenvolgende jaren liet toe het bewakingsprogramma voor 

brucellose en leucose verder drastisch af te bouwen.

In 2009 werd geen enkele haard van brucellose noch van runderleucose vastgesteld. Toch komt tuberculose nog 

sporadisch voor. De status ‘offi  cieel vrij van de ziekte’ betekent dat in maximum 0,1 % van alle beslagen één of meer-

dere runderen door tuberculose zijn aangetast. Er werden in 2009 twee haarden van tuberculose ontdekt en er werd 

een opruimingsplan opgestart: in één geval werden alle runderen van het bedrijf geslacht (de exploitant kan hierdoor 

achteraf de status “vrij van” terug krijgen) in het andere geval werden alle besmette dieren geslacht (het beslag werd 

dan geblokkeerd tot alle testen op de overige runderen negatief waren). 

In 2009 werden door het FAVV 1.818 controles op de uitvoering van de tuberculinatie gerealiseerd. Deze hadden 

betrekking op de bewaring, het gebruik van de tuberculine, uitvoering van de tuberculine-injectie, het afl ezen en 

interpretatie van de huidreactie. Bij een tuberculinatie wordt een dosis tuberculine (Mycobacterium-antigeen, deeltjes 

van de bacterie) in de huid van een dier aangebracht om na te gaan of het met rundertuberculose is besmet. Dieren 

die vooraf besmet zijn met tuberculose, kunnen reageren met een verdikking van de huidlaag op de plaats van de 

injectie. 5,1 % van de controles waren ongunstig. Dit gaf aanleiding tot 89 waarschuwingen, 12 PV’s, 2 acties t.o.v. andere 

operatoren en 4 defi nitieve inbeslagnames. 

2.2.3 Ziekte van Aujeszky

De ziekte van Aujeszky is een virale ziekte waarbij hoofdzakelijk varkens getroff en worden; de ziekte is niet op de mens 

overdraagbaar. De bestrijding van de ziekte van Aujeszky werd in 1993 opgestart. De bestrijding was gebaseerd op 

een verplichte vaccinatie met een merkervaccin en het selectief slachten van besmette varkens. De varkensbeslagen 

worden op regelmatige basis getest om na te gaan of er besmette dieren aanwezig zijn. 

In 2009 werd de ziekte van Aujeszky alleen nog bij in gevangenschap gehouden everzwijnen vastgesteld. Vanaf 1 ja-

nuari 2009 is de vaccinatieverplichting opgeheven met het oog op het bekomen van de Europese offi  cieel vrije status 

voor de ziekte van Aujeszky. Alle varkensbeslagen hebben de status vrij van de ziekte van Aujeszky bekomen.
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2.2.4 Trichinose

Evaluatie van het risico op Trichinella in België

Trichinellose is een zoönose veroorzaakt door een parasiet die wilde of als huisdier gehouden zoogdieren infec-

teert. Enkel de mens ontwikkelt klinische symptomen. De voornaamste infectiebron voor de mens is de consump-

tie van vlees of producten met rauw of onvoldoende gekookt vlees van besmette varkens, paarden of everzwijn. In 

België wordt geschat dat Trichinella voorkomt bij 0,0025 % van de wilde everzwijnen, 0,2 % van de vossen en niet 

bij als huisdier gehouden varkens, paarden en andere wilde dieren en huisdieren (honden, katten, dassen, valken, 

…). Het laatste geval van trichinellose bij de mens na het consumeren van vlees dateert van 1978. 

De Europese reglementering legt een onderzoek naar Trichinella op bij alle vleesvarkens bestemd voor de intra-

communautaire markt of voor de export. België wenst offi  cieel erkend te worden als gebied met een te verwaar-

lozen risico en wil een lichter toezichtsprogramma bekomen. Een dossier hieromtrent werd ingediend bij de 

Europese Commissie in maart 2010. 

De kans dat de als landbouwhuisdier gehouden varkens in België vrij zijn van Trichinella is momenteel hoger dan 

97,5 %, volgens het Wetenschappelijk comité. Het risiconiveau in België voor Trichinella kan dus als verwaarloos-

baar worden beschouwd. 

Er wordt aanbevolen verder systematisch tests uit te voeren op paarden, varkens voor de fok, varkens die buiten 

kunnen lopen, everzwijnen bestemd voor menselijke consumptie, evenals bij wilde dieren (voornamelijk vossen en 

ratten). Het comité herinnert eveneens aan het belang van het verbod om varkens met keukenafval te voederen 

en om knaagdieren en andere dieren in de bedrijven te vermijden.

In 2009 werden noch bij varkenskarkassen noch bij éénhoevigen en everzwijnen trichinen aangetroff en. Sinds gestart 

werd met deze onderzoeken (in 1978 bij varkens en in 1993 bij éénhoevigen) werden er nog geen gevallen van trichi-

nose aangetroff en bij deze diersoorten.  

2.2.5 OSE

Overdraagbare spongiforme encefalopathieën of OSE (Engels: TSE) zijn ziekten die de hersenen en het zenuwstelsel 

van dieren progressief aantasten. Er wordt aangenomen dat deze ziekten worden veroorzaakt door bepaalde infecti-

euze eiwitten, prionen genoemd. De bekendste OSE is BSE (boviene spongiforme encefalopathie), beter gekend als de 

gekkekoeienziekte. 

Onderzoek ondersteunt zeer duidelijk de hypothese dat oorspronkelijk is de jaren ’80 in het Verenigd Koninkrijk de 

recyclage van eiwitten van herkauwers in dierenvoeders voor herkauwers die onvoldoende thermisch werden be-

handeld, de voornaamste bron van deze epidemie vormt. Schapen, geiten en hertachtigen kunnen eveneens worden 

getroff en door OSE’s.
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Evolutie maatregelen BSE

In juli 2005 bracht de Europese Commissie het TSE-stappenplan uit inzake van overdraagbare spongiforme encefa-

lopathieën (OSE; Engels: TSE), zoals BSE bij runderen en scrapie bij schapen en geiten. Dankzij de strenge risicobe-

perkende maatregelen in de hele EU was er de jongste jaren een sterke afname van het aantal BSE-gevallen. Deze 

gunstige trend maakte het mogelijk een aantal bestaande TSE-maatregelen te wijzigen zonder het beschermings-

niveau van de consumenten te verlagen.

Zo werd vanaf 1 januari 2009 in de 15 oude lidstaten van de EU de leeftijdsgrens van 24 maanden bij kadavers en 

noodslachtingen en van 30 maanden bij runderen die voor humane consumptie worden geslacht, opgetrokken 

tot 48 maanden. In oktober 2009 en in januari 2010 kregen ook Slovenië en Cyprus de toelating om de leeftijds-

grens voor de BSE-testen op te trekken tot 48 maanden. 

De leeftijdsgrens voor het verwijderen van de schedelinhoud, de wervelkolom en de darmen als gespecifi ceerd 

risicomateriaal daarentegen, is ongewijzigd gebleven. Deze maatregel is belangrijk voor de bescherming van de 

volksgezondheid en blijft daarom onverminderd van kracht. 

In de loop van 2010 zal de Europese Commissie het TSE-stappenplan II publiceren. Op basis van dit herziene stap-

penplan, zullen de Europese TSE-maatregelen in de loop van de volgende jaren verder worden aangepast. 

Het Belgisch Agentschap pleit samen met haar voogdijminister voor de optrekking van de leeftijd waarop runde-

ren moeten getest worden. Voor een land als België staan de uitgaven niet meer in verhouding tot de eventuele 

risico’s. Dit risico wordt bovendien ingeperkt door de vernietiging van risico-organen.  

Diagnose van de gekkekoeienziekte bij runderen

In 2009 werden in België 225.547 runderen getest op BSE. Er werden snelle BSE-diagnosetesten uitgevoerd op slacht-

runderen (199.230 runderen) en op gestorven runderen van meer dan 48 maanden oud (26.159 kadavers). 

Er werd ook een bewaking op levende runderen uitgevoerd in veehouderijen, op markten, bij het vervoer en bij het 

gezondheidsonderzoek in de slachthuizen. Aan de 158 verdenkingen kon de nodige opvolging worden gegeven 

dankzij het in acht nemen van de aangifteplicht. De hersenen van alle verdachte dieren werden geanalyseerd door het 

CODA. De laatste drie jaar werden geen gevallen van BSE meer vastgesteld in België; het laatste geval werd 

vastgesteld in oktober 2006. In de hele EU werd de jongste jaren een sterke daling van het aantal positieve gevallen 

vastgesteld maar in bepaalde gevallen komen nog gevallen voor, hoofdzakelijk bij oudere dieren.

 



125

Inspecties en ziektes

Aantal BSE-gevallen bij runderen in België en in de Europese Unie

OSE bij schapen en geiten

In 2009 werden 1.709 dode schapen en geiten van meer dan 18 maanden oud bemonsterd in het vilbeluik. Daarop 

werd een snelle OSE-diagnosestest uitgevoerd. Geen enkel monster bleek positief. Het laatste geval van scrapie in 

België dateert van 2007.

Genotypering i.v.m. de gevoeligheid voor scrapie 

Bij de uitroeiingsmaatregelen voor OSE bij schapen moeten fokschapen met een resistent genotype onder bepaalde 

voorwaarden niet worden opgeruimd en worden de kuddes herbevolkt met rammen en ooien met een resistent 

genotype. Fokrammen dienen homozygoot resistent te zijn (ARR/ARR), terwijl fokooien heterozygoot resistent moeten 

zijn waarbij minstens een ARR-allel en geen VRQ-allel mag aanwezig zijn. 

In 2009 werden 99 genotyperingen uitgevoerd bij schapen die werden bemonsterd in het slachthuis of op het bedrijf. 

Bij de rammen had 28 % van de onderzochte dieren het genotype ARR/ARR. 72 % van de geteste ooien had minstens 

een ARR-allel. Het VRQ-allel werd bij 9 % van de geteste schapen vastgesteld.
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2.2.6 Vogelgriep

Het debat over griep en griepvirussen werd in 2009 duidelijk gedomineerd door het nieuwe pandemische virus 

A/H1N1. Het H5N1 vogelgriepvirus dat tevoren volop aandacht kreeg is daardoor amper aan bod gekomen in de pers en 

de publieke opinie. Toch was de situatie in 2009 vergelijkbaar met wat in 2008 werd vastgesteld: in Zuidoost-Azië en in 

sommige gebieden in Afrika was dit voor de mens besmettelijke griepvirus endemisch aanwezig en was er zeker geen 

verbetering merkbaar wat betreft het aantal haarden bij pluimvee, noch de occasionele gevallen bij de mens.

Voor de pluimveesector is uiteraard niet alleen het H5N1 virus belangrijk. Alle pathogene vogelgriepvirussen van het H5 

en het H7 type – ook de laagpathogene – kunnen immers bij gekweekt pluimvee voor problemen zorgen.

Net als de voorgaande jaren, had het Voedselagentschap in 2009 monitoringsprogramma’s lopen om de vinger aan de 

pols te houden. 

De monitoring bij wilde vogels

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

Actieve monitoring: monsters worden genomen bij levende vogels, die gespreid over het ganse jaar gevangen 

worden in het kader van ringactiviteiten, en bij waterwild, dat tijdens het jachtseizoen in het zuiden van het land 

geschoten wordt. Het FAVV werkt hiervoor al jaren samen met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurweten-

schappen (KBINW) en het “Réseau de surveillance sanitaire de la faune sauvage” van de Université de Liège.

Passieve monitoring: verdachte sterfte van wilde watervogels wordt eveneens onderzocht met de bedoeling 

eventuele aanwezigheid van het griepvirus op te gaan. Hier werkt het Agentschap samen met de natuurdiensten 

van de 3 Gewesten, nl. het Agentschap natuur en bos (Vlaams gewest), de Division de la nature et des forêts (Waals 

gewest) en het Brussels instituut voor milieubeheer (Brussels hoofdstedelijk gewest). Deze 3 diensten zijn verant-

woordelijk voor de ophaling en het vervoer van kadavers naar het referentielaboratorium (CODA).

•

•

Bemonsteringsplaatsen van wilde vogels
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In 2009 werden alles samen 3.089 vogels bemonsterd op 159 verschillende sites. Meer dan 1/3 van de vogels werd 

bemonsterd in de gebieden waar veel trekvogels verblijven of passeren (de zgn. gevoelige natuurgebieden). Deze ge-

bieden met hoge concentraties aan trekvogels worden als risicogebieden beschouwd voor de introductie en versprei-

ding van vogelgriep. 

Meer dan de helft van de bemonsterde vogels worden door de EU als “brugspecies” aangeduid (hoofdzakelijk eenden, 

ganzen, zwanen). Deze vogelsoorten kunnen bij hun trek het H5N1 virus overdragen.

De monsterneming betrof keelschraapsels, cloacamonsters en eventueel serummonsters. In totaal werden zo voor de 

3.089 bemonsterde vogels 5.900 monsters door het referentielaboratorium CODA geanalyseerd.

Bemonsterde vogels bij actieve monitoring van wilde vogels

Bij 10 groepen vogels, die behoren tot 2 soorten eenden, 1 soort zwanen en 1 soort meeuwen, werden laagpathogene 

griepvirussen van de types H2, H3, H4, H7, H9 en H10 aangetroff en. De resultaten van de analyses zijn vergelijkbaar met 

de voorgaande jaren. Ze bevestigen nogmaals dat laagpathogene virussen van allerhande types veelvuldig circuleren 

bij watervogels in België.
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De monitoring bij pluimvee

Het programma voor de actieve monitoring van onze pluimveestapel liep het ganse jaar door en betrof 664 professio-

nele pluimveebedrijven met kippen, kalkoenen, eenden, ganzen, fazanten, patrijzen, parelhoenders, duiven en loopvo-

gels bestemd voor de vleesproductie, de leg of de vermeerdering. Op elk bedrijf werden naargelang de vogelsoort 10 

of 50 dieren bemonsterd. In totaal werden ruim 7.500 dieren onderzocht. Alle monsters werden door het referentiela-

boratorium CODA geanalyseerd.

In 3 pluimveehouderijen werden dieren met antistoff en aangetroff en, nl. één tegen een H5 virus en twee tegen een H7 

virus. Ondanks een uitgebreide herbemonstering op elk van deze 3 bedrijven, kon in geen van de gevallen het virus 

worden geïsoleerd. Aangezien geen enkel klinisch symptoom werd vastgesteld kan besloten worden dat het telkens 

ging om laag pathogeen virus van bijgaande aard.

2.2.7 Q-koorts

Q-koorts is een bacterieziekte veroorzaakt door Coxiella burnetti. Verschillende diersoorten zijn gevoelig voor de ziekte 

maar herkauwers worden beschouwd als het voornaamste reservoir. De ziekte kan ook op de mens worden overgedra-

gen en houdt meer risico in voor de volksgezondheid dan voor de diergezondheid.

Nederland wordt sinds 2007 geconfronteerd met een toename van het aantal humane gevallen van Q-koorts: 170 

gevallen in 2007, ongeveer 1.000 gevallen in 2008, 2.300 besmettingen en 6 overlijden in 2009. Dit heeft geleid tot een 

grootschalige slachting van geiten en schapen van besmette bedrijven. In België worden jaarlijks enkele tientallen 

gevallen vastgesteld, maar er is geen sprake van een epidemie bij deze dieren.

In december 2009 heeft het FAVV, op basis van een advies van het Wetenschappelijk comité, een monitoring inge-

voerd: de aanwezigheid van de bacterie werd aangetoond in de melk van 7 van de 61 melkgeitenbedrijven en in 5 à 10 

% van de gevallen van abortus bij runderen en kleine herkauwers. 

Deze resultaten geven wel aan dat Q-koorts in onze Belgische stapel aanwezig is maar de situatie is nog niet verge-

lijkbaar met de situatie in Nederland. Waakzaamheid blijft geboden en het bewakingsprogramma zal in 2010 worden 

verdergezet. Tevens werden preventieve maatregelen opgelegd aan Q-koorts positieve bedrijven: beperkte toegang 

tot het bedrijf (publiek toegangsverbod), pasteurisatie van de melk, afzonderlijke ruimte voor dieren die werpen, ge-

scheiden van de rest van de stal en andere hygiënemaatregelen bij abortussen, regels betreff ende mest, belangrijkste 

bron voor besmetting aan mensen door blootstelling bij abortussen. 

2.2.8 Blauwtongziekte

Het FAVV voert eveneens een actieve strijd tegen de blauwtongziekte van bij de eerste vaststellingen in België in 2006. 

Dankzij deze bestrijding en vooral dankzij de vaccinatie, werd geen enkel geval van het serotype 8 van de blauwtong-

ziekte vastgesteld in 2009, en dit ondanks het feit dat wekelijks een vijftiental verdachte monsters voor analyse werden 

verstuurd. Dit is dus een aanzienlijke verbetering van de situatie, gelet op de 700 gevallen in 2006, 7.000 gevallen in 

2007 en 50 gevallen in 2008.

De vaccinatie tegen deze ziekte werd voor het tweede jaar in België verplicht voor alle runderen en schapen (met 

uitzondering van de slachtkalveren). In 2009 hebben het FAVV en het Dierengezondheidsfonds (Begrotingsfonds voor 

de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten) 3,75 miljoen vaccins voor runderen en 350.000 

vaccins voor schapen aangekocht. Dit vaccin werd gratis ter beschikking gesteld van de veehouders. In totaal werden 

meer dan 220.000 schapen en meer dan 2,35 miljoen runderen gevaccineerd tegen serotype 8.
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Virus types 1 en 11

In 2008 verspreidde het serotype 1 zich snel vanaf de Spaanse grens noordwaartsnaar Frankrijk. In het voorjaar van 2009 

kocht het FAVV bijgevolg bij een derde vaccinproducent een strategische voorraad van 1 miljoen doses vaccin tegen 

BTV1 bestemd voor runderen en schapen. Deze aankoop werd gefi nancierd door het Begrotingsfonds. Dankzij de mas-

sale, verplichte vaccinatiecampagne bij onze zuiderburen in 2008 en 2009 tegen zowel BTV8 als BTV1, moesten deze 

doses uiteindelijk niet gebruikt worden.

Begin 2009 werd blauwtong van het type 11 aangetoond in een bloedmonster van een Oost-Vlaamse koe. Bij het 

onderzoek bleken nog een tiental andere rundveebedrijven aanduiden besmet met dit virus. Alle veehouderijen waren 

gelegen in de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, ten noorden van de E40 autosnel-

weg en ten oosten van Gent. In geen enkel geval werden er ziektetekens vastgesteld.

Deze vaststellingen en het ontcijferen van de genetische code van het virus door het laboratorium in Pirbright wezen 

op een levend vaccinvirus (een levend virus maar zodanig verzwakt dat het niet meer pathogeen is). Dank zij deze 

vaststelling kon de tijdelijk bewaking zone, ingesteld in overleg met de Europese Commissie, snel worden opgeheven.

 

Tijdelijk controlegebied en positieve veehouderijen voor BTV11
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2.2.9 Botulisme

Botulisme wordt veroorzaakt door de spoorvormende bacterie Clostridium botulinum. Deze bacterie is vaak aanwezig 

en kan – in bepaalde omstandigheden – toxines voortbrengen die tot verlamming of zelfs de dood kunnen leiden bij 

verschillende diersoorten. De inname van bepaalde toxines kan eveneens ernstige gevolgen hebben voor de mens. 

Een groot aantal gevallen van botulisme werd vastgesteld bij melkvee in 2009; dit leidde tot het verlies van meer dan 

200 runderen en de vernietiging van meer dan 100.000 kg melk of melkproducten. De bronnen van deze toxines zijn 

vaak verrotte karkassen van pluimvee of kleine dieren, die een weide, de watervoorraad of kuilvoer besmetten. Er zijn 

twee vaccins beschikbaar voor runderen. Om, wanneer botulisme wordt vermoed of bevestigd in melkvee, intoxica-

tie te vermijden bij de mens, wordt de melk die werd geproduceerd tijdens de risicoperiode vernietigd en wordt de 

veehouder vergoed. Deze maatregelen zijn gebaseerd op het advies – daterend van 2006 – van het Wetenschappelijk 

Comité van het FAVV. 

2.2.10  Cysticercose

Cysticercen zijn larvale tussenstadia van lintwormen die bij consumptie door de mens kunnen aanleiding geven tot het 

ontstaan van een volwassen lintworm. Bij een gelokaliseerde infestatie met cysticercen wordt een koudebehandeling 

toegepast: het vlees wordt ten minste 10 dagen aan –18°C bewaard, waarna het geschikt is voor humane consumptie. 

Bij een veralgemeende infestatie met cysticercen worden de karkassen volledig afgekeurd.

Aantal cysticercosegevallen bij runderen in 2009: 1.811 gelokaliseerde cysticercose & 9 veralgemeende Cysticercose.

2.2.11 Ziekten bij dieren van aquacultuur

In 2009 werden 71 aquacultuurbedrijven met zalmachtigen en snoeken geregistreerd. Tweemaal per jaar wordt de 

aanwezigheid van het virus van infectueuze hematopoïetische necrose (NHI) en hemorragische septicemie (SHV) 

onderzocht in deze bedrijven. 

In 2009 werd geen enkele ziektehaard opgemerkt bij deze bedrijven, maar de aanwezigheid van SHV werd aangetoond 

in een recreatievisserij. Deze ziekte moet verplicht worden aangegeven, en er werden maatregelen toegepast om de 

verspreiding van het virus tegen te gaan: slachten van de vissen, legen van de vijver en de kweekvijver en ontsmetting. 

Er werd een onderzoek uitgevoerd in het aquacultuurbedrijf waar de forellen vandaan kwamen; de aanwezigheid van 

de ziekte werd niet aangetoond. De besmetting kan zijn gebeurd door gebruik van besmet vissersmateriaal.

2.2.12 Bijenziekten

In België zijn er 6 aangifteplichtige bijenziekten: Amerikaans vuilbroed (veroorzaakt door de bacterie Paenibacillus lar-

vae larvae), Europees vuilbroed (veroorzaakt door de bacterie Melissococcus plutonius), Varroase (veroorzaakt door de 

mijt Varroa destructor), Acariose (veroorzaakt door de mijt Acarapis woodii), besmettingen met de kleine bijenkastkever 

(veroorzaakt door Aethina tumida) en infecties met de Tropilaelaps mijt. De 2 laatst genoemde ziektes werden tot op 

heden niet vastgesteld in België. Aangezien Varroase wijd verspreid is in België, is deze ziekte niet langer aangifteplich-

tig.

In 2009 werd in België op 5 imkerstanden Amerikaans vuilbroed vastgesteld. Op 1 van deze haarden werd eveneens 

Europees vuilbroed aangetoond. Hierbij werden in totaal 118 aangetaste kolonies vernietigd. Per vernietigde kolonie 

ontving de imker een vergoeding van 125 €. Rondom de haarden werd telkens een schutkring van 3 km ingesteld, 

waarbinnen alle aanwezige bijenvolken onderzocht werden op ziektetekens.

In het kader van de staalname, de vernietiging van aangetaste volken en het toezicht op de correcte reiniging, ont-

smetting en vernietiging van materiaal doet het Agentschap beroep op assistenten voor de bijenteelt. 
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2.3 Voedseltoxi-infecties

Voedseltoxi-infecties zijn een verzamelnaam voor infecties of intoxicaties die worden veroorzaakt door de consumptie 

van besmette voeding of water. We spreken van en collectieve voedseltoxi-infectie (CVTI) wanneer er onder dezelfde 

omstandigheden twee of meer personen gelijkaardige symptomen vertonen, en waarbij er een (waarschijnlijk) oorza-

kelijk verband bestaat met eenzelfde voedselbron. 

In België komen volgende actoren tussen bij CVTI’s:

Het FAVV dat het onderzoek op voedingswaren uitvoert en de monsters van de verdachte voedingswaren neemt. 

Sinds 2005 is er een meldpunt bij het FAVV dat een coördinerende rol vervult bij het verzamelen van de informatie 

en het opvolgen van de dossiers. 

De artsen van de Gemeenschappen die de onderzoeken op personen en de epidemiologische onderzoeken 

uitvoeren. 

Het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid (het nationaal referentielaboratorium voor CVTI’s) dat alle 

verdachte monsters onderzoekt en alle gegevens over CVTI’s op nationaal niveau verzamelt. 

Het Nationaal Platform Voedseltoxi-infecties en door voedingsmiddelen overgedragen zoönosen, dat instaat voor 

de uitwisseling van gegevens en informatie tussen de verschillende actoren mogelijk maakt. 

De gegevens die tijdens de onderzoeken door de verschillende actoren ingezameld worden, zijn essentieel om een 

zo volledig mogelijk beeld van de situatie rond CVTI’s te verkrijgen, zodat ook het toezichts- en preventiebeleid bij alle 

actoren kan geoptimaliseerd worden. 

In 2009 werden 96 CVTI’s gemeld; 854 personen waren betrokken, waarvan er 20 gehospitaliseerd werden. Er is 

melding van één overlijden, een premature baby na een Listeria monocytogenes infectie. In slechts 29 van deze CVTI’s 

kon een (mogelijke) oorzaak gevonden worden hetzij door onderzoek van restanten van de beschikbare verdachte 

levensmiddelen, hetzij door onderzoek van de patiënt. Bij onderzoek op verdachte levensmiddelen werden in totaal 

485 microbiologische analyses uitgevoerd. 

•

•

•

•

Evolutie gemelde CVTI in 2009
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Aantal 

VTI

Aantal 

zieken

Aantal 

gehospitaliseerd
Verdachte oorsprong

Norovirus 7 91 0 Vlees, gemengde schotel

Salmonella 5 31 3 Onbekend

Bacillus cereus 4 53 1
Curry poeder, groentenpuree, koude 

schotel, saus, bami goreng

Clostridium perfringens 4 43 1 Vol-au-vent, soep

Staphylocoques 2 10 0 Spaghetti, bonen

Hepatitis A 2 7 1 Onbekend

Listeria monocytogenes 2 4 2 Onbekend

Shigella 1 58 1 Onbekend

Andere en onbekend 69 557 11 Onbekend

Totaal 96 854 20

De meest opmerkelijke voedseltoxi-infectie in 2009 was een uitbraak van Bacillus cereus, waarbij 40 personen ziek 

werden na het eten van een koude schotel op een feest. 

Plaats van blootstelling aan VTI’s in 2009



133

Inspecties en ziektes

Het toezicht op CVTI’s is aanzienlijk verbeterd, maar toch blijft het vermoeden bestaan dat het aantal CVTI’s wordt 

onderschat. Dit heeft onder meer te maken met de problemen inzake diagnose, met name de moeilijkheid om een 

verband te leggen tussen een CVTI en het voedsel. Hoewel het hier meestal gaat om infectieziekten met lage mortali-

teit hebben ze vaak een groot socio-economisch belang (afwezigheid op het werk, …).





Controles
op producten
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Controles op producten

1 Kwaliteit
1.1 Meststoff en, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten  
 en zuiveringsslib

In 2009 heeft het FAVV monsters van meststoff en, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib 

genomen om de kwaliteit ervan te controleren. Het ging o.a. om analyses van de gehalten aan nutriënten zoals stikstof, 

fosfor, kalium, secundaire elementen en sporenelementen en afhankelijk van het product om het gehalte aan organi-

sche stof, droge stof, pH, rijpheidsgraad, neutraliserende waarde, elektrische geleidbaarheid… 

Een kwaliteitsanalyse bestaat uit een analyse van meerdere parameters, afhankelijk van de normen en waarborgen die 

pertinent zijn voor het product. Enkel indien alle analyses conform zijn, wordt de kwaliteitsanalyse als conform beoor-

deeld.

Kwaliteitsanalyses op meststoff en, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib

Aantal analyses Conform

Samengestelde meststoff en (bulkblending) 54 92,9 %

Samengestelde meststoff en (met uitzondering van bulkblending) 47 95,3 %

Enkelvoudige meststoff en 67 98,6 %

Meststoff en voor de bereiding van voedingsoplossingen voor de hydro-

cultuur en substraatteelt

6 100 %

Meststoff en met oligo-elementen 17 94,2 %

Meststoff en op basis van secundaire elementen 20 96,4 %

Organische bodemverbeterende middelen (waaronder compost) 89 97,3 %

Organische teeltsubstraten (waaronder potgrond) 54 94,1 %

Verwante producten 2 100 %

Industrieel zuiveringsslib 126 92,6 %

Het aandeel conforme analyses (95,1 %) is beduidend hoger dan in 2008 (+ 3,8 %). Het grootste deel van de niet-con-

forme resultaten is te wijten aan het feit dat het gehalte van één of meer van de bestanddelen lager is dan het gehalte 

dat de operator waarborgt. Hierbij werden 31 waarschuwingen en 2 PV’s gegeven.
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1.2 Bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik

Het FAVV nam in 2009 op de Belgische markt 86 monsters van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik 

met het oog op een analyse van het gehalte aan werkzame stof en van de belangrijkste fysico-chemische eigenschap-

pen: 94,2 % van de monsters waren conform. 

Gehalten aan werkzame stoff en en van de fysico-chemische eigenschappen van de bestrijdingsmiddelen

Aantal monsters Conform

Herbicides 26 100 %

Fungicides 35 94,3 %

Insecticiden/acariciden 7 85,7 %

Ontsmettingsmiddelen 2 50 %

Mollusciciden 11 90,9 %

Groeiregelaars 3 100 %

Andere 2 100 %

De belangrijkste vastgestelde niet-conformiteiten waren het niet nakomen van het gehalte aan gewaarborgde actieve 

stoff en en een bovenmatige schuimvorming. Een bestrijdingsmiddel tegen slakken waarvan de inhoud aan afweer-

middel te laag was (bestemd om te verhinderen dat het product werd opgegeten door huisdieren) werd uit de handel 

gehaald en teruggeroepen bij de gebruikers. Er werden twee PV’s en 3 waarschuwingen opgemaakt. 

1.3 Diervoeders

1.3.1 Dierlijke eiwitten in diervoeders

In het kader van de bestrijding tegen de gekkekoeienziekte is er een verregaande beperking op het gebruik van 

dierlijke eiwitten in voeders voor voedselproducerende dieren sinds 2000. Het gebruik van eiwitten afkomstig van 

zoogdieren is verboden in voeders voor herkauwers. Met strikte controles wordt er op toegezien dat diervoeders niet 

verontreinigd zijn met verboden dierlijke eiwitten, zonder evenwel de controles op andere voeders te veronachtzamen.

Dierlijke eiwitten in diervoeders

Aantal monsters Conform

Grondstoff en 90 100 %

Mengvoeders 961 99,9 %
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1.3.2 Additieven en gemedicineerde voeders

Additieven worden toegevoegd aan voormengsels en samengestelde voeders om de eigenschappen ervan te verbe-

teren, of om te beantwoorden aan de voedingsbehoeften van de dieren en om de productie ervan te bevorderen. 

Het gebruik van additieven is onderworpen aan een voorafgaande Europese goedkeuring. Ze worden in meerdere ca-

tegorieën onderverdeeld, waaronder technologische additieven (bewaarmiddelen, antioxidanten …), sensorische ad-

ditieven (kleurmiddelen en aroma’s), nutritionele additieven (vitaminen, oligo-elementen …), zoötechnische additieven 

(enzymen, micro-organismen …) en coccidiostatische additieven. Additieven die niet zijn toegestaan in de Europese 

Unie kunnen in bepaalde omstandigheden nog worden gebruikt voor de productie van voeders bestemd voor export 

naar derde landen. 

Bij de fabricage van mengvoeders moet de fabrikant toezien op de homogeniteit van het mengsel en op de concen-

traties aan additieven. Aan de hand van analyses kan bijvoorbeeld worden nagegaan of de gehalten aan spoorele-

menten van de voeders overeenstemmen met de gehalten die de fabrikant garandeert en niet groter zijn dan de in 

de regelgeving ter vrijwaring van de dierengezondheid toegestane maximumwaarden (koper kan bijvoorbeeld giftig 

blijken voor schapen), maar ook om de gezondheid van de consumenten via producten van dierlijke oorsprongen te 

vrijwaren.

Gelijkaardige controles worden verricht op gemedicineerde voeders waarbij wordt nagegaan of de normen en ga-

ranties voor geneesmiddelen worden nageleefd. Het gebruik van gemedicineerde voeders biedt het voordeel dat het 

geneesmiddel er homogeen in vermengd wordt. Het moet toelaten dat zieke dieren kunnen worden verzorgd in de 

omstandigheden, voorgeschreven door de dierenarts. De resten die een risico kunnen vormen voor de consumenten, 

mogen echter niet aanwezig zijn in de voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong (vlees, melk, eieren …).

Additieven

Er werden in 2009, 894 analyses uitgevoerd op de naleving van de garanties en normen voor additieven in diervoeders.

Naleving van de garanties en normen voor additieven

Aantal analyses Conform

Aanvullende diervoeders 338 87,9 %

Volledige diervoeders 305 89,2 %

Voormengsels 251 94,8 %
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Gedetailleerde analyses van additieven 

Aanvullende diervoeders Volledige diervoeders Voormengsels

Aantal 

analyses
Conform

Aantal 

analyses
Conform

Aantal 

analyses
Conform

Koper 68 89,7 % 85 92,9 % 26 96,2 %

Ijzer 6 66,7 % 1 100 % 26 96,2 %

Jodium 7 85,7 % 1 100 % 2 100 %

Mangaan 23 91,3 % 1 100 % 32 93,8 %

Seleen 31 93,5 % 17 100 % 16 93,8 %

Monensin 1 0,0 % 2 50,0 % 1 100 %

Narasin   2 50,0 %   

Nicarbazine   2 50,0 %   

Salinomycine 2 100 % 13 76,9 % 2 100 %

Zink 36 86,1 % 31 100 % 42 90,5 %

Vitamine A 64 90,6 % 70 84,3 % 41 100 %

Vitamine B1 4 25,0 % 1 100 % 1 0,0 %

Vitamine B11 1 0,0 %     

Vitamine B12 3 66,7 %     

Vitamine B2 2 50,0 %   1 100 %

Vitamine B3 (PP) 2 50,0 %     

Vitamine C (acide ascorbique) 1 100 % 1 0,0 %   

Vitamine D3 24 91,7 % 4 100 % 19 94,7 %

Vitamine E (tocoferol) 49 89,8 % 66 86,4 % 38 94,7 %

Vitamine K 2 50,0 %     

Er werden eveneens analyses uitgevoerd voor bacitracine (2), BHT (1), choline (4), kobalt (9), etoxyquine (1), lasalocide (1), 

robenidine (1), vitamine B8 (1) en vitamine B6 (2); deze waren allen conform. 

Onder bepaalde voorwaarden mogen in Europa verboden additieven worden gebruikt in voor de uitvoer bestemde 

voeders. Vandaar dat sommige daarvan in de tabel kunnen voorkomen. Er werd 39 waarschuwingen en 10 PV’s opge-

maakt voor de andere niet-conform.
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Gemedicineerde diervoeders

Alles samen zijn 88,1 % van de gemedicineerde diervoeders conform aan de vooropgestelde waarborgen.

Naleving van de garanties en normen voor gemedicineerde diervoeders

Aantal analyses Conform

Amoxicilline 11 72,7 %

Colistine 12 91,7 %

Doxycyline hyclate 3 66,6 %

Fenbendazole 12 91,7 %

Flubendazole 31 93,5 %

Lincomycine 2 100 %

Oxytetracycline 4 75 %

Spectinomycine 2 100 %

Sulfadiazine 9 88,9%

Tilmicosine 2 50 %

Trimethoprim 8 100 %

Tylosine 2 50 %

Valnemuline 3 100 %
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1.3.3 Substantiële kwaliteit

Mengvoederfabrikanten moeten het gehalte van hun voeders aan verschillende nutriënten (eiwit, zetmeel, vet, mine-

ralen, ...) garanderen. De controle op die gehalten hangt in wezen samen met de naleving van bij overeenkomst aange-

gane verbintenissen (waarborg etikettering). De garanties met betrekking tot de substantiële kwaliteit van voeders zijn 

absoluut noodzakelijk opdat de veehouder het dagelijks rantsoen van de dieren zou kunnen berekenen en het gevaar 

voor tekorten zou kunnen beperken.

Substantiële kwaliteit van diervoeders
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Zetmeel 1 100 % 3 100 % 9 33,3 %

Calcium 88 92,0 % 1 100 % 7 100 %

Ruwe celstof 60 93,3 % 120 98,3 % 64 98,4 %

Ruwe ass 65 89,2 % 124 96,0 % 8 100 %

In HCl onoplosbare as 1 100 % 2 100 %

Magnesium 66 98,5 % 4 100 %

Ruw vet 86 94,2 % 186 93,5 % 94 98,9 % 3 100 % 3 100 %

Fosfor 69 97,1 % 16 100 % 4 100 %

Ruw eiwit 111 95,5 % 197 96,4 % 176 94,9 %

Natrium 60 98,3 % 3 100 %

Totaal suiker 2 100 % 2 100 % 2 50 %

Vochtgehalte 16 100 % 35 97,1 % 54 96,3 % 3 100 %

Er werden 42 waarschuwingen gegeven en 2 PV’s opgesteld voor deze non-conformiteiten.
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1.4 Vlees

In het kader van de BSE-bestrijding dient de identifi catie en traceerbaarheid van rundvlees te worden gegarandeerd 

vanaf de slachting tot en met het stadium van de detailhandel. Om dit te controleren wordt vers rundvlees afkomstig 

van één rund bemonsterd in slagerijen en uitsnijderijen. Via het identifi catienummer (dit is het oormerknummer van 

het rund) dat op het vlees vermeld is, wordt het diepgevroren oor van dit rund opgespoord in het slachthuis en even-

eens bemonsterd. Het DNA van het rundvlees wordt vergeleken met het DNA van het runderoor.

Als het oor niet werd teruggevonden of als het DNA van het vlees niet overeenstemde met dat van het bijhorend oor, 

werd het resultaat als niet-conform beschouwd en werd een onderzoek ingesteld om de oorzaak hiervan te achterha-

len.

Resultaten DNA-test op rundvlees

Conform in 2007 Conform in 2008 Conform in 2009

Slagerij 79 % 79,9 % 85,4 % (260 éch.)

Uitsnijderij 84 % 93,6 % 98,2 % (379 éch.)

Alles samen waren 93 % van de DNA-testen conform. Dat betekent een verbetering t.o.v. 2008. Er werden 2 waarschu-

wingen gegeven.

1.5 Frituurvet

Tijdens de hygiëne-inspecties in de horecasector werd systematisch nagegaan of de kwaliteit van het frietvet voldeed 

aan de wettelijke bepalingen met behulp van een draagbaar testtoestel (meten van het gehalte van de polaire fractie). 

Wanneer het resultaat ongunstig was, werd een monster genomen om in het labo verder te onderzoeken op het 

gehalte aan vrije vetzuren (in de loop van 2009 vervangen door gepolymeriseerde triglyceriden). In 2009 werden 21 

analyses uitgevoerd waarvan 42,9 % gunstig waren. In totaal werden 5 PV’s gegeven.

Zoals voorzien in de autocontrolegids moet frituurvet geregeld volledig vervangen worden. Op basis van een vettest 

kan bepaald worden wanneer het vet moet vervangen worden.
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1.6 Eiproducten

Er werden monsters vloeibaar eiproduct en eipoeder genomen in de eiproductenbedrijven om na te gaan of de wet-

telijke normen gerespecteerd werden. Het gaat meer in het bijzonder over volgende parameters: 

Om te garanderen dat geen bebroede of ontaarde eieren werden aangewend als grondstof, mag het gehalte aan 

β-hydroxy-boterzuur in eiproducten niet hoger zijn dan 10 mg/kg niet-gemodifi ceerd eiproduct, berekend op 

droge stof.

Om te garanderen dat de nodige hygiëne in acht wordt genomen totdat de eieren en de eiproducten een behan-

deling hebben ondergaan, mag het melkzuurgehalte niet hoger zijn dan 1.000 mg/kg eiproduct, berekend op de 

droge stof (geldt enkel voor onbehandelde producten).

De hoeveelheid resten van schalen, vliezen en eventuele andere deeltjes in het eiproduct mag niet hoger zijn dan 

100 mg /kg eiproduct..

 

Kwaliteitsparameters van vloeibare eiproducten en eipoeder

Vloeibare eiproducten Eipoeder

Aantal analyses Conform Aantal analyses Conform

Melkzuur 28 100 % 22 100 %

β-hydroxy-boterzuur 22 100 % 22 100 %

Resten van schaal- en vliesdelen - - 119 98,3 %

1.7 Zuigelingenvoeding

De wetgeving bepaalt onder andere dat zuigelingenvoeding een minimum en maximum gehalte aan nutriënten (vita-

mines, mineralen…) moet bevatten en dat ook moet voldaan zijn aan strenge microbiologische criteria. De volledige 

zuigelingenvoeding wordt uitsluitend in de apotheek verkocht en daarom dienden deze monsters, in het kader van het 

protocol tussen FAVV en FAGG, genomen te worden door het FAGG. 

In 2009 werden 98 monsters genomen van zuigelingenvoeding voor microbiologische analyses. Monsters van opvolg-

zuigelingenvoeding werden ook genomen waarvan het gehalte aan de mineralen (natrium, kalium, chloor, calcium, 

fosfor, ijzer, koper, magnesium, seleen en zink) werd bepaald. Alle analyses waren conform.

•

•

•
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1.8 Voedingssupplementen met vitaminen en mineralen

Voedingssupplementen op basis van nutriënten zijn producten onder de vorm van pillen, tabletten of andere voorge-

doseerde vormen die essentiële voedingsstoff en (zoals vitaminen, mineralen, aminozuren, ...) bevatten en die worden 

gebruikt ter aanvulling van de normale voeding. De gehalten van deze stoff en moeten overeenkomen met de geëti-

ketteerde waarden en beantwoorden aan de minimale en maximale wettelijke waarden. Verder moeten de geëtiket-

teerde waarden ook gegarandeerd zijn tot op de vervaldatum.

In 2009 werd door het FAVV 2 types van voedingssupplementen geanalyseerd:

voedingssupplementen op basis van plantenstoff en om na te gaan of het gehalte aan actieve plantenstoff en de 

wettelijk opgelegde hoeveelheid niet overschrijdt: Hypericum perforatum of Sint-Janskruid (6), met Humulus lupu-

lus of hop (9), met Glycine max of soja (12) en met Ginkgo biloba of ginkgo (13). Er waren 4 analyses niet conform en 

3 waarschuwingen werden gegeven

voedingssupplementen op basis van nutriënten (vitaminen et mineralen): 117 analyses uitgevoerd op vitamine A, 

B1, B11, B12, D, K en E en 205 analyses op chroom, koper, mangaan, molybdeen en seleen; 8,5 % (vitaminen) et 12 

% (mineralen) waren niet conform. 8 waarschuwingen, 2 PV’s werden gegeven en 4 maatregelen bij een andere 

operator werden opgelegd.

Er worden eveneens controles uitgevoerd bij fabrikanten voor voedingssupplementen (zie hoofdstuk fraudebestrij-

ding).

1.9 Water

Er worden chemische en microbiologische analyses uitgevoerd om de drinkwaterkwaliteit te onderzoeken van water 

in fl essen en van water dat wordt gebruikt bij de bereiding van levensmiddelen. De monsternemingen worden zowel 

in de sector transformatie als in distributie verricht. Het aantal genomen monsters is met een derde verhoogd in de 

verwerkende sector en met 40 % in de distributie.

De verschillende types geanalyseerd water zijn:

bij bereiding van levensmiddelen gebruikt water, putwater, gerecycleerd water, oppervlaktewater: drinkwater dat 

een andere oorsprong heeft dan leidingwater

behandeld leidingwater: leidingwater behandeld door verwarming, opslag, verzachting, fi ltratie, omgekeerde 

osmose …

tafelwater: drinkwater in fl essen dat in de handel wordt verkocht (bv. de fl essen van waterfonteinen)

natuurlijk mineraalwater: bronwater dat wordt onderscheiden van gewoon drinkwater door de oorspronkelijke 

puurheid op microbiologisch vlak, en door de aard ervan, gekenmerkt door het gehalte aan mineralen, oligo-ele-

menten of andere bestanddelen en, indien toepasselijk, door bepaalde eff ecten

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

•

•

•

•

•

•

•
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Analyses van in de sector transformatie bemonsterd water

Aantal 

monsters
Gunstig

Gunstig met 

opmerkingen
Ongunstig

Bij bereiding van levensmiddelen gebruikt 

water, putwater, gerecycleerd water, op-

pervlaktewater

245 95,6 % 0,4 % 3,7 %

Mineraalwater en bronwater 22 100 % 0% 0 %

Tafelwater 17 100% 0% 0 %

Behandeld leidingwater 49 100 % 0 % 0 %

Globaal genomen was 97 % van de 333 analyses in de verwerkende sector conform, vooral mineraalwater, bronwater, 

tafelwater en behandeld leidingwater. Dit is een grote verbetering in vergelijking met 2008. De non-conforme parame-

ters waren natrium, vrij restchloor, mangaan, arseen, ammonium, MCPP (een pesticide waarvan het gebruik verboden 

is) en coliformen. Dit gaf aanleiding tot 2 waarschuwingen en 1 PV.

Analyses van in de sector distributie bemonsterd water

Aantal 

monsters
Gunstig

Gunstig met 

opmerkingen
Ongunstig

Bij bereiding van levensmiddelen gebruikt 

water, putwater, gerecycleerd water, 

oppervlaktewater

71 98,6 % 0% 1,4 %

Mineraalwater en bronwater 116 97,4 % 1,7 % 0,9 %

Behandeld leidingwater 56 98,2 % 1,8 % 0 %

Globaal genomen was 99 % van de 243 analyses in de distributiesector conform. De niet-conforme parameters waren 

E. coli (tafelwater) en het totaal aan mesofi ele aërobe kiemen bij 22 °C (natuurlijk mineraal- en bronwater). Er werd 1 PV 

opgesteld.
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2 Residuen en contaminanten
Elk jaar neemt het FAVV monsters voor onderzoek naar verschillende residuen en contaminanten, zoals dioxinen, PCB’s, 

mycotoxines, zware metalen, bestrijdingsmiddelen …

Dioxines, dioxineachtige PCB’s en merker-PCB’s

PCB’s en dioxines zijn stoff en met een potentieel cancerogene werking. Kenmerkend voor deze stoff en is dat ze zeer 

resistent zijn aan chemische en biologische afbraak; daarenboven accumuleren deze stoff en in vetten doorheen alle 

stadia van de voedselketen. 

Dioxines zijn een groep van organische chloorverbindingen. Onder de noemer dioxines worden naast de ‘echte’ dioxi-

nes (polychloordibenzodioxines of PCDD’s), furanen (polychloordibenzofuranen of PCDF’s) en dioxineachtige poly-

chloorbifenylen (PCB’s) gerekend. Er bestaan 210 verschillende PCDD’s en PCDF’s waarvan er 17 beschouwd worden als 

giftig. Al deze verbindingen zijn lipofi el (vetoplosbaar), chemisch en fysisch zeer stabiel en weinig biologisch afbreek-

baar. Daardoor worden ze geaccumuleerd in het vet van dieren en mensen. 

PCB’s vormen een groep van 209 verschillende congeneren. Zij komen voort uit menselijke activiteiten. Ze kunnen 

onderverdeeld worden in 2 kategorieën afhankelijk van hun toxicologische eigenschappen. Twaalf vertonen toxicolo-

gische eigenschappen vergelijkbaar met deze van dioxines en worden daarom vaak aangeduid als dioxine like PCB’s. 

PCB’s komen steeds voor in mengsels: voor de bepaling beperkt men zich meestal tot de zogenaamde merker-PCB’s. 

Deze worden vrij eenvoudig gemeten en geven een aanduiding van de totale blootstelling. 

Dioxines worden gevormd als bijproduct van een chemische reactie, of bij verbrandingsprocessen. Hierdoor komen 

dioxines ook van natuur voor. In tegenstelling tot PCB’s hebben dioxines geen technologische toepassing. Ze zijn een 

hoogst ongewenst bijproduct. De mens neemt dioxines vooral op via zijn voeding. Voedingswaren van dierlijke oor-

sprong zoals vlees, melk, eieren zijn de belangrijkste bron. 

Het controleren van diervoeders op dioxines is cruciaal. Eén lot van een voedermiddel kan immers voor een verontrei-

niging van een enorm aantal dieren zorgen. Bekende voorbeelden zijn de dioxinecrisis van 1999 (door een verontreini-

ging van dierlijk vet met transformator-olie, het incident van 2006 (door het gebruik van ongezuiverd zoutzuur bij de 

productie van gelatine) en in 2008, de dioxinecrisis in Ierland (veroorzaakt door gedroogde bakkerijproducten via een 

verontreinigde brandstof en gerecycleerd in varkensvoeder).

Kort na de dioxinecrisis van 1999 werd in België een programma tot snelle opsporing van contaminanten opgezet. 

Verder werden bepaalde risicogrondstoff en verboden, zoals gerecycleerde vetten en oliën afkomstig uit keukens of 

frituren. Ook werd een verplichte analyse opgelegd van elke op de markt gebrachte partij kritische producten op PCB’s 

en in sommige gevallen op dioxines. Reeds in 1999 werden er voorlopige nationale normen vastgelegd voor PCB’s, in 

afwachting van EU-normen. Momenteel zijn er EU-normen vastgelegd voor dioxines middels de richtlijn 2002/32/EG en 

werd de traceerbaarheid van diervoeders verscherpt.

In 2008 werd de verplichte PCB-analyse vervangen door een dioxine-analyse op de meest kritische producten zoals 

dierlijke vetten. Het doel van deze aanpassing is om de autocontrole op deze producten, georganiseerd door de bedrij-

ven, nog verder aan te scherpen. 
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Mycotoxines

Mycotoxines zijn door schimmels geproduceerde gifstoff en die zich op plantaardige grondstoff en ontwikkelen tijdens 

de groei of tijdens de opslag. Meerdere mycotoxines hebben een niet-verwaarloosbare invloed op de gezondheid van 

mens en dier. Zo veroorzaakt het fusariumtoxine DON (deoxynivalenol) misselijkheid, braken, buikpijn, diarree, duizelig-

heid en hoofdpijn. Andere mycotoxines zijn giftig voor het zenuwstelsel, zoals patuline, of kunnen genschade toebren-

gen en zijn kankerverwekkend, zoals bepaalde afl atoxines.

Verder kunnen, door de opname van verontreinigd voeder en omwille van hun chemische stabiliteit, mycotoxines 

voorkomen in dierlijke producten zoals melk. Daarom worden zowel diervoeders als levensmiddelen bemonsterd op 

de aanwezigheid van deze ongewenste stoff en. Hierbij worden de gevaarlijkste mycotoxines, afl atoxines, ochratoxine 

A en fusariumtoxines, gecontroleerd in de meest gevoelige matrices zoals granen en levensmiddelen op basis van 

granen.

Bestrijdingsmiddelen

Door het gebruik van bestrijidingsmiddelen in fruit-, groente- en graangewassen kunnen residuen aanwezig blijven in 

de grondstoff en bestemd voor diervoeders en in levensmiddelen.

Om na te gaan of de bestrijdingsmiddelen goed worden gebruikt (voor het gewas erkende bestrijdingsmiddelen, 

vastgelegde dosissen en wachttijden…) en om de gezondheid van consumenten te beschermen legt de wetgeving 

maximumwaarden voor residuen (MRL) vast voor levensmiddelen. Producten die daar niet aan voldoen mogen niet 

in de handel worden gebracht. Sinds 1/9/2008 zijn de MRL in Europa volledig geharmoniseerd (verordening (EG) nr. 

396/2005). Zo worden alle Europese consumenten beschermd en is vrij verkeer van levensmiddelen tussen de lidstaten 

mogelijk geworden. 

Het door het FAVV toegepaste controleprogramma op residuen van bestrijdingsmiddelen wordt uitgewerkt op basis 

van een risicoevaluatie. Levensmiddelen die een overschrijding van de MRL kunnen vertonen worden nauwlettend 

gevolgd. Op vraag van de Europese Commissie werd bijzondere aandacht geschonken aan bepaalde levensmiddelen 

afkomstig uit derde landen. Een overschrijding van de MRL vormt slechts uitzonderlijk een gevaar voor de consument 

maar wijst op een verkeerd gebruik van het bestrijdingsmiddel. Bij overschrijding van een MRL wordt een beoorde-

ling gemaakt van het risico voor de consument. Als de overschrijding een mogelijk risico inhoudt voor de consument 

worden maatregelen getroff en om consumptie van het betreff ende product te vermijden (uit de handel nemen, 

perscommuniqué en terugroepen van bij de consument). Daarnaast vindt een inspectie plaats bij de operator die voor 

het levensmiddel aansprakelijk is (Belgische producent of invoerder) om de oorzaak van de overschrijding van de MRL 

te kunnen achterhalen. Al naargelang van de ernst van de inbreuk krijgt de verantwoordelijke operator een waarschu-

wing of een PV.

Zware metalen

Zware metalen zijn toxische stoff en van nature aanwezig in het leefmilieu of afkomstig uit industriële activiteiten. Ze 

kunnen door opname via de voeding dysfuncties veroorzaken of zich opstapelen in het lichaam (vb.: cadmium in de 

nieren). Controles zijn bedoeld om na te gaan dat de wettelijke normen voor levensmiddelen niet worden overschre-

den, maar ook in contactmaterialen. 

Vele keramische producten zoals borden, tassen, keukengerei zijn gekleurd, versierd of gelakt, wat soms kan leiden tot 

een verhoogde afgifte van cadmium en lood in het levensmiddel. Cadmium en lood zijn zware metalen die ernstige 

gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Zo kan loodcontaminatie leiden tot verminderde geestelijke ontwik-

keling en intellectuele prestaties bij kinderen en hart- en vaatziekten bij volwassenen en cadmiumintoxicatie tot 

een verstoorde nierfunctie. Lood en cadmium in ceramiek en de migratie van deze metalen naar eetwaren zijn strikt 

gereglementeerd. 
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PAK’s

Bij onvolledige verbranding van organische producten worden polycyclische aromatische koolwaterstoff en (PAK’s) 

gevormd waarvan sommige wellicht kankerverwekkend zijn voor de mens. PAK’s worden in levensmiddelen gevormd 

bij het opwarmen en drogen wanneer verbrandingsproducten rechtstreeks met het levensmiddel in contact komen. 

Grote hoeveelheden PAK’s kunnen worden aangetroff en in geraffi  neerde olie. In dat geval kunnen de PAK’s worden 

verwijderd door een extra processtap in te voeren door behandeling van het levensmiddel met actieve koolstof. Een 

andere mogelijke bron van PAK’s zijn de afzettingen uit het milieu op vis en zeevruchten. Voor bepaalde levensmidde-

len is een maximale limiet voor de meest toxische PAK vastgesteld: benzoapyreen. 

2.1 Diervoeders 

2.1.1 Residuen van bestrijdingsmiddelen

Er worden analyses uitgevoerd om na te gaan of de maximumwaarden voor residuen in acht worden genomen. In 

2009 werden 75 monsters van grondstoff en geanalyseerd: 98,7 % ervan waren conform. De niet-conform analyse heeft 

betrekking op de aanwezigheid van chloorprofam in spelt.

2.1.2 PCB’s en dioxinen, zware metalen, mycotoxines

De 2.077 analyses voor PCB’s en dioxinen, 680 analyses voor zware metalen en 1.019 analyses voor zware metalen waren 

allen conform de normen, met uitzondering van één volledig voeder voor zeugen (DON), waarvoor een waarschuwing 

werd opgemaakt. 

PCB’s, dioxinen, zware metalen en mycotoxines in diervoeders

  Grondstoff en Voormengsels Mengvoeders Additieven

PCB’s en dioxinen

Dioxineachtige PCB’s 48 3 26 3

PCB 240 117 500 3

Dioxinen 445 122 483 87

Zware metalen 

Arseen 51  90  

Cadmium 59 59 116  

Kwik 52  90  

Lood 80  83  

Mycotoxines 

Afl atoxine B1 104  119  

Deoxynivalenol (DON) 38  92 (98,9 %)  

Fumonisine B1 86  92  

HT-2 toxine 45  1  

Ochratoxine 85  184  

T2-toxine 45 45  1  

Zearalenon 36  91

 



150

2.1.3 Fluor

In 2009 werden 74 fl uormetingen uitgevoerd in mineralen, mengvoeders, samengeperste pulpen en kalkalgen. Alle 

monsters waren conform.

2.1.4 Andere verboden of ongewenste stoff en

Bepaalde stoff en worden binnen bepaalde grenzen aanvaard, anderen zijn formeel verboden in diervoeders. Bij de 

verboden stoff en horen hormonen of antibiotica die groeibevorderend zijn voor dieren. Onze onderzoeken op dit vlak 

waren gericht op de kruiscontaminatie in de fabriek of op de aanwezigheid van verboden additieven, zoals antibiotica 

waarvan het gebruik verboden is om antibioresistentie van de micro-organismen te voorkomen.

Gerecycleerde vetten zijn eveneens verboden door het gebrek aan transparantie en waarborgen op het vlak van kwali-

teit en veiligheid van dergelijke materies. Onvoldoende zuivere rundervetten zijn eveneens verboden. Deze maatregel 

werd genomen ter bescherming tegen gekkekoeienziekte.

Verboden of ongewenste stoff en in dierenvoeders (conformiteitspercentage)

Grondstoff en Mengvoeders

Hormonen 1 (100 %) 687 (100 %)

Polycyclische aromatische koolwaterstoff en 120 (100 %) 120 (100 %)

Onzuiverheden in rundervetten 64 (95,3 %)  

Gerecyclede oliën 120 (100 %)  

Moederkoren van rogge 28 (100 %)  

Kruiscontaminatie en verboden medicinale stoff en  758 (100 %)

De niet-conformiteiten voor onzuiverheden in rundervetten gaven aanleiding tot 1 PV. 

2.2 Meststoff en, bodemverbeterende middelen 
 en teeltsubstraten

Residuen en contaminanten in meststoff en, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten (conformiteitspercentage)

Meststoff en

Organische 

bodemverbeterende 

middelen

Organische 

teeltsubstraten
Zuiveringsslib

Cadmium 10 (100 %)

Zware metalen 86 (100 %) 55 (98,2 %) 76 (100 %)

PCB 35 (100 %)

De 262 analyses waren conform, met uitzondering van één teelaarde die een te hoog nikkelgehalte vertoonde. Er werd 

1 PV opgesteld.
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2.3 Fruit, groenten, graan en verwerkte producten 
 van plantaardige oorsprong

2.3.1 Mycotoxines

Claviceps purpurea (moederkoren van rogge) in granen bemonsterd bij de verwerking en distributie

Aantal monsters Conform

Rogge 5 80 %

Tarwe 33 100 %

Spelt 2 100 %

Daarnaast worden andere controles op het gehalte aan mycotoxines uitgevoerd bij de invoer (zie hoofdstuk betref-

fende de controles bij invoer en uitvoer).

2.3.2 Residuen van bestrijdingsmiddelen

In 2009 werd bijzondere aandacht besteed aan bepaalde groenten:

Aubergines, bonen, kalebassen en pepers afkomstig uit Thailand en de Dominicaanse Republiek, na vaststelling van 

talrijke overschrijdingen van de MRL de laatste jaren. Deze op import toegespitste controles zijn sindsdien verplicht 

in alle lidstaten vanaf januari 2010, na de inwerkingtreding van het Europees Reglement nr. 669/2009.

Verse en droge wilde paddenstoelen, na de ontdekking van nicotine in wilde paddenstoelen door Duitsland (vooral 

geïmporteerd uit China) met gehalten die de MRL overschreden, en op aanvraag van de Europese Commissie; de 

nicotine werd vermoedelijk illegaal gebruikt als insecticide.

De bemonsterde producten van Belgische en vreemde oorsprong worden op verschillende punten in de voedselketen 

genomen, vooral aan de grenscontroles (havens, luchthavens) en bij groothandelaars.

Groenten fruit & granen

n 2009 werden er 1.814 monsters van fruit, groenten en graan genomen op de Belgische markt; 94,3 % van de monsters 

waren conform (geen residuen of geen overschrijding van de in de wetgeving vastgelegde MRL). 

De resultaten van deze controles op residuen van bestrijdingsmiddelen worden gerapporteerd conform de instructies 

van de Europese Commissie, namelijk zonder rekening te houden met de analytische onzekerheid over het resultaat; 

indien er wel rekening wordt gehouden met deze onzekerheid, bedraagt het conformiteitspercentage 97,4 % voor de 

monsters. 

Het aantal monsters is met 28 % toegenomen in vergelijking met 2008. De door de laboratoria gebruikte methoden 

maakten eveneens onderzoek mogelijk naar een groter aantal bestrijdingsmiddelen (376 verschillende bestrijdingsmid-

delen in 2009, 350 in 2008). 

•

•
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Residuen van bestrijdingsmiddelen in fruit, groenten en graan

 

Monsters
Zonder aantoonbare 

residuen (conform)

Met residuen 

≤ MRL (conform)

Met residuen > MRL

(niet-conform)

Fruit 720 17,2 % 77,6 % 5,1 %

Groenten 1.067 42,1 % 51,6 % 6,3 %

Graan 27 18,5 % 81,5 % 0 %

Totaal 1.814 31,9 % 62,4 % 5,7 %

Globaal was, 5,7 % van de 1.814 monsters niet-conform, net zoals in 2008 (6,0 %). De belangrijkste non-conformiteiten 

bij fruit kwamen voor bij aardbeien (vooral uit Egypte), aalbessen (uit België) en passievruchten (vooral uit Kenia). De 

belangrijkste groenten die niet beantwoordden aan de MRL waren pepers (vooral uit Thailand), kalebassen (uit de 

Dominicaanse Republiek) en selder, prei, spinazie en peterselie (vooral uit België). 

Van buiten de Europese Gemeenschap ingevoerde groenten en fruit vertoonden verhoudingsgewijs meer overschrij-

dingen van de MRL dan groenten en fruit uit de lidstaten.

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

Oorsprong Percentage monsters Niet conform (> MRL)

België 42,5 % 4,4 %

Andere EU-landen 23 % 3,6 %

Derde landen 33,5 % 9 %

Onbekend 0,9 % 0 %

In het kader van de nicotineproblematiek in wilde paddenstoelen, heeft het FAVV 35 monsters geanalyseerd. De aanwe-

zigheid van nicotine werd vastgesteld in 74 % van de monsters. De resultaten van controles door andere lidstaten toon-

den eveneens de aanwezigheid van nicotine aan in wilde paddenstoelen, met verschillende gehalten. De hypotese van 

het gebruik van nicotine als insecticide werd afgewezen. Het blijkt dat de stof van nature aanwezig zou zijn in wilde 

paddenstoelen. De MRL die momenteel is vastgelegd in de wetgeving, wordt nu herzien.

Er werden vier Europese waarschuwingsberichten (RASFF) verstuurd door het FAVV voor levensmiddelen die niet 

voldeden aan de MRL en die een potentieel gevaar inhielden voor de consument. Alle mogelijke maatregelen werden 

getroff en om consumptie van die levensmiddelen te vermijden.
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In 2009 door het FAVV verzonden Europese waarschuwingsberichten 

Soort levensmiddel Land van oorsprong

Pepers Oeganda

Mandarijnen Argentinië

Perziken Chili

Kropsla België

De niet-conformiteiten gaven aanleiding tot 15 waarschuwingen en 24 PV’s.

In het kader van de opvolging van de niet-conformiteiten en klachten, werden 70 monsters van fruit en groenten 

genomen en geanalyseerd; 52,8 % van deze monsters, vooral pepers, waren niet conform.

Alle partijen van in volle grond geteelde sla (kropsla, andijvie, veldsla) en selder moeten voordat ze mogen worden 

geoogst een analyse op residuen van bestrijdingsmiddelen en nitraten ondergaan. Hierbij wordt onderzocht of zij 

voldoen aan de wettelijk vastgelegde MRL. Deze vooroogstcontrole wordt uitgevoerd door het FAVV of door telersver-

enigingen die door het FAVV erkend zijn. In 2009 voerde het Agentschap 145 vooroogstcontroles uit, de andere , veel 

talrijkere controles, werden uitgevoerd door een erkend organisme. Alleen producten die voldoen aan de MRL mogen 

in de handel worden gebracht.

Verwerkte producten van dierlijke oorsprong 

Residuen van bestrijdingsmiddelen in verwerkte producten van dierlijke oorsprong en babyvoeding

Aantal
Zonder aantoonbare 

residuen (conform)

Met residuen 

≤ MRL (conform)
Met residuen > MRL

Verwerkte producten 109 65,1 % 34 % 0,9 %

Babyvoeding 90 97,8 % 0 % 2,2 %

De 2 monsters van babyvoeding waren conform, rekening houdend met de analytische onzekerheid van het resultaat.
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2.3.3 Nitraten

Nitraten zijn contaminanten die van nature voorkomen in groenten en fruit. De concentratie ervan verschilt al naarge-

lang van de soort, het seizoen en de teeltwijze. Ze komen vooral voor in bladgroenten.

In 2009 werden 135 monsters van groenten genomen op de Belgische markt en onderzocht op de aanwezigheid van 

nitraten; 99,2 % van de monsters voldeden aan de in de Europese wetgeving vastgelegde normen, rekening houdend 

met de analytische onzekerheid van het resultaat. De norm werd overschreden bij een spinaziemonster.

2.3.4 Lood en cadmium

De aanwezigheid van lood en cadmium in groenten en fruit is vooral een gevolg van de milieuverontreiniging. 

In 2009 werden 130 monsters van groenten (met inbegrip van aardappelen) en fruit genomen op de Belgische markt 

en onderzocht op de aanwezigheid van lood en cadmium. Alle monsters voldeden aan de normen vastgelegd in de 

Europese wetgeving.

2.4 Melk en melkproducten

Op de hoeve en tijdens het transport

Er werden controles op residuen van geneesmiddelen en contaminanten uitgevoerd op de melk van verschillende 

diersoorten (runderen, geiten, schapen en paarden). De monsternemingen gebeuren voornamelijk op de hoeve en in 

beperkte mate in de melktransportwagens. De meeste stalen worden genomen op koemelk, aangezien dit de grootste 

productie vertegenwoordigt ten opzichte van melk van geiten, schapen en paarden.

Er werden analyses uitgevoerd voor residuen van diergeneesmiddelen (verboden stoff en, antibiotica, sulfonamiden, 

anthelminthica, niet-steroïdale ontstekingsremmers …), contaminanten (zware metalen, dioxinen, PCB en PCB-achtige 

dioxinen, pesticiden, afl atoxinen …). Uit de resultaten blijkt dat de kwaliteit van de melk op de landbouwbedrijven zeer 

goed is: de 1.183 analyses waren allen conform.

In de verwerking en distributie

De 260 analyses voor lood, chloramfenicol, dioxinen en PCB waren conform.

Melk en melkproducten bemonsterd bij de verwerking en de distributie (aantal analyses)

Lood Chloramfenicol
Dioxines en dioxine-

achtige PCB’s
PCB

Melk 10  22 10

Boter   22 22

Kaas 10 10 32 22

Yoghurt 10 10 42 2

Melkpoeder 9 10 15 2
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2.5 Eieren en eiproducten

Legbedrijven

Op kippeneieren worden controles op residu’s van geneesmiddelen (verboden stoff en, antibiotica, sulfonamiden, coc-

cidiostatica, …) en contaminanten (zware metalen, dioxines, dioxine like PCB, PCB, pesticiden, …) uitgevoerd. 

De monsters worden verdeeld over de verschillende houderijsystemen (kooi, scharrel, vrije uitloop en bio) in de legbe-

drijven. Alle 495 analyses waren conform.

Verwerking en distributie

Er werden analyses voor dioxines, dioxineachtige PCB’s en PCB-merkers uitgevoerd op eieren bemonsterd bij de ver-

werking en de distributie. De 20 analyses waren conform.

2.6 Slachtdieren

In 2009 werden 3.948 monsters genomen in de veehouderijen voor het opsporen van anabolica en verboden stoff en in 

het kader van het bewakingsplan voor residuen en contaminanten, namelijk:

2.093 monsters van runderen

520 monsters van kalveren

1.119 monsters van varkens

216 monsters van pluimvee.  

Op eenzelfde monster werden verschillende families van stoff en opgespoord, waardoor het werkelijk aantal analyses 

veel hoger ligt dan het aantal genomen monsters. Eén monster van kalveren bleek positief voor prednisolone en één 

monster van runderen bleek positief voor dexamethason.

In 2009 werd geen enkel H-statuut toegekend.

16 van de in 2009 toegekende R-statuten waren een gevolg van het gebruik van antibiotica en 5 van het gebruik van 

niet-steroïdale ontstekingsremmers.

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

 

H-statuut R-statuut

Runderen Varkens Runderen Varkens

2006 9 1 7 9

2007 5 0 12 12

2008 4 1 12 4

2009 0 0 16 5

•

•

•

•
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Het R-statuut houdt in dat gedurende 8 weken 1 op 10 dieren van elke in het slachthuis aangeboden partij dieren 

op kosten van de verantwoordelijke wordt onderzocht. Toekenning van een H-statuut heeft als gevolg dat de dieren 

gedurende 52 weken het bedrijf alleen mogen verlaten om naar een Belgisch slachthuis te worden overgebracht waar 

vervolgens 1 op 10 dieren van elke partij op kosten van de verantwoordelijke zal worden onderzocht.

2.7 Vlees en afgeleide producten

2.7.1 In het slachthuis in het kader van het toezichtsplan

In het kader van het toezicht op residuen en contaminanten worden in het slachthuis monsters genomen van ge-

slachte dieren. 

In het slachthuis genomen monsters van geslachte runderen (10 analyses), kalveren (6 analyses), varkens (93 analyses), 

schapen (8 analyses), paarden (10 analyses), pluimvee (36 analyses), konijnen (11 analyses), evenals van vissen uit hydro-

cultuur (10 analyses) werden onderzocht op de aanwezigheid van ochratoxine, een mycotoxine. Alle monsters waren 

conform.

De monsters van runderen, kalveren, varkens, schapen, paarden, pluimvee, konijnen en duiven werden onderzocht 

op de aanwezigheid van anabolica (hormonen, thyreostatica, beta-agonisten en corticosteroïden), verboden stof-

fen (chlooramfenical, nitrofuranen, nitro-imidazol), diergeneesmiddelen, dioxinen en PCB’s, bestrijdingsmiddelen en 

zware metalen. De monsters van vrij wild worden vooral onderzocht op contaminanten met dioxinen, PCB’s en zware 

metalen.

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

 

Runderen Kalveren Varkens Schapen Paarden

Anabole stoff en 1.647 7.629 2.641 (99,9 %) 53 81

Verboden stoff en 58 55 343 31 31

Antibiotica 316 (99,7 %) 197 (97,5 %) 1.855 (99,7 %) 45 57

Anthelminticas 60 58 277 45 101

Coccidiostatica 10 60 77 10 10

Pyrethroïden 19 10 19 10 10

Kalmeermiddelen 70 38 419 - 10

Niet-steroïdale ontstekingsremmers 82 40 207 (99,5 %) 20 52

Dioxinen & PCB 202 (99 %) 54 246 32 27

Organochloorpesticiden 20 10 50 10 10

Organofosforpesticiden 16 10 33 10 10

Lood en cadmium 96 20 170 22 22
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Residuen en contaminanten in het slachthuis (aantal analyses en % conformiteit, uitsluitend vermeld voor de analyses die niet 
100 % conform zijn)

Pluimvee Konijnen Duiven Vrij wild

Anabole stoff en 539 43 42

Verboden stoff en 522 (99,4 %) 35 44 (97,7 %)

Antibiotica 558 (99,3 %) 22 25

Anthelmintica 109 13 10

Coccidiostatica 200 (98 %) 12 15

Pyrethroïden 39 6 10

Niet-steroïdale ontstekingsremmers 93 (97,9 %) 10 (90 %) 10

Dioxinen & PCB 268 30 26 48

Organochloorpesticiden 45 10 10 16

Lood en cadmium 80 22 20 198

De niet-conforme resultaten waren te wijten aan de aanwezigheid van corticosteroïden (3), chloramfenicol (een verbo-

den antibioticum) bij pluimvee (2), nitrofuranen bij pluimvee en duiven (2), antibiotica (15), coccidiostatica (4), niet-ste-

roïdale ontstekingsremmers (4) dioxinen en PCB (1). De karkassen van niet-conforme dieren die nog aanwezig waren in 

het slachthuis werden aangeslagen en vernietigd.

2.7.2 Verdachte monsters in slachthuizen

Monsters worden genomen:

op dieren afkomstig van bedrijven met statuut R of H

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

in andere gevallen waarbij een behandeling kan vermoed worden.

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

vernietigd.

Residuen van diergeneesmiddelen

In 2009 werden 201 monsters onderzocht op niet-steroïdale ontstekingsremmers, antibiotica of kalmeermiddelen; 60 

monsters bleken niet conform te zijn door de aanwezigheid van antibiotica (33), niet-steroïdale ontstekingsremmers 

(20), en niet-steroïdale ontstekingsremmers samen met antibiotica (7). In 3 gevallen waren de dieren afkomstig van 

buurlanden en werden de bevoegde autoriteiten ingelicht. 

•

•

•
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Groeibevorderende middelen

In 2009 werden 745 monsters onderzocht op androgenen, gestagenen en œstrogenen, 701 monsters op stilbenen, 591 

monsters op beta-agonisten, 587 monsters op corticosteroïden en 201 monsters op thyreostatica. Acht monsters bleken 

niet conform te zijn door de aanwezigheid van corticosteroïden.

2.7.3 Verwerking en distributie

Stalen van vlees en vleesproducten, afkomstig van de verwerking en distributie, werden bemonsterd op dioxines, PCB’s 

(polychloorbifenylen) en PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoff en). Alle monsters waren conform. 

Residuen en contaminanten in vlees en vleesproducten in verwerking en distributie (aantal analyses)

Dioxines en dioxine-achtige PCB’s Merker-PCB’s PAK

Vlees 40

Dierlijke vetten 35 10

Vleesproducten 39

2.8 Aquacultuurproducten

In 2009 werden 112 monsters genomen bij aquacultuurbedrijven voor onderzoek naar anabolica (30), verboden stoff en 

(28), antibiotica (9) anthelminthica (19), dioxinen en PCB (40), organochloorpesticiden (8), lood en cadmium (18) en 

malachietgroen (75) in vissen uit aquacultuur; alle stalen waren conform.

2.9 Visserijproducten

2.9.1 Histamine

Histaminevorming in vis kan plaatsvinden wanneer bacteriën het van nature in vis aanwezige aminozuur histidine 

omzetten in histamine. Bepaalde vissoorten zoals tonijn, makreel, sardines, haring, ansjovis, … bevatten veel histidine 

en houden bijgevolg meer risico in op vorming van hoge gehaltes aan histamine vooral bij hanteren of opslag in ver-

keerde omstandigheden (bijvoorbeeld bewaren bij te hoge temperatuur). 

Het consumeren van vis die hoge gehaltes aan histamine bevat, kan vergiftigingsverschijnselen veroorzaken zoals 

misselijkheid, huiduitslag, hoofdpijn en maagdarmklachten. Histamine wordt niet vernietigd bij het koken van de vis. 

Het bewaren van verse vis in gekoelde omstandigheden (bij een temperatuur van 0 tot 4 °C) is dus een zeer belangrijke 

maatregel om de histaminevorming tot een minimum te beperken. 
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Analyses op histamine

Makreel (vismijn)
Visserijproducten rijk aan histidine 

(transformatie en distributie)

Analyses Conform Analyses Conform

Histamine 1 100 % 37 94,6 %

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

Analyses van vissen en schaaldieren werden uitgevoerd op dioxines, dioxine like PCB, PCB’s:

In vismijnen: de 186 analyses waren conform

In transformatie en distributie: de 186 analyses waren conform

Zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoff en (PAK’s) (aantal analyses)

Cadmium Lood Kwik PAK’s

Tweekleppigen 5 5 5 5

Vis en schaaldieren 45 20 36 49

Alle monsters waren conform. 

2.9.3 Tributyltin

Tributyltin is een stof die sinds het begin van de jaren 1970 in verf wordt gebruikt om de aangroei van algen en zee-

pokken op scheepsrompen tegen te gaan. Door het gebruik van dergelijke verf neemt het brandstofgebruik af. Deze 

organotinverbinding wordt tegenwoordig in grote hoeveelheden aangetroff en in de havens en vaarroutes. Het gebruik 

van verf met tributyltin is sinds 1990 verboden op de rompen van schepen kleiner dan 25 m. De Europese Unie heeft 

een verbod opgelegd om tributyltin nog op de markt te brengen en wetgeving is in voorbereiding om het verbod op 

de aanwezigheid van tributyltin op scheepsrompen van kracht te maken. Tributyltin hecht zich gemakkelijk aan slib-

deeltjes en zwevend stof. Op deze manier komt het in de voedselketen terecht. Zo komt tributyltin voor in schaal- en 

schelpdieren.

In 2009 werden 30 monsters van oesters, mosselen en garnalen (van groothandel en kleinhandel) geanalyseerd. Allen 

waren conform.

2.9.4  Bewaarmiddelen in garnalen

Sorbinezuur en benzoëzuur zijn toegelaten conserveermiddelen in gekookte garnalen. Boorzuur is echter verboden. 

In 2009 werden gekookte garnalen afkomstig van vismijnen (18 analyses) en groothandels (50 analyses) onderzocht op 

sorbinezuur, benzoëzuur en boorzuur. Alle monsters waren conform.

•

•
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2.9.5 Mariene biotoxines

Levende tweekleppige weekdieren zoals mosselen en oesters zijn fi lterfeeders: zij voeden zich met microalgen 

(fytoplankton) door deze te fi lteren uit het water. Onder dit fytoplankton zijn er soorten die toxines produceren die 

onder andere in weekdieren zoals mosselen en oesters accumuleren. Men noemt deze toxines mariene biotoxines. Bij 

gunstige omstandigheden kan het plankton op zeer korte tijd spectaculaire concentraties aannemen. Men spreekt dan 

van algenbloei of “bloom”, waardoor weekdieren blootgesteld worden aan hoge concentraties biotoxines.

De consumptie van dergelijke mosselen of oesters kan bij mensen ziekte of zelfs dood veroorzaken. De toxines kunnen 

ziekteverschijnselen veroorzaken zoals braken en diarree (DSP: Diarrhetic Shellfi sh Poisoning), desorïentatie en geheu-

genverlies (ASP: Amnesic Shellfi sh Poisoning) en stuiptrekkingen en verlammingsverschijnselen (PSP: Paralytic Shellfi sh 

Poisoning). Regelmatige controle van het zeewater op de aanwezigheid van toxineproducerend fytoplankton en de 

controle van mosselen en oesters op de aanwezigheid van mariene biotoxines, herleiden het risico op consumptie van 

met toxines gecontamineerde weekdieren tot een minimum.

Analyses op mariene biotoxines.

Sint-Jacobsschelpen 

(vismijn)

Levende tweekleppige weekdieren 

(grootdistributie)

analyses conform analyses conform

ASP 52 98,1 % 19 100 %

DSP 52 100 % 19 100 %

PSP 52 100 % 19 100 %

2.10 Honig

In 2009 werden 125 monsters genomen bij imkers en 120 bij distributie en verwerking; alle resultaten waren conform.

Verboden 

stoff en
Antibiotica

Organochloor-

pesticiden

Organofosfor-

pesticiden

Pyrethrinoï-

den

Lood en 

cadmium

Imkers 63 77 20 20 20 40 

Distributie en 

verwerking
40 120 40 40 40 70 
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2.11 Diverse levensmiddelen

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

In 2009 werden 481 monsters van verschillende levensmiddelen genomen; deze respecteerden allen de reglemente-

ring, uitgezonderd een monster van een voedingssupplement waarvan het arseengehalte (3,3 mg/kg) de norm van 1 

mg/kg overschreed. Hiervoor werd een PV uitgeschreven, een Europese waarschuwing (RASFF) uitgevaardigd en een 

terugroeping van het product georganiseerd.

 

 Arseen Lood Cadmium Kwik PAK

Dioxines & 

dioxine-

achtige 

PCB’s

Merker-

PCB’s

Fruit en groentesap 

limonade
10 10 19     

Wijnen  10      

Thee 10 10      

Brood 10 10 10     

Cacaoboter en 

chocolade
  10  20   

Babyvoeding 10 20 10  10 20 10

Voedingspasta  10 19     

Plantaardige oliën     20 56 32

Groenten     12   

Voedingssupplement 20 10 10 20 24 23 16

Additieven 10 10 10 10

Aroma’s 10 10 10 10

De dienst Verwerking en Distributie van het bestuur Controlebeleid
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2.11.2  Mycotoxines

853 monsters van verschillende producten werden op mycotoxinen onderzocht. De resultaten waren aanvaardbaar op 

2 uitzonderingen na voor kruiden: een monster van nootmuskaat voor afl atoxine B1 in de distributie en een monster 

van paprikapoeder voor ochratoxine A. Er werd een PV opgemaakt. 

Afl atoxine 

B1, B2, G1, G2

Ochratoxine 

A

Fumonisine 

B1 en B2

DON Zearalenon T2 &HT2 afl atoxine 

M1

Babyvoeding 10 10 10 10 10 10 10

Dranken  19  10    

Graanvlokken, deriva-

ten van graanvlokken 

en bereidingen op 

basis van graanvlokken

30 31 92 41 20 40  

Chips   16 15 15 10  

Snoep 78  1 2    

Kruiden 40 11      

Zetmeel   1 1    

Kaas       20

Fruit 117 10 6     

Granen, oliehoudende 

vruchten en plantaar-

dige oliën

20    20   

Melk       30

Brood  10  20  10  

Koude kant-en-klare 

bereidingen
  4     

Melkpoeder       10

Voedingssupplement 13       

Thee, koffi  e, café, krui-

denthee en cacao
 20      

Yoghurt       20

2.11.3  Furaan

Furaan is een verbinding die men aantreft in veel levensmiddelen die een warmtebehandeling onder hoge druk heb-

ben ondergaan, zoals bijvoorbeeld levensmiddelen in blik of in glazen bokalen. 

De 116 monsters van vruchten en dranken genomen bij de fabrikanten en in de distributie, waren conform.



163

Controles op producten

2.11.4  3-MCPD

3-monochloorpropaandiol (3-MCPD) is een verontreiniging die wordt gevormd bij de zure hydrolyse van plantaardig 

eiwit. Onderzoek heeft aangetoond dat 3-MCPD cancerogeen en vermoedelijk genotoxisch is als het gedurende 

een langere periode en in hoge doses wordt toegediend. De stof komt voor in een groot aantal levensmiddelen en 

ingrediënten, in het bijzonder in sojasaus, maar ook in brood, crackers, geroosterde koekjes, kaas, salami, gemodifi ceerd 

zetmeel, …

In 2009 werden 119 monsters onderzocht. Er is alleen een regelgeving voor sojasaus en alle monsters daarvan waren 

conform. 

2.11.5 Acrylamide

Acrylamide is een neurotoxische en waarschijnlijk cancerogene stof voor de mens. Vrij hoge hoeveelheden acrylami-

den worden gevormd tijdens de bereiding van sommige levensmiddelen (sterk verhitten, braden, frituren) bij hoge 

temperaturen en met weinig water. Er wordt al enige tijd intensief onderzoek verricht naar de verschillende mechanis-

men die leiden tot de vorming en naar de toxicologie van acrylamide. 

Er werden 196 monsters genomen van levensmiddelen die het meeste bijdragen aan de blootstelling, zoals brood, 

ontbijtgranen, koffi  e en cichorei en die werden gecontroleerd op het acrylamidegehalte. Momenteel zijn er geen wet-

telijke normen.

2.11.6 Benzeen

Benzeen is kankerverwekkend en de meest voorkomende blootstelling aan deze stof is via inademing. Benzeen kan 

echter onder bepaalde omstandigheden in kleine hoeveelheden gevormd worden in frisdrank door reactie van ben-

zoëzuur (toegelaten bewaarmiddel) en ascorbinezuur (een anti-oxidant) of vitamine C. Deze reactie vindt echter slechts 

plaats onder bepaalde voorwaarden: juiste temperatuur, bewaartijd, UV-licht, aanwezigheid van bepaalde andere 

stoff en, …

Omdat suiker de vorming van benzeen lijkt af te remmen en omdat licht en bewaartijd de vorming van benzeen 

verhogen, werden vooral frisdranken met zoetstoff en in transparante fl essen bemonsterd enkele maanden voor de 

vervaldatum. In totaal werden 85 frisdranken bemonsterd en al deze monsters waren conform net als in 2007 en 2008.

2.11.7 Andere residuen en contaminanten

Andere substanties zoals ethylcarbamaat, vlamvertragers, perfl uorverbindingen en organotinverbindingen gebruikt als 

middel tegen vlekken werden geanalyseerd met het oog op het verzamelen van gegevens; deze zullen nadien doorge-

stuurd worden aan het EFSA met het oog op latere blootstellingsevaluaties.
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2.11.8 Additieven

Additieven of toevoegsels zijn stoff en die worden gebruikt om bepaalde voedingskenmerken te wijzigen of te ver-

beteren: voor de verlenging van de houdbaarheid (conserveermiddelen en anti-oxidanten), voor de wijziging van de 

textuur en de stabiliteit, voor de wijziging van de kleur en de smaak (kleur- en smaakstoff en).

De additievenwetgeving bevat positieve lijsten. Dit betekent dat het gebruik van additieven verboden is zonder speci-

fi eke toelating.

Additieven in verschillende levensmiddelen in 2009

  Monsters Conform

Natuurlijke 

aroma’s

coumarine in voedingsmiddelen die kaneel bevatten 43 97,7%

pulegon in muntdrop 38 100%

Bewaarmiddelen

sulfi et in gehakt vlees en bereid gehakt vlees 1.804 93,3%

sulfi et in andere voedingsmiddelen en dranken 125 100%

nitraten in vleeswaren en kaas 45 100%

nitrieten in vleeswaren, gerookte vis en babyvoedingpour bébés 52 100%

benzoaat en sorbaat in frisdranken, vlees- en kipsalades en fruitsap 66 100%

parabenen in snoep en vloeibare voedingssupplementen 30 100%

propionzuur in voorverpakt brood 46 100%

Zoetstoff en zoetstoff en in dranken en desserts 55 100%

Kleurstoff en 

toegelaten kleurstoff en in snoep, ijs en dranken 42 100%

verboden kleurstoff en in paprikapoeder, kerriepoeder, kurkumapoe-

der en producten die dit bevatten

84 100%

Het gebruik van sulfi et in gehakt vlees is wettelijk verboden. Vlees dat aan de lucht wordt blootgesteld oxideert en 

krijgt een roestbruine kleur. Sulfi et wordt toegevoegd om de rode kleur van het vlees te bewaren. Hierdoor kan bedor-

ven vlees een vers uitzicht behouden en een risico vormen voor de voedselveiligheid. In bereid gehakt vlees mogen 

sulfi eten voorkomen in sommige toegevoegde ingrediënten. In dat geval mag het gehalte aan sulfi et in het eindpro-

duct niet hoger zijn dan de wettelijk vastgelegde norm en moet nagegaan worden of sulfi et wel degelijk is toegelaten 

in de gebruikte ingrediënten.

Een controle op de aanwezigheid van sulfi et in gehakt vlees bestaat in eerste instantie altijd uit een snelle routinetest 

waarbij gebruik wordt gemaakt van malachietgroen. In geval van een positief resultaat wordt een analyse uitgevoerd in 

een laboratorium.

In 2009 werden bij 1804 slagers malachietgroentesten uitgevoerd en bij 5,5 % slagers waren deze testen niet conform. 

Monsters van gehakt vlees en toebereid gehakt vlees werden in het laboratorium geanalyseerd op sulfi et: in 80 % van 

de 152 monsters werd de aanwezigheid van sulfi et bevestigd. De niet-conforme resultaten gaven aanleiding tot 10 

waarschuwingen, 63 PV’s, 1 tijdelijke sluiting, 3 maatregelen bij andere operatoren en 4 defi nitieve inbeslagneming (119 

kg verwerkte dierlijke producten en 59 kg andere voedingsmiddelen in beslag werden genomen).

Sulfi et mag ook niet gebruikt worden in gehakt vlees en frisdranken op basis van vruchtensap maar is in gedroogd 

fruit en groenten, garnalen, geschilde en verwerkte aardappelen, confi tuur, mosterd, suikers, wijn, … wel toegelaten; 

het maximaal toegelaten gehalte aan sulfi et varieert per voedingscategorie. Al de 125 monsters frisdranken op basis 

van vruchtensap, rode en witte wijn, bier, gedroogde groenten, geschilde aardappelen, diepvriesfrieten, tafeldruiven, 

koekjes, garnalen waren conform. 
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2.11.9 Zout in brood

Zout geeft brood een door consumenten gewaardeerde smaak en houdt het brood langer vers. Een te hoge zoutin-

name wordt in verband gebracht met een verhoogde bloeddruk. Daarom wordt algemeen aanbevolen om de inname 

van zout te beperken. Aangezien brood deel uitmaakt van het dagelijks menu, draagt brood in sterke mate bij tot de 

totale zoutinname en is het belangrijk dat het zoutgehalte in brood de norm niet overschrijdt.

De Belgische wetgeving legt voor brood een maximum op van 2 % zout uitgedrukt in verhouding tot de droge stof. De 

betreff ende sectororganisatie is bereid om mee te werken aan betere resultaten maar het ontbreken van een Europese 

norm voor zout in brood draagt niet bij tot een daling van de totale zoutconsumptie.

Gelet op de slechte resultaten in de voorgaande jaren werd in 2009 het aantal analyses verdubbeld. Er werden 124 

broden geanalyseerd en 13,7 % bevatten te veel zout. Hierbij werden 2 PV’s opgesteld, 9 waarschuwingen gegeven en 1 

maatregel tegen een andere operator genomen. De situatie lijkt niet verbeterd ivm vorige jaar. 

2.11.10 Allergenen

Het aantal voedselallergieën lijkt toe te nemen bij vooral de jongste generatie. De gevaarlijkste allergische reactie is 

de anafylactische shock die vaak levensbedreigend kan zijn. Ook zeer kleine hoeveelheden van een allergeen kunnen 

een dergelijke reactie uitlokken. De kleinste hoeveelheid waarbij een allergische reactie optreedt, kan erg variëren al 

naargelang de voedselallergie en de persoon. Het enige dat een persoon met een voedselallergie dus kan doen, is het 

allergeen vermijden maar daarbij is een duidelijk en leesbaar etiket op elk voorverpakt voedingsmiddel een absolute 

noodzaak. De wetgeving inzake etikettering bepaalt dat het gebruik van 14 allergenen (glutenbevattende granen, 

schaaldieren, eieren, vis, pinda, soja, melk, bepaalde noten, selderij, mosterd, sesamzaad, lupine, weekdieren en afge-

leide producten en sulfi et boven 10 mg/kg of 10 mg/l) in de ingrediënten duidelijk moet vermeld worden op het etiket. 

In de transformatiesector werden 1.348 controles uitgevoerd waarbij de allergenenetikettering gecontroleerd werd, 

onder andere door een verifi catie van de recepten. Alle hoger vermelde allergenen werden hierbij in beschouwing 

genomen; 101 controles (7,5 %) waren niet conform. In de distributiesector werden 1.436 controles uitgevoerd waarbij 

de allergenenetikettering gecontroleerd werd; 180 controles (12,5 %) waren niet conform.

In de distributiesector werden 29 analyses op ei-allergenen, 30 analyses op melkallergenen, 32 analyses op pinda-al-

lergenen en 32 analyses op gluten uitgevoerd op diverse levensmiddelen. Er waren 6 analyses niet conform: 4 voor 

melk-allergenen en 2 voor gluten. Er werd 1 PV opgesteld.
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2.12 Contactmaterialen

Levensmiddelen kunnen gecontamineerd worden door de materialen of voorwerpen waarmee ze in aanraking komen. 

Aangezien elk levensmiddel met materialen in contact komt is het belangrijk erover te waken dat er geen contaminatie 

is vanuit deze materialen. Dit gebeurt aan de hand van migratietesten, waarbij de materialen gedurende een zekere 

tijd, bij een bepaalde temperatuur met een levensmiddel, of een vloeistof die dat levensmiddel kan vervangen, in 

contact gebracht worden.

Overzicht van analyses op contactmaterialen 

Aantal monsters Niet conform

Globale migratie-analyse van diverse karton- en plasticmaterialen 170 15

Lood en cadmium uit keramisch materiaal 104 0

4,4-diaminofenylmethaan uit keukenmateriaal in zwarte nylon 47 2

SEM in babyvoeding 25 0

SEM in vette levensmiddelen 32 0

Geëpoxideerde sojaboonolie in babyvoeding 25 0

Geëpoxideerde sojaboonolie in vette levensmiddelen 24 0

Bisfenol A uit polycarbonaat 61 0

Ftalaten uit babyvoeding 25 0

Ftalaten uit vette levensmiddelen 34 0

Formaldehyde uit voorwerpen in melamine 69 1

Formaldehyde uit kartonnen voorwerpen 45 0

Benzofenon en methylbenzofenon in diverse levensmiddelen 78 13

De niet conforme resultaten gaven aanleiding tot 4 PV’s en 13 terugtrekkingen uit de handel. 

Globale migratie van diverse materialen

De globale migratie werd nagegaan van materialen in karton (45 monsters), plastic handschoenen voor eenmalig ge-

bruik (37 monsters), plastic vaatwerk voor eenmalig gebruik (43 monsters) en fl exibele plastic bakvormen (45 monsters). 

Bij 1 kartonnen voorwerp, 1 monster plastic vaatwerk voor eenmalig gebruik, en 13 monsters plastic handschoenen 

werd de globale migratielimiet overschreden. Er werden 3 PV’s opgesteld.

Benzofenon en methylbenzofenon

Benzofenon en methylbenzofenon worden gebruikt in drukinkten van de etiketten van verpakking van levensmidde-

len. Door het FAVV werden 78 stalen onderzocht: 4 ontbijtgranen bleken niet-conform voor benzofenon, 7 ontbijtgra-

nen en 2 graanrepen waren niet-conform voor methylbenzofenon. De verontreinigde producten werden uit de handel 

genomen. 

Meer informatie omtrent de incidenten met benzofenon en methylbenzofenon zijn terug te vinden in het hoofdstuk 

crisispreventie en crisisbeheer.
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4,4-diaminofenylmethaan uit keukenmateriaal in zwarte nylon

Keukenmateriaal zoals spatels en lepels uit zware nylon mogen geen primaire aromatische amines afgeven boven een 

bepaalde hoeveelheid. In 2009 werden 47 voorwerpen in zwarte nylon onderzocht op 4,4-diaminofenylmethaan. Deze 

stof is toxisch voor de lever. Bij 2 monsters werd de norm overschreden. Er werd 1 PV opgesteld.

Andere controles op contactmaterialen

Er werden 69 monsters vaatwerk uit melamine onderzocht op de migratie van formaldehyde. Eén monster was niet-

conform.

Analyses werden ook uitgevoerd om de migratie nagegaan van cadmium, lood, antimoon, arseen, chroom, kobalt, 

koper en seleen uit:

- 104 monsters keramisch materiaal

- 81 monsters metalen keukengerei

- 21 monsters van plantaardig materiaal zoals bamboe.

Er werd geen migratie boven de norm vastgesteld.

De migratie van 60 monsters uit aluminium bakjes werd onderzocht. De resultaten wijzen er op dat bij hoge tempera-

turen belangrijke hoeveelheden aluminium kunnen migreren naar levensmiddelen. 

De migratie van isopropylthioxanthone (ITX) gebruikt bij het bedrukken van tetra brick-verpakkingen, werd nagegaan 

in 29 monsters. Er werden ook 59 migratietesten uitgevoerd van mercaptobenzothiazol uit fopspenen. Er werd geen 

verhoogde migratie boven de norm vastgesteld. 
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3 Microbiologische controles

Jaarlijks worden door het FAVV diervoeders, levende dieren, karkassen en verschillende soorten levensmiddelen 

bemonsterd voor microbiologische analyse. Micro-organismen kunnen immers schadelijke eff ecten teweegbren-

gen bij zowel dier als mens. 

Welke micro-organismen precies opgespoord worden hangt af van het type levensmiddel. Afhankelijk van de sa-

menstelling, de bereidingswijze en de bewaring houdt elk type levensmiddel specifi eke microbiologische risico’s 

in. In sommige gevallen dient ook rekening gehouden te worden met de doelgroep waarvoor het levensmiddel 

bestemd is (bijvoorbeeld babyvoeding). 

Ziekteverwekkende of pathogene micro-organismen zijn onder andere Salmonella, Listeria monocytogenes, 

Campylobacter, Staphylococcus coagulase positief, Bacillus cereus, Clostridium perfringens en Vibrio parahaemo-

lyticus, alsook het norovirus en het hepatitis A-virus. Ze kunnen voedseltoxi-infecties veroorzaken. Besmetting van 

levensmiddelen kan gebeuren door gebruik van besmette brandstofgebrek aan hygiëne tijdens de bereiding of 

het productieproces. 

Naast pathogenen wordt ook gezocht naar indicatororganismen. Deze micro-organismen zijn op zichzelf onscha-

delijk, maar hun aanwezigheid kan wel duiden op het feit dat de hygiënische praktijken bij de behandeling van 

levensmiddelen minder goed zijn. Voorbeelden van indicatororganismen zijn E. coli, Enterobacteriaceae, totaal 

kiemgetal en gisten en schimmels.

3.1 Salmonella in de voedselketen

Salmonella is reeds jaren een van de belangrijkste zoönosen, dit wil zeggen een ziekte die kan worden overgedragen 

van dieren op mensen. De bestrijding wordt in België over de hele voedselketen georganiseerd omdat Salmonella 

in elke schakel van de keten (van diervoeder tot de mens, via dier) kan doorgegeven worden en in de voedselketen 

op elk niveau kan binnendringen (via verschillende bronnen). Bepaalde serotypes van salmonella worden als kritisch 

beschouwd en vragen bijzondere aandacht tijdens de controle.
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Contaminatie van slachthuizen door Salmonella Ohio

In 2009 werd een belangrijke toename van het aantal aangiften van menselijke Salmonella door Salmonella Ohio 

opgetekend door het Belgisch Nationaal Referentiecentrum voor Salmonella en Shigella (het WIV). 

Dit eerder zeldzame serotype werd tevens teruggevonden in monsters van varkenskarkassen die werden getest 

in slachthuizen in het kader van het toezicht vanwege het FAVV.

Het epidemiologisch onderzoek toonde aan dat een slachthuis van varkens aan de oorsprong lag van deze toxi-

infectiehaard in België, maar tevens in Luxemburg en Duitsland. Een kruiscontaminatie tussen materiaal dat met 

salmonella was gecontamineerd en karkassen was verantwoordelijk voor de contaminatie van het vlees. 

De leiding van het slachthuis informeerde haar klanten, en zij informeerden op hun beurt de consumenten; de 

vleesproducten in kwestie werden uit de handel en bij de consumenten teruggeroepen (via persberichten).

Het slachten van varkens werd opgeschort om een diepgaande reiniging en ontsmetting van de infrastructuur 

en uitrustingen uit te voeren. Van zodra bij de analyses geen Salmonella meer werd aangetoond, kon het slachten 

worden hervat.

3.1.1 Diervoeders

Salmonella in diervoeders
 

Aantal monsters Conform

Grondstoff en 145 96,6 %

Mengvoeders 520 98,8 %

Er werden 11 serotypes van Salmonella (S. Typhimurium, S. Anatum, S.6,7, S. Infantis, S. Lexington, S. Senftenberg, S. 

Livingstone, S.Jerusalem, S. Cerro, S. Rissen, S.Emek) vastgesteld. 

Deze non-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 3 waarschuwingen. In een voedermiddel van dierlijke 

oorsprong of een voeder voor gezelschapsdieren wordt het product opnieuw verwerkt om het vrij van Salmonella te 

maken. In andere gevallen (bv. plantaardige voedermiddelen) zal afhankelijk van het serotype (‘kritische’ serotypes) en 

het type product actie ondernomen worden (behandeling, recall, informatie naar de klant…). 
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3.1.2 Dieren

Varkens

Alle bedrijven met een capaciteit van meer dan 30 vleesvarkens worden sinds juni 2007 om de 4 maanden door de 

bedrijfsdierenarts gecontroleerd op Salmonella. Bedrijven met langdurig hoge prevalenties worden aangeduid als 

risicobedrijf (driemaal opeenvolgend positief ). 

Salmonellabestrijdingsprogramma bij vleesvarkens

Totaal aantal Aantal positief

Analyses 171.767 16,5 %

Bedrijven 6.395 32,6 %

 

In 2009 werden 231 bedrijven voor een eerste maal als salmonellarisicobedrijf aangeduid, 84 bedrijven werden voor een 

tweede maal salmonellarisicobedrijf en worden begeleid door DGZ of ARSIA. Dit is een positieve trend ten opzichte 

van 2008 en vormt een daling van de circulatie van de kiem op vleesvarkensbedrijven. 

Het FAVV voerde steekproefsgewijze inspecties uit op de 211 salmonellarisicobedrijven. Op 45 salmonellarisicobedrijven 

werd het bedrijfsspecifi ek Salmonella-actieplan niet volledig opgevolgd opgesteld door de bedrijfsdierenarts, geba-

seerd op de richtlijnen van DGZ en ARSIA. 

Pluimvee 

Bij kippen is de bestrijding begonnen aan de top van de fokpiramide, nl. bij het fokpluimvee. Reeds in 1993 werd 

gestart met een monitoring op Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium. In 2005 werd bij fokpluimvee gestart 

met het huidige bestrijdingsprogramma, in 2007 bij leghennen en in 2009 bij braadkippen. De bestrijding gebeurt op 

toomniveau. Een toom is een groep kippen die onder andere in eenzelfde ruimte gehouden wordt en dezelfde leeftijd 

en gezondheidsstatus heeft.

Fokpluimvee (ouderdieren en selectiepluimvee) moet vrij zijn van de 5 belangrijkste serotypes van zoönotische Salmo-

nella (S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Hadar, S. Infantis en S. Virchow). Bij ouderdieren is de vaccinatie tegen Salmonella 

Enteritidis verplicht, bij selectiepluimvee verboden. Om de salmonellastatus van een toom fokpluimvee in productie 

te bepalen worden om de 14 dagen stalen genomen van elke toom. Tijdens de opfok worden ze gecontroleerd als 

eendagskuiken en op de leeftijd van 4 en 16 weken. Op de leeftijd van 16, 24, 46 en 56 weken worden offi  ciële bemon-

steringen uitgevoerd. 

In de legsector wordt S. Enteritidis en S. Typhimurium bestreden. Sinds juni 2007 is vaccinatie tegen S. Enteritidis 

verplicht, vaccinatie tegen S. Typhimurium wordt sterk aangeraden. Elke toom in productie wordt om de 15 weken 

gecontroleerd op Salmonella. Tijdens de opfok worden ze gecontroleerd als eendagskuiken en op 16 weken. Jaarlijks 

wordt van elk bedrijf één toom in productie offi  cieel bemonsterd. 

Bij braadkippen wordt in het kader van de gezondheidskwalifi catie en de salmonellabestrijding, elke toom op een 

bedrijf met meer dan 200 stuks pluimvee onderzocht op Salmonella in de laatste 3 weken voor het slachten.
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Salmonellabestrijdingsprogramma’s bij pluimvee

Stalen Tomen

Aantal Positief Aantal Positief Te bestrijden serotypes

Fokpluimvee
opfok 900 0,8 % 302 1,0 % 0,3 %

productie 11.050 0,2 % 526 3,0 % 0,0 %

Leghennen
opfok 309 0,6 % 283 0,7 % 0,4 %

productie 2.185 3,7 % 763 7,3 % 3,7 %

Braadkippen
ingangscontrole 5.305 0,1 % 5.226 0,1 % 0,0 %

uitgangscontrole 8.976 2,9 % 8.049 3,1 % 0,5 %

Tomen fokpluimvee positief voor een van de 5 te bestrijden serotypes, worden binnen de maand geslacht, broedeieren 

worden vernietigd of gepasteuriseerd. De stal wordt grondig gereinigd en ontsmet en gecontroleerd op de aanwezig-

heid van Salmonella vooraleer een nieuwe toom wordt opgezet.

Sinds juni 2007 worden eieren afkomstig van tomen leghennen positief voor Salmonella Enteritidis of Salmonella Typ-

himurium gekanaliseerd naar de eiverwerkende industrie voor hittebehandeling om een salmonellavrij eindproduct 

te bekomen. De overige aanwezige tomen worden offi  cieel bemonsterd om de aanwezigheid van Salmonella uit te 

sluiten. De stal wordt grondig gereinigd en ontsmet en gecontroleerd op de aanwezigheid van Salmonella vooraleer 

een nieuwe toom wordt opgezet. De volgende toom die in dezelfde stal wordt opgezet wordt offi  cieel bemonsterd op 

de leeftijd van 24 weken. 

Een toom braadkippen die positief is voor eender welk serotype zoönotische Salmonella wordt geslacht na de nega-

tieve tomen om kruiscontaminatie in de slachtlijn zoveel mogelijk te vermijden. De slachthuizen voeren een grondige 

reiniging en ontsmetting door na het slachten van positieve tomen.

De doelstellingen voor 2009, vooropgesteld in de Europese reglementering, werden voor fokpluimvee bereikt. Bij 

leghennen wordt bij de prevalentie van de te bestrijden serotypes een daling van 1 % vastgesteld in plaats van de 

vereiste 10 %. Hoe lager de prevalentie, hoe moeilijker het is om de doelstelling te halen. Op dit ogenblik heeft dit geen 

gevolgen. Er is een daling van het aantal zoönotische Salmonella positieve tomen ten opzichte van 2008 merkbaar, 

zowel bij fokpluimvee als bij leghennen. 

3.1.3 Producten

Exploitanten van slachthuizen en uitsnijderijen moeten preventieve maatregelen nemen i.v.m. hygiënebeheer en 

corrigerende acties doorvoeren in het kader van een op HACCP gebaseerd autocontrolesysteem voorzien. Maatre-

gelen voor het slachten en het uitsnijden volstaan om het risico van verontreiniging van het vlees door salmonella te 

verminderen. Er moeten regelmatig hygiënecontroles worden uitgevoerd aan de hand van microbiologische analyses 

op vlees en karkassen van varkens, vleeskippen en kalkoenen overeenkomstig Verordening (EG) nr 2073/2005.

In de verwerking en de distributie moeten de exploitanten ervoor zorgen dat besmetting met Salmonella en/of 

uitgroei van Salmonella zoveel mogelijk wordt vermeden door de juiste maatregelen te nemen in het kader van hun 

HACCP-plan, bijvoorbeeld: zo hygiënisch mogelijk werken om kruiscontaminatie te vermijden, correcte bewaaromstan-

digheden en temperaturen toepassen, eventueel analyses uitvoeren op grondstoff en en eindproducten,… In het kader 

van Verordening (EG) nr. 2073/2005 zijn bovendien voedselveiligheidscriteria vastgesteld voor Salmonella in een aantal 

levensmiddelen. 

In totaal werden voor Salmonella in de verwerkende sector 2.177 analyses uitgevoerd op levensmiddelen; 97,2 % waren 

conform.
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Salmonella in karkassen en vlees van pluimvee
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Slachthuis
Caeca (loten) 178 26 % 171 43 %

Karkassen 350 36 % 432 6 %

Uitsnijderij Versneden vlees 415 8 %

Transformatie
Vleesbereidingen 4 25 % 47 10,6 %

Vleesproducten 3 0 % 33 0 %

Distributie

 Versneden vlees met vel 81 6,2 %

Versneden vlees zonder vel 118 97,5 %

Vleesbereidingen 51 5,7 %

Vleesproducten 77 1,3 %

Salmonella in karkassen en vlees van varkens
 

Aantal monsters (% positief ) in 2008 Aantal monsters (% positief ) in 2009

Karkassen 281 (14,6 %) 828 (13,4 %)

Versneden vlees 122 (5,7 %) 237 (3,4 %)

In het kader van de monitoring door het FAVV worden ongunstige resultaten (karkassen of versneden vlees) onmiddel-

lijk aan de exploitant meegedeeld. De exploitant moet de oorzaken opsporen en corrigerende maatregelen toepassen 

in het kader van zijn autocontrolesysteem.

Salmonella in zuivelproducten (aantal analyses en % conform)
 

half harde kaas 

op basis van 

rauwe melk

half harde kaas 

op basis van ther-

misch behandelde 

melk

roomijs melkpoeder pudding

Salmonella 

bij transformatie
20 (100 %) 41 (100 %) 30 (100 %) 45 (100 %) 12 (100 %)

Salmonella bij groot-

handel en kleinhandel
54 (100 %)
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koude 

schotels

warme 

kant-en-klare 

maaltijden

pitavlees softijs
bereide melk 

in fl essen

bereide 

maaltijden 

voor baby’s

Salmonella bij groothan-

del en kleinhandel
38 (100 %) 61 (100 %) 41 (100 %)

Salmonella bij horeca 89 (100 %) 53 (100 %) 82 (100 %) 38 (100 %)   

Salmonella bij 

gemeenschapskeuken
24 (100 %) 36 (100 %)   107 (100 %) 82 (100 %)

Er werden tevens analyses voor Salmonella uitgevoerd bij groot- en kleinhandels op de volgende monsters:

fi let americain: 240 monsters, 100 % conform

ham: 26 monsters, 100 % conform

vleessalade: 43 monsters, 100 % conform

vissen: 60 monsters, 100 % conform

levende tweekleppige weekdieren: 90 monsters, 98,9 % conform

salades van schaaldieren: 51 monsters, 100 % conform

schaaldieren: 104 monsters, 100 % conform

fi jne bakkersproducten met patisseriecrème: 54 monsters, 100 % conform

voorgesneden fruit en groenten: 83 monsters, 100 % conform

bessen en fruit: 28 monsters, 100 % conform.

Bij niet-conformiteiten zijn de maatregelen die het FAVV neemt afhankelijk van de aard van het product. Indien het een 

kant-en-klaar product betreft of indien het een product betreft waarvoor er een reglementair voedselveiligheidscrite-

rium bestaat in Verordening (EG) nr. 2073/2005, wordt een herbemonstering uitgevoerd. Indien het resultaat ook bij de 

herbemonstering positief is, wordt het product uit de handel genomen of teruggehaald. In alle andere gevallen (geen 

reglementair voedselveiligheidscriterium en geen kant-en-klaar product), stelt zich geen rechtstreeks probleem voor 

de consument. Er worden dan ook geen maatregelen ten opzichte van het product genomen. Wel wordt de operator 

op de hoogte gebracht van het niet-conforme resultaat en van het feit dat hij de nodige maatregelen moet nemen in 

het kader van zijn HACCP-plan.

Bakken of braden van varkensvlees en gevogelte voor de consumptie volstaat doorgaans om bacteriën te verwijderen. 

Rekening houdend met de prevalentie voor kipkarkassen, moet men om kruiscontaminatie in de keuken te vermijden, 

steeds waakzaam blijven tijdens de bereiding.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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3.1.4 Humane salmonellose

De opvolging van talrijke gevallen van salmonellose bij mensen door het Nationaal Referentiecentrum voor Salmonella 

(Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) laat een taling van 88 % zien tussen 2003 en 2009 (van 12.894 naar 2.857). 

Het betreft vooral een daling van het aantal gevallen van Salmonella Enteritidis; het aantal gevallen van S. Typhimurium 

nam eveneens af ten opzichte van 2008. De maatregelen van de salmonellabestrijdingsprogramma’s in de verschil-

lende schakels van de voedselketen liggen mee aan de basis van deze sterke daling.

Aantal gevallen van humane salmonellose

3.2 Campylobacter in de voedselketen

Campylobacter is een belangrijke voedselpathogeen. Volgens de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) 

nam campylobacteriose, de ziekte die door Campylobacter wordt veroorzaakt, in 2005 de plaats in van salmonellosis als 

meest gerapporteerde zoönose in de EU. Door de sterke daling van het aantal humane salmonellagevallen is Campylo-

bacter ook in België de meest gerapporteerde zoönose. Verscheidene studies bevestigen dat producten afkomstig van 

kip een belangrijke bron van humane infectie door Campylobacter zijn. 

Campylobacter is een temperatuurgevoelig organisme. Het kan zich bij omgevingstemperatuur nagenoeg niet verme-

nigvuldigen maar wel overleven. Indien een product voldoende verhit wordt, worden de campylobactercellen gedood. 

Ook bij invriezen wordt het aantal campylobactercellen sterk gereduceerd.

Kruiscontaminatie tijdens de bereiding van voeding door consumenten, vooral voeding op basis van rauw gevogelte, 

vormt een uiterst belangrijke risicofactor voor campylobacteriose. Het is dus belangrijk dat goede hygiëne bij het mani-

puleren van voeding steeds in acht wordt genomen.
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S. Enteritidis  5.765    2.092    984    945    790    533   

S. Typhimurium  2.291    1.534    1.714    2.105    2.146    1.679   

S. Hadar  44    20    39    39    19    10   

S. andere  901    942    737    672    755    635   

2004 2005 2006 2007 2008 2009
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3.2.1 Diervoeders

Volgens EFSA is Campylobacter naar alle waarschijnlijkheid niet van belang in diervoeders omwille van de lage vochtig-

heidsgraad en de blootstelling aan de lucht gedurende de productie. Algemene hygiënemaatregelen, zoals vastgelegd 

in Verordening (EG) nr. 183/2005, worden doorheen heel de diervoederketen uitgevoerd en gecontroleerd. Deze maat-

regelen zorgen voor een basisbeschermingsniveau voor, onder andere, microbiologische contaminatie. 

3.2.2 Karkassen en vlees

Teneinde vergelijkbare waarden te verkrijgen tussen de lidstaten, werd een Europees onderzoek uitgevoerd in 2008 

bij slachthuizen, om zo de prevalentie van Campylobacter spp. te bepalen in de caecas en in vleeskippen conform de 

beslissing van de Commissie 2007/516/CE: 

71 % van de partijen vleeskippen getest op communautair niveau was drager van de bacterie in de ingewanden

76 % van de kipkarkassen uit Europese slachthuizen was besmet

de prevalentie voor de lidstaten varieerde tussen 2 tot 100 %

In België werd Campylobacter ontdekt in de ingewanden van 31 % van de geteste partijen kip (n=337).

40 % van de in België geteste karkassen (n=380) bevatten meer dan 100 kve/g, waarvan 3 % een besmettingsgraad 

van meer dan 10.000 kve/g vertoonde. 

Globaal werden er in 2009, 639 analyses van Campylobacter uitgevoerd op levensmiddelen in de verwerkingssector; 

93,1 % waren conform. 

In België wordt sedert 2008 het aantal Campylobacter geteld op karkassen en versneden vlees van gevogelte, aange-

zien het risico voor de menselijke gezondheid gepaard gaat met het aantal aanwezige bacteriën. De actiegrens voor 

onze montoring werd vastgesteld op 100 kve/g, aangezien de besmettende hoeveelheid voor dit micro-organisme 

laagt blijkt te zijn. 

Contaminatiegraad met Campylobacter van karkassen en versneden vlees van gevogelte
 

Aantal monsters > 100 kve/g

Karkassen van vleeskippen 261 32% 

Karkassen van legkippen 317 37% 

Versneden vlees van gevogelte (met vel) 258 15,5% 

Versneden vlees van gevogelte (zonder vel) 255 1,6% 

Bereidingen op basis van vlees van gevogelte 57 100 %

Karkassen van kalkoen 278 5 %

De resultaten tonen een zwakke besmettingsgraad voor karkassen en versneden vlees van gevogelte. 

Varkensvlees wordt beschouwd als vlees met een relatief laag risico voor de consument voor campylobacteriose. 

Onvoldoende bakken of braden kan echter een belangrijk risico inhouden. In 2009 was 86 % van de 656 geanalyseerde 

varkenskarkassen conform. Deze contaminatiegraad is vergelijkbaar met wat wordt vastgesteld sinds 2006.

•

•

•

•

•
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Er werden tevens analyses voor Campylobacter uitgevoerd op 90 monsters van levende tweekleppige weekdieren, 

genomen bij groot- en kleinhandels, op 1 warm bereid gerecht en op 82 monsters van pitavlees; alle monsters voor 

weekdieren en het bereide gerecht waren conform; 97,6 % van het pitavlees was conform.

In de verwerking en de distributie moeten de exploitanten ervoor zorgen dat besmetting met Campylobacter en/of 

de ontwikkeling ervan zoveel mogelijk wordt vermeden door de juiste maatregelen te nemen in het kader van hun 

HACCP-plan, bijvoorbeeld: zo hygiënisch mogelijk werken om kruiscontaminatie te vermijden, correcte bewaaromstan-

digheden en temperaturen toepassen, eventueel analyses uitvoeren op grondstoff en en eindproducten.

Bij niet-conformiteiten zijn de genomen maatregelen afhankelijk van de aard van het product. Kant-en-klare producten 

worden steeds herbemonsterd. Indien het resultaat van deze herbemonstering positief is, worden de producten uit de 

handel gehaald of teruggenomen. In andere gevallen stelt zich niet direct een gevaar voor de consument. De operator 

wordt door het FAVV op de hoogte gebracht van het niet-conforme resultaat en dient de nodige corrigerende maatre-

gelen te treff en in het kader van zijn HACCP-plan.

3.2.3 Humane Campylobacteriose

Uit de maandrapporten van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid blijkt dat het aantal gerapporteerde 

humane gevallen van Campylobacter slechts de jongste jaren licht gedaald is (van 5.614 gevallen in 2004 naar 3.894 in 

2009). Wegens de sterkere daling van het aantal humane salmonellagevallen neemt Campylobacter in relatieve belang-

rijkheid toe. 

De consument kan het risico op Salmonella- en Campylobacterbesmetting beperken door de producten voldoende 

te verwarmen voor consumptie en door kruiscontaminatie te vermijden. Zo moeten consumenten er bijvoorbeeld op 

letten dat zij geen groenten die rauw gegeten worden, snijden op een snijplank die tevoren gebruikt werd voor het 

versnijden van rauw vlees.
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3.3 Andere pathogenen

3.3.1 Slachthuiskarkassen

In 2009 werden 995 runderkarkassen bemonsterd voor onderzoek naar verocytotoxine-producerende E. coli O157:H7 

(VTEC); 10 karkassen waren positief en werden defi nitief in beslag genomen voor vernietiging of voor verwerking tot 

bereide vleeswaren die de volledige vernietiging van de bacterie garandeert. Bij gebrek aan een reglementaire norm 

voor deze ziekteverwekker, wordt de sanitaire beoordeling van levensmiddelen uitgevoerd conform artikel 14 van 

Reglement (EG) nr. 178/2002, waarin wordt voorzien dat geen enkel levensmiddel dat gevaar oplevert in de handel mag 

worden gebracht. Het beheersen van dit microbiologisch gevaar steent op het slachten van runderen met een propere 

vacht en de hygiëne in de keten van de vleesproductie. 

3.3.2 Producten in de verwerking

In 2009 werden 5.909 microbiologische analyses van levensmiddelen uitgevoerd bij hoevezuivelproducenten, in 

de sector verwerking (met uitzondering van de slachthuizen). 94,5 % van de microbiologische analyses in het kader 

van het controleprogramma was conform. Buiten het controleprogramma was 81,3 % van de analyses conform (naar 

aanleiding van een klacht, een RASFF-alarm, of een hercontrole). De niet-conforme resultaten gaven aanleiding tot 1 

waarschuwing en 2 PV’s.

Microbiologische analyses in de sector verwerking
 

Aantal analyses Conform

Salmonella 2.177 97,2 %

Listeria monocytogenes 1.484 95,5 %

E. coli O157 714 100 %

Campylobacter 639 93,1 %

Yersinia 390 100 %

Bacillus cereus 217 99,5 %

Gisten en schimmels 99 94,9 %

Vibrio paraheamolyticus 72 100 %

Vibrio cholerae 41 100 %

Claviceps purpurea 40 97,5 %

Clostridium perfringers 31 100 %

Cronobacter sakazakii 5 100 %

Listeria monocytogenes is een wijdverspreid organisme dat vaak in rauwe grondstoff en en productieomgevingen 

wordt aangetroff en. Dit micro-organisme vormt een belangrijk risico voor de groep consumenten meestal aangeduid 

als YOPI (Young, Old, Pregnant and Immunosuppressive people). Op basis van Verordening (EG) Nr. 2073/2005 inzake 

microbiologische criteria voor levensmiddelen is het criterium zeer streng. Voor kant-en-klare levensmiddelen kan de 

producent van dit strenge criterium afwijken indien hij op basis van wetenschappelijke of experimentele gegevens 

(pH, wateractiviteit, groeitesten, …), zoals beschreven in richtlijnen van de Europese Commissie, kan aantonen dat een 

minder streng criterium ook voldoende garanties geeft voor de gezondheid van de consument. 
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Vlees

De 291 monsters van vleesversnijdingen en 295 van “fi let américain” waren alle conform voor E. coli O157:H7.

Melk en zuivelproducten

In 2009 werden 365 monsters van zuivelproducten genomen in de verwerking; alle monsters waren conform. 

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

Half harde kaas 

op basis van 

rauwe melk

Half harde kaas 

op basis van 

thermisch be-

handelde melk

Roomijs Melkpoeder Pudding

Listeria monocytogenes 34 54 46 54 63

E. coli O157 21

Staphylococcus coagulase + 20 21 20 32

3.3.3 Producten in de groot- en detailhandel

In het 2009 werden 9.856 microbiologische analyses uitgevoerd in de groot- en detailhandel. 94,5 % van deze analyses 

was conform. De niet-conforme resultaten gaven aanleiding tot 3 waarschuwingen en 5 PV’s.

Microbiologische analyses in de groot- en detailhandel (aantal analyses en % conform)
 

Filet 

americain
Ham Vleessla Vissen

Levende 

twee-

kleppige 

weekdieren

Schaal-

dieren-

salade

Schaal-

dieren

Listeria 

monocytogenes

191 

(99,0 %)

101 

(100 %)

47 

(100 %)

60 

(98,3 %)
 

42 

(100 %)
 

E. coli O157
282 

(99,3 %)
      

Vibrio cholereae       
44 

(100 %)

Vibrio 

parahaemolyticus
    

90 

(98,9 %)
 

44 

(97,7 %)

Staphylococcus 

coagulase +

228 

(99,6 %)

25 

(100 %)

57 

(100 %)

60 

(100 %)
 

50 

(100 %)

60 

(100 %)

Hepatitis A virus     
215 

(99,0 %)
  

Norovirus     
110 

(94,5 %)
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Een groot deel van de microbiologische analyses gebeuren op vlees, vleesbereidingen en vleesproducten aangezien 

dit risicovolle voedingsmiddelen zijn. De resultaten van de analyses tonen echter aan dat de microbiologische veilig-

heid van vlees (vb. versneden vlees), vleesbereidingen (vb. worsten) en vleesproducten (vb. vleessla) in het algemeen 

bevredigend is. 

Microbiologische analyses in de groot- en detailhandel (aantal analyses en % conform)
 

Ontbijtkoe-

ken met 

patisserie-

crème

Koude kant-

en-klare 

maaltijden

Warme 

kant-en-klare 

maaltijden

Groenten, 

fruit en 

granen van 

het vierde 

gamma

Bereidin-

gen op 

basis van 

rauwe 

eieren

Bessen 

en klein 

fruit Roomijs Softijs

Bacillus cereus  
30 

(100 %)

61 

(100 %)

59 

(100 %)
    

Clostridium 

perfringens
  

59 

(100 %)
     

Listeria 

monocytogenes

140 

(99,3 %)

58 

(100 %)
 

147 

(100 %)

138 

(99,3 %)
 

72 

(100 %)

46 

(100 %)

E. coli O157    95 (100 %)     

Staphylococcus 

coagulase +

70 

(98,6 %)

31 

(100 %)

79 

(100 %)
 

111 

(100 %)
 

25 

(100 %)

20 

(100 %)

Levende tweekleppige weekdieren zoals mosselen en oesters kunnen gemakkelijk besmet geraken met ziekteverwek-

kende bacteriën en virussen wanneer zij bijvoorbeeld in verontreinigd water worden opgekweekt. Het risico wordt 

tijdens de bereiding niet gereduceerd, aangezien de weekdieren in het algemeen rauw of slechts kort gekookt, worden 

geconsumeerd. In 2009 bevatte 5,5 % van de monsters norovirussen en 1 % het hepatitis A-virus. 

Het FAVV bemonstert ook kant-en-klaarmaaltijden om koud of opgewarmd te eten (bereide salades, ijsroom, fi jngebak, 

bereidingen op basis van rauwe eieren zoals chocolademousse, schaaldierensalades). De resultaten voor de microbio-

logische analyse op ziekteverwekkende kiemen zijn uitstekend.
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3.3.4 Producten in de horeca

In 2009 werden 929 microbiologische analyses uitgevoerd in de horeca in het kader van het controleprogramma. 99,5 

% van deze analyses was conform. 

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

 Koude 

schotels

Warme kant-en-

klare maaltijden
Pitavlee Softijs

Bacillus cereus
88 

(98,9 %)
   

Clostridium perfringens  
52 

(98,1 %)

82 

(100 %)
 

Listeria monocytogenes
71 

(100 %)

1 

(100 %)

104 

(99,0 %)

42 

(100 %)

Staphylococcus coagulase +
66 

(100 %)

62 

(100 %)
 

17 

(100 %)

Softijs en pitavlees zijn gevoelige producten. Verschillende micro-organismen kunnen erin terechtkomen via besmette 

grondstoff en (room, eiproducten…) of tijdens de verschillende behandelingen in het productieproces. De resultaten 

van de analyses van de pathogene kiemen zijn in het algemeen zeer goed en vergelijkbaar met deze van 2008.
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3.3.5 Producten in gemeenschapskeukens

In 2009 werden 1.248 microbiologische analyses uitgevoerd in gemeenschapskeukens. 99,5 % van de resultaten was 

conform.  

Microbiologische analyses in gemeenschapskeukens (aantal analyses en % conform) 

Koude schotels
Warme kant-en-

klare maaltijden

Zuigfl essen in 

melkkeukens

Bereide maaltijden 

voor baby’s

Bacillus cereus
24 

(100 %)
 

107 

(100 %)

106 

(99,1 %)

Clostridium perfringens  
35 

(100 %)
 

82 

(100 %)

Cronobacter sakazakii   
88 

(100 %)
 

Listeria monocytogenes
22 

(95,5 %)
 

88 

(100 %)

133 

(98,5 %)

Staphylococcus coagulase +
21 

(100 %)

52 

(100 %)

107 

(100 %)

82 

(100 %)

Zuigelingen en heel jonge kinderen vormen een bijzonder gevoelige groep. Daarom controleert het FAVV de zuigfl es-

sen die in de melkkeukens in ziekenhuizen worden bereid en de babymaaltijden in kinderdagverblijven. De microbiolo-

gische kwaliteit is in het algemeen uitstekend.
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3.4 Indicatororganismen

3.4.1 Slachthuiskarkassen

Totaal kiemgetal E. coli

Aantal monsters % conform Aantal monsters % conform

Karkassen van legkippen 320 71 % 320 66 %

Karkassen van vleeskippen 262 93 % 262 92 %

In het kader van de controle van hun HACCP-plan moeten exploitanten van slachthuizen van hoefdieren en pluimvee 

met de Swabmethode microbiologische analyses uitvoeren en hierbij de reglementaire criteria van verordening (EG) n° 

2073/2005 respecteren:

De karkassen van slachtdieren worden aan 3 indicatorcriteria voor proceshygiëne onderworpen: Salmonella, totaal 

kiemgetal en enterobacter. De karkassen van pluimvee worden onderworpen aan één indicatorcriterium voor proce-

shygiëne: Salmonella.

Indien één criterium voor proceshygiëne wordt overschreden, betekent dit niet dat het product niet conform is. De 

resultaten moeten worden opgevolgd en corrigerende acties moeten worden genomen van zodra een ongunstige 

evolutie wordt waargenomen. 

Een derde van de slachthuizen voor runderen, varkens en pluimvee wordt elk jaar getest sinds 2006:

 

Aantal geteste slachthuizen
Conform het proceshygiënecriterium 

Salmonella

Runderen 43 93 %

Varkens 30 63 %

Pluimvee 41 66 %
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3.4.2 Producten in de verwerking

In 2009 werden 3.465 analyses op microbiologische indicatoren uitgevoerd in de verwerkende sector; 3.441 in het kader 

van het controleprogramma (97,2 % waren conform) en 24 analyses buiten het controleprogramma als gevolg van 

een klacht, een RASFF waarschuwing of een hercontrole (83,3 % waren conform). De niet conforme resultaten gaven 

aanleiding tot 8 waarschuwingen.

 

Microbiologische analyses van indicatororganismen in de sector verwerking

Aantal analyses Conform

Enterobacteriaceae 301 94,7 %

Staphylococcus coagulase + 856 99,4 %

E. coli 1.570 97,7 %

Totaal kiemgetal 738 94,2 %

Vlees

Totaal kiemgetal E. coli

Aantal monsters Conform Aantal monsters Conform

Versneden vlees van runderen 291 99,7 %

Versneden vlees van varkens 236 99,2 %

Versneden vlees van gevogelte met vel 209 97,6 % 209 97,6 %

Versneden vlees van van gevogelte 

zonder vel
206 97,6 % 206 97 %

Zuivelproducten

 

Half harde kaas 

op basis van 

rauwe melk

Half harde kaas 

op basis van 

thermisch 

behandelde 

melk

Roomijs Melkpoeder Pudding

Enterobacteriaceae   
30 

(80,0 %)

45 

(97,8 %)

11 

(100 %)

E. coli
20 

(100 %)

21 

(100 %)
   

Totaal aeroob 

kiemgetal
  

23 

(95,7 %)
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3.4.3 Producten in de groot- en detailhandel

In 2009 werden 3.412 microbiologische analyses van indicatororganismen uitgevoerd in de groot- en detailhandel: 97,9 

% was conform. De niet-conforme resultaten gaven aanleiding tot 1 waarschuwing. Deze goede resultaten tonen aan 

dat de producten die te koop aangeboden worden in groot- en detailhandel in het algemeen voldoen aan de hygiëne- 

en bewaarvoorschriften. Bij de analyses van softijs is gebleken dat verbeteringen op het vlak van hygiëne noodzakelijk 

zijn. 

Microbiologische analyses in de groot- en detailhandel (aantal analyses en % conform)
 

versneden 

vlees van 

pluimvee 

zonder vel

fi let 

americain
ham vleessla vissen

levende 

tweeklep-

pige week-

dieren

schaal-

dieren-

salade

schaal-

dieren

Enterobacteriaceae   
42 

(97,6 %)
     

E. coli
45 

(100 %)

86 

(100 %)
 

22 

(100 %)

28 

(100 %)

43 

(100 %)

19 

(100 %)

53 

(100 %)

Totaal aeroob 

kiemgetal

58 

(98,3 %)

99 

(85,9 %)
 

28 

(92,9 %)
  

27 

(92,6 %)

22 

(100 %)

Gisten en schimmels    
28 

(92,9 %)
  

27 

(96,3 %)
 

Microbiologische analyses in de groot- en detailhandel (aantal analyses en % conform)
 

ontbijt-

koeken 

met 

patisserie-

crème

koude 

kant-

en-klare 

maaltijden

warme 

kant-

en-klare 

maaltijden

groenten, 

fruit en 

granen van 

het vierde 

gamma

bereidingen 

op basis van 

rauwe eieren

bessen en 

klein fruit 

roomijs

roomijs softijs

Enterobacteriaceae  
14 

(92,9 %)
    

28 

(92,9 %)

20 

(70,0 %)

E. coli
34 

(97,1 %)
 

31 

(100 %)

29 

(100 %)

40 

(100 %)

28 

(100 %)
  

Totaal 

aeroob 

kiemgetal

34 

(97,1 %)
  

30 

(70,0 %)

53 

(94,3 %)
 21 (100 %)

20 

(80,0 %)

Gisten en 

schimmels
   

27 

(85,2 %)
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3.4.4 Producten in de horeca 

In 2009 werden 507 microbiologische analyses van indicatororganismen uitgevoerd in de horeca: 94,7 % was conform. 

De niet-conforme resultaten gaven aanleiding tot 2 waarschuwingen en 1 PV. Tijdens de bereiding van de levensmid-

delen in de horeca is het van groot belang te letten op de hygiënische maatregelen en de juiste temperatuur. 

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

koude 

schotels

warme kant-en-

klare maaltijden
pitavlees softijs ijsblokjes

Enterobacteriaceae  
30 

(100 %)

52 

(69,2 %)

17 

(92,4 %)
 

E. coli
36 

(100 %)

37 

(100 %)

40 

(100 %)
 

21 

(100 %)

Totaal aëroob 

kiemgetal
   

17 

(76,5 %)
 

3.4.5 Producten in gemeenschapskeukens

In 2009 werden 635 analyses uitgevoerd van indicatororganismen in gemeenschapskeukens: 99,2 % was conform. Deze 

resultaten tonen aan dat de nodige hygiënische maatregelen genomen worden in gemeenschapskeukens om de 

voedselveiligheid te waarborgen. 

Microbiologische analyses in gemeenschapskeukens (aantal analyses en % conform)
 

koude schotels
warme kant-en-klare 

maaltijden

bereide 

zuigelingenmelk

bereide maaltijden 

voor baby’s

Enterobacteriaceae  
15 

(100 %)

52 

(94,2 %)
 

E. coli
10 

(100 %)

21 

(100 %)
 

54 

(100 %)

Totaal aëroob 

kiemgetal
  

79 

(98,7 %)
 

Als conclusie kan gesteld worden dat de microbiële kwaliteit van levensmiddelen in verwerking, groot- en detail-

handel, horeca en gemeenschapskeukens in het algemeen goed is. 

Het blijft echter nodig continu aandacht te schenken en verbeteringen aan te brengen op het vlak van hygiëne 

tijdens de bereiding en bewaring van bepaalde risicovolle voedingsmiddelen. 
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4 Genetisch gemodifi ceerde organismen

4.1 Diervoeders

Het gebruik van genetisch gemodifi ceerde organismen (GGO) in diervoeders, van voeders die GGO bevatten of van 

producten afgeleid van GGO is toegelaten in zoverre het GGO in kwestie in Europa toegelaten is. 

De aanwezigheid van een GGO in een diervoeder moet vermeld worden op het etiket in nauwkeurige bewoordingen 

zoals voorgeschreven in de wetgeving van zodra het gehalte aan GGO hoger is dan 0,9 % of wanneer deze aanwezig-

heid kan beschouwd worden als toevallig of onvermijdbaar.

Analyses van GGO in diervoeders
 

Aantal monsters Conform

Grondstoff en 88 100 %

Mengvoeders 21 100 %

Gelet op het toegenomen, bijna courante gebruik van GGO door veevoederproducenten werden de documentencon-

trole in verband met de traceerbaarheid van GGO en de maatregelen genomen tot het vermijden van kruisbesmetting 

tussen GGO en niet-GGO systematisch opgenomen in de te controleren aandachtspunten in de sector voor diervoe-

ders en bij de documentencontroles van de diervoeders zelf.

4.2 Levensmiddelen

Accidentele GGO-verontreiniging van lijnzaad ingevoerd uit Canada

In september 2009 werd België via het Europese snelle waarschuwingssysteem (RASFF) op de hoogte gebracht 

van de vaststelling door de Duitse overheden van een verontreiniging met transgeen lijnzaad van bepaalde bak-

kerijproducten. Uit het onderzoek en de uitgevoerde analyses bleek dat de verontreiniging werd veroorzaakt door 

ladingen uit Canada ingevoerd lijnzaad, accidenteel verontreinigd door transgeen lijnzaad, dat in Canada toegela-

ten was tot in 2001.

De verontreiniging bedroeg ongeveer 0,01 % (minder of gelijk aan 1 korrel op 10.000). In België werden in 2009 

48.000 ton lijnzaad en lijnkoeken afkomstig uit Canada door het FAVV geblokkeerd. De uitgevoerde analyses heb-

ben de aanwezigheid van transgeen lijnzaad in een deel van de scheepslading bevestigd. 

Sinds 29 oktober 2009 hebben de Canadese overheden, in overleg met de Europese Commissie, een bemonste-

rings- en analyseprotocol ingevoerd om de export van lijnzaad naar de Europese Unie te hernemen mits de ga-

rantie dat geen GGO-verontreinigd lijnzaad aanwezig is. De Europese producenten, en voornamelijk de Belgische 

producenten van lijnzaadolie zijn voor hun fabrieken sterk aangewezen op deze Canadese leveringen. 

Rekening houdend met het feit dat het probleem van reglementaire aard is (nultolerantie) en dus geen bedreiging 

vormt voor de volksgezondheid, pleit het FAVV toch voor een aanpak waarbij partijen lijnzaad en lijnzaadkoeken 

(residuen van de extractie van olie) bestemd voor diervoeding vrij moeten zijn van GGO. Indien dit niet het geval 

is, worden de betrokken producten naar het land van oorsprong of naar een derde land dat dergelijke producten 

aanvaardt (13.000 ton einde 2009). Het terugroepen van de producten uit de handel is in het kader van de bescher-

ming van de volksgezondheid niet gerechtvaardigd en wordt aan de betrokken operatoren overgelaten. 



187

Controles op producten

De controle van genetisch gemodifi ceerde organismen (GGO) in levensmiddelen werd ook in 2009 verdergezet en 

blijft toegespitst, nog steeds gericht op soja, maïs en rijst, maar ook op het lijnzaad CDC Triffi  d - FP 967, aan het einde 

van 2009.

Zoals de vorige jaren zijn de controles, overeenkomstig de Europese wetgeving, vooral gericht op de naleving van de 

etikettering van producten die GGO of afgeleide producten van GGO bevatten en in het bijzonder:

het verbod op het gebruik van de GGO of ervan afgeleide producten die niet werden toegelaten in de EU

de verplichte etikettering wanneer de aanwezigheid van het GGO groter is dan 0,9 % van het ingrediënt

de verplichting om in geval van afwezigheid van een adequate etikettering, te kunnen aantonen dat wanneer bij 

aanwezigheid van een GGO of ervan afgeleid product aan een gehalte lager dan 0,9 %, het gaat om een toevallige 

of accidentele verontreiniging.

Ondanks de Europese versoepeling van de controlemaatregelen voor rijst LL Rice 601 afkomstig uit de Verenigde 

Staten, blijven controles in de plaatsen van binnenkomst in de EU echter noodzakelijk. In 2009 werden 3 documenten-

controles in de plaatsen van binnenkomst uitgevoerd. Alle resultaten waren conform.

Hoewel de controle voor LL Rice 601 niet verplicht is in de sectoren van de verwerking en distributie, heeft het FAVV 

toch controles uitgevoerd in deze sectoren.

Als gevolg van een toename van het aantal vaststellingen van deze GGO in levensmiddelen in 2007 en 2008 is rijst 

BT63, geproduceerd in of afkomstig uit China, aan een verscherpte controles onderworpen. Ook in 2009 is het aantal 

vaststellingen blijven toenemen. Bt 63 werd 14 keer gecontroleerd bij import op documenten; alle controles waren 

conform.

Verwerking van levensmiddelen

Ook in 2009 werd net als in 2007 en 2009 geen enkele non-conformiteit op het vlak van etikettering of de aanwezig-

heid van een verboden GGO vastgesteld bij de monsters in de sector van de verwerking. Dit ondanks de strengere 

controles in vergelijking tot 2008.

GGO analyses van ingrediënten en levensmiddelen bemonsterd bij fabrikanten

Aantal monsters
Minder dan 0,1 % 

GGO

Gehalte GGO tussen 

0,1 % en 0,9 %
Meer dan 0,9 % GGO

Rijst (granen) 2 100 % 0 % 0 %

Soja en ingrediënten op 

basis van soja (granen, zetmeel, 

graanmeel, vetten, eiwitten)

44 100 % 0 % 0 %

Maïs en ingrediënten op basis 

van maïs (graan, graanmeel, 

zetmeel, gries)

43 100 % 0 % 0 %

Vlaszaad (graan, samengestelde 

bloem)
1 0 %

100 % (niet kwantif-

ceerbare sporen)
0 %

Totaal 90 98,9 % 1,1 % 0 %

•

•

•
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Toegelaten genetisch gemodifi ceerde soja (soja RR toegelaten in de EU) werd 2 maal gevonden, echter onder de 

kwantifi ceringsgrens van 0,1 %. Het werd niet ontdekt bij de tegenanalyse. Dit bevestigt een afname van het aantal 

RASFF-waarschuwingen in 2009. Er werd een spoor gevonden van genetisch gemodifi ceerde maïs in meel dat werd 

geanalyseerd om GGO soja op te sporen, zonder mogelijke kwantifi cering.

Sinds de RASFF-waarschuwing omtrent GGO lijnzaad, maakt dit deel uit van de screenings voor GGO’s. Er werd GGO 

lijnzaad ontdekt in een monster met lijnzaad dat werd onderzocht in het kader van een RASFF.

In 2009 was er, behalve het voorval met lijnzaad, geen niet-conformiteit in verband met GGO’s in de verwerkingssector, 

geen enkel monster bevatte tussen 0,1 % en 0,9 % GGO’s, in tegenstelling tot 2008.

Distributie van levensmiddelen

De controle van rijst wordt voor het eerst toegevoegd aan het controleplan van 2009; net als in 2008 werd rijst LL Rice 

601 of Bt 63 niet vastgesteld.

Net als in 2007 en 2008 werd evenmin een non-conformiteit inzake etikettering en GGO vastgesteld in 2009. 

GGO analyses van levensmiddelen bemonsterd in de sector distributie

Aantal 

monsters

Minder dan 0,1 

% GGO

Gehalte GGO tussen 

0,1 % en 0,9 %
Meer dan 0,9 % GGO

Rijst (granen) (Bt63, LL Rice 601) 22 100 % 0 % 0 %

Bereidingen op basis van soja 21 100 % 0 % 0 %

Voedingsmiddel op basis van 

maïs 
22 100 % 0 % 0 %

Totaal 65 100 % 0 % 0 %

Bereidingen op basis van soja bestaan uit specifi eke ingrediënten, sauzen, soepen, kant-en-klaargerechten, snoep, 

koekjes, margarines, chocoladeproducten en voedingssupplementen. Levensmiddelen op basis van maïs zijn spe-

cifi eke levensmiddelen, zetmeel, snoep, groenten (eventueel in blik), brood, bereide salades, soepen, sauzen, chips, 

voedingspasta, koekjes.

De laatste ontdekking van GGO soja tussen 0,1 % en 0,9 % gebeurde in 2007. Er werd geen GGO rijst gevonden in de 

distributie, ondanks nieuwe RASFF voor Bt 63 in andere Europese landen.
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5 Bestraling
Voor de producten die bestraald mogen worden, moet op de verpakking de vermelding “doorstraald” of “door straling 

behandeld” of “met ioniserende straling behandeld” staan. In dit kader worden sinds 2004 twee soorten controles 

uitgevoerd:

bij producten waarbij doorstraling is toegestaan, wordt nagegaan of in het geval er niets op de verpakking vermeld 

is, het product ook werkelijk niet bestraald werd; de analyse gaat hierbij gepaard met een controle van het etiket

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

behandeling werd uitgevoerd.

De analysemethode is gesteund op thermoluminescentie. In 2009 werden analyses op aromatische kruiden (23), 

gedroogde groenten (10), gedroogd fruit (10), instant noedels (29), voedingssupplementen (28), mosselen (22), kant-en-

klaar maaltijden (1), vlees (5) en diepgevroren zeevruchten (20) uitgevoerd. In 1 geval werden voedingssupplementen 

ingevoerd vanuit de Verenigde Staten zonder vergunning, zoals voorzien in de Europese reglementering. Er werd een 

PV opgesteld en de betrokken producten werden in beslag genomen en teruggetrokken van de markt.

•

•
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6 Radioactiviteit
De controle op radioactiviteit binnen de voedselketen is een gedeelde bevoegdheid tussen het FAVV en het Federaal 

Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC). Beide instanties voeren dan ook controles op radioactieve contami-

natie uit. De rechtsgrond voor het toezicht op de nucleaire contaminatie van levensmiddelen ligt in een Europese 

regelgeving die na de kernramp van Tsjernobyl werd aangenomen.

Naast de monsterneming in de grensinspectieposten werden 149 monsters genomen van de nationale productie, zoals 

vlees van runderen, varkens, schapen en geiten, kippen, konijnen, wild, vis en schaaldieren. Deze stalen werden geno-

men in slachthuizen, leefvijvers en vismijnen. Alle gemeten concentraties waren lager dan de toegestane norm. 

Het volledig rapport over het radiologisch toezicht in België, waar ook de resultaten van de radioactiviteitanalyses 

uitgevoerd in opdracht van het FAVV zijn opgenomen, is beschikbaar via het website van het FANC (www.fanc.fgov.be).
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7 Controles op intracommunautaire 
 zendingen
De intracommunautaire zendingen van levende dieren en bepaalde dierlijke bijproducten zoals mest, moeten gemeld 

worden via TRACES (TRAde Control and Expert System). Het is een Europees informaticasysteem waarin door de lidsta-

ten en een aantal derde landen verplaatsingen van dieren en dierlijke producten geregistreerd worden. Het genereert 

onder andere gezondheidscertifi caten en laat toe de informatie onmiddellijk te raadplegen in geval van problemen.

7.1 Levende dieren en gelijkgestelde producten

Aard van de zendingen van levende dieren en gelijkgestelde producten

Aantal uitgaande zendingen Aantal binnenkomende zendingen

 Certifi caat Hoeveelheid Certifi caat Hoeveelheid

Rund 10.109 369.808 8.723 332.603

Varken 4.150 789.156 8.902 1.483.985

Schaap 94 1.500 775 106.190

Geit 61 4.655 40 1.194

Pluimvee 3.920 91.133.191 22.031 150.873.720

Vogels 1.321 360.694 404 208.188

Vissen 31 54.407 363 1.289.358

Paard 2.953 8.986 2.658 7.560

Honden en Katten 679 6.698 752 20.168

Primaten 15 19 23 54

Kleine zoogdieren 314 145.269 145 245.990

Amfi bieën en reptielen 13 369 38 779

Ongewervelden 892 146.536 14 60.805

Sperma en embryo’s 913 1.066.193 4.305 937.234

Broedeieren 699 55.511.978 1.081 57.646.978

SPF (specifi c pathogen free) 

eieren
0 0 10 45.860

Overige 249 5.243 122 850

Totaal 26.413 149.604.702 50.386 213.261.516

In 2009 werden 245 klachten behandeld in verband met het intracommunautair verkeer van levende dieren: 172 van 

België verzonden naar andere lidstaten en 73 van andere lidstaten tegen België. 28 maal werd de terugzending van 

de dieren gevraagd door België: 24 maal voor runderen en 4 maal voor paarden. De terugzending van paarden werd 

steeds toegestaan, die van runderen 6 maal. De redenen voor terugzending waren onder meer de afwezigheid van een 

gezondheidscertifi caat, niet-conforme resultaten voor een dierziekte, slechte of onbestaande identifi catie van de die-

ren. Indien de terugzending niet toegestaan wordt, worden andere maatregelen genomen zoals slacht of vernietiging.
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7.2 Dierlijke bijproducten

Voor de dierlijke bijproducten, niet bestemd voor menselijke consumptie, en overeenkomstig de bepalingen van artikel 

8 van de verordening van het Europees Parlement en de Raad (EG) nr 1774/2002, levert het FAVV de toelatingen af voor 

het inkomend handelsverkeer (verwerkte dierlijke eiwitten en dierlijke mest) en de gezondheidscertifi caten voor het 

uitgaande handelsverkeer (dierlijke mest).

Aantal zendingen van dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie

Aantal uitgaande 

zendingen

Aantal inkomende 

zendingen

Onverwerkte mest 3.930 0

Verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor diervoeding 941 289

Totaal 4.871 289

In 2009 werden voor het derde opeenvolgende jaar specifi eke microbiologische controles in het kader van de dierlijke 

bijproductenwetgeving uitgevoerd. Er werden 127 loten bemonsterd en geanalyseerd op de aanwezigheid van Salmo-

nella en Enterobacteriaceae: 95,7 % waren conform aan de wetgeving voor diervoeders. Ten opzicht van de resultaten 

in 2008 merken we een verbetering met 4,9 %. De niet-conforme resultaten gaven aanleiding tot 4 waarschuwingen 
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8 Controles op de invoer

Houd besmettelijke dierziekten buiten de Europese Unie!

Samen met vlees en zuivelproducten kunnen dierziekten binnengebracht worden. Daarom zijn voor bepaalde 

producten strikte invoervoorwaarden van toepassing. Privépakketjes met vlees, melk, vleesproducten en zuivel-

producten mogen niet in de Europese Unie binnengebracht worden. Bij aankomst in de Europese Unie moeten 

dergelijke producten afgegeven worden. De producten worden in beslag genomen en vernietigd. Bij niet-aan-

gifte riskeert men bovendien een boete en gerechtelijke vervolging. 

Voor bepaalde producten (melkpoeder of bijzondere voeding voor zuigelingen bij voorbeeld) en uit bepaalde 

landen (Kroatië, Faeröer, Groenland, IJsland) is een uitzondering voorzien met een maximum van 10 kg per 

persoon. 

In 2009 werden in samenwerking met de douanediensten 305 colli’s in beslag genomen in de verschillende 

punten van binnenkomst in België: 2.867 kg producten van dierlijke oorsprong hoofdzakelijk afkomstig uit 

Kongo, Kosovo, Ethiopië en Albanië.
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8.1 Levende dieren

Het aantal controles bij invoer van levende dieren en daaraan gelijk gestelde producten is in 2009 met 10 % gedaald 

ten opzichte van 2008. Het aantal geweigerde zendingen is eveneens licht gedaald.

Het invoerverbod dat van kracht was naar aanleiding van de uitbraken van hoogpathogene aviaire infl uenza werd 

opgeheven op 1/7/2007. De invoervoorwaarden voor vogels zijn echter zo streng dat het aantal zendingen ook in 2009 

laag blijft. In feite mogen enkel gezelschapsvogels binnen die hun eigenaar vergezellen bij verhuis en pluimvee afkom-

stig van erkende bedrijven vanuit slechts enkele derde landen.

De reden dat honden en katten geweigerd worden is vaak dat deze bij terugkeer uit een derde land niet in orde zijn 

met hun rabiësvaccinatie of de serologische testen en de daaropvolgende wachtperiode van 3 maanden.  

Controles op de invoer van levende dieren en gelijkgestelde producten

Aantal 

zendingen

Aantal 

geweigerde 

zendingen

Aantal dieren

Aantal 

geweigerde 

dieren

Vogels en pluimvee 5 0 5.573 0 

Vissen 736 1 9.243.165 84 

Paarden 1.082 0 1.082 0 

Honden, katten en andere zoogdieren 344 6 4.868 6 

Amfi bieën en reptielen 41 0 92.588 0 

Ongewervelden 249 1 734.138.331 35 

Sperma 27 0 2.024 0 

Broedeieren 9 0 346.080 0 

SPF (specifi c pathogen free) eieren 21 0 292 0 

Totaal 2.514 8 743.834.003 125 
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8.2 Dierlijke producten voor humane consumptie

In 2009 werden 24.219 zendingen van dierlijke producten bestemd voor menselijke consumptie aangeboden in een 

Belgische grensinspectiepost (GIP) (25.457 in 2008, 25.411 in 2007 en 25.454 in 2006).

Aard van de zendingen van dierlijke producten voor humane consumptie

Aantal 

zendingen

Aantal 

zendingen 

geweigerd

Vers vlees van runderen, schapen, geiten, varkens en eenhoevigen, en producten ervan 5.912 51

Visserijproducten 14.236 87

Darmen 179 0

Vlees van pluimvee, en producten ervan 1509 3

Konijnenvlees en vlees van wild (vrij / gekweekt), en producten ervan 670 1

Melk en melkproducten 619 8

Eiproducten 83 0

Honing 646 3

Gelatine 66 0

Kikkerbillen en slakken 264 1

Beenderen en producten uit beenderen 31 1

Divers 4 1

Totaal 24.219 156
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Van deze 24.219 zendingen zijn er 1.702 bemonsterd in het kader van beschermende maatregelen, opvolging van RASFF 

berichten of van het controleplan.

Reden monsterneming Aantal monsters
Aantal 

niet conform

Reden 

niet-conformiteit

Beschermende maatregelen (opgelegd door een Europese beschikking)

Visserijproducten uit Indonesië 

(histamine, zware metalen)
290 0

Paardenvlees uit Mexico (residuen 

van stoff en met een hormonale 

werking en groeibevorderende ß-

agonisten)

264 0

Garnalen uit Myanmar (chlooram-

fenicol)
2 0

Schaaldieren uit India 

(nitrofuranen)
1 0

Opvolging RASFF-berichten 205 27 nitrofuranen in garnalen

Controleplan 940 29

nitrofuranen (24x in 

garnalen), benzo(a)pyreen 

(2x in vis), kwik (2x in vis), 

streptomycine (1x in honig)

Totaal 1.702 56

In totaal zijn er bij de invoer van producten bestemd voor menselijke consumptie via Belgische GIP’s 56 RASFF-be-

richten opgesteld naar aanleiding van overschrijdingen van wettelijk vastgelegde normen: 51 hadden betrekking op 

nitrofuranen in garnalen uit Bangladesh (35) en India (16). Naar aanleiding van de vaststellingen werden door de EU 

beschermende maatregelen genomen en een herziening van het analyseprotocol doorgevoerd.
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8.3 Levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

De controles op invoer van levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong waren voornamelijk gericht op:

afl atoxines in dopvruchten, 

verboden kleurstoff en in pepers, producten op basis van pepers, kurkuma en palmolie, 

pentachlorofenol (PCP) in guargom en producten uit India die dit bevatten

melamine in levensmiddelen uit China.

Voor elke zending wordt een documentencontrole (certifi caat, analyseverslag …) uitgevoerd en worden eventueel 

monsters genomen voor onderzoek.

Controlemaatregelen voor invoer blijven geldig voor de aanwezigheid van minerale olie in zonnebloemolie van Oe-

kraïne, en voor de aanwezigheid van GGO’s in rijst en maïs uit bepaalde landen. In 2009 werd een specifi eke controle-

maatregel genomen voor de invoer van arachideboter uit de Verenigde Staten, na de salmonellose-epidemie in de V.S. 

eerder dat jaar. 

Wanneer een contaminant de wettelijke norm overschrijdt, wordt het lot geweigerd voor invoer en ofwel vernietigd 

ofwel teruggezonden naar het land van oorsprong. 

Controles van zendingen van levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong
 

Gecontroleerde 

producten

Aantal 

zendingen

Aantal 

geweigerde 

zendingen

Afl atoxines

Arachide uit Brazilië 66

Arachide uit China 76

Arachide uit Egypte 1

Pistaches uit Iran 135 2

Hazelnoten uit Turkije 457 2

Hazelnootpasta uit Turkije 177 1

Afgeleide producten van hazelnoten 

uit Turkije

43

Gedroogde vijgen uit Turkije 186

Vijgpasta uit Turkije 2

Pistaches uit Turkije 80 2

Amandelen USA 440

Melamine Levensmiddelen uit China 54

Salmonella Arachideboter uit de VSA 1

PCP Guargom uit India 82

GGO Rijst uit de VSA 3

Rijst uit China 14

Radioactiviteit
Wilde paddenstoelen uit bepaalde 

derde landen

1

Niet toegelaten 

kleurstoff en

Pepers en producten op basis van 

pepers, kurkuma, palmolie uit alle 

landen

105 3

Totaal 1.923 10

•

•

•

•
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8.4 Dierlijke producten niet bestemd voor menselijke 
 consumptie

In 2009 werden 2.131 zendingen van dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie voor de invoer 

aangeboden via:

Antwerpen: 1.385 zendingen (65 %), vooral van voeders voor gezelschapsdieren en hondenkluiven

Zaventem: 581 zendingen (27 %), vooral bloedproducten

Zeebrugge: 99 zendingen (5 %), vooral huiden

Gent: 57 zendingen visolie

Luik: 9 zendingen

Ongeveer 60 % van de zendingen waren bestemd voor diervoeding. De overige zendingen waren bestemd voor ander 

toepassing waaronder technische, voor farmaceutisch gebruik en voor onderzoek. 

In het kader van het controleplan en de opvolging van RASFF berichten werden analyses uitgevoerd op de ingevoerde 

zendingen:

361 monsters voor onderzoek naar GGO’s in voeders voor gezelschapsvogels uit de VSA, PCB’s en kwik in visserijpro-

ducten en hun bijproducten of dierlijk meel in vismeel; 98,6 % van de monsters waren conform

246 partijen dierlijke bijproducten voor onderzoek naar Salmonella en enterobacter: 98,6 % waren conform de 

reglementering voor diervoeders. De niet-conforme producten werden teruggestuurd, behandeld ...

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

Aantal zendingen
Aantal zendingen 

geweigerd

Voeder voor gezelschapsdieren en hondenkluiven 941 5

Bloed en bloedproducten 511 3

Eiproducten 150 0

Verwerkte dierlijke eiwitten en smaakgevende ingewanden 82 1

Vetten en oliën van vis of van zeezoogdieren 76 1

Wol, haar, veren 72 0

Huiden en vellen 66 0

Gelatine en peptonen 64 0

Producten van dierlijke oorsprong bestemd voor diervoeding 41 1

Jachttrofeeën 32 5

Andere producten van dierlijke oorsprong bestemd voor technisch of ander 

gebruik

96 3

Totaal 2.131 19

•

•

•

•

•

•

•
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8.5 Diervoeders

In 2009 werden producten niet van dierlijke oorsprong en bestemd voor diervoeders en afkomstig uit derde landen 

ingevoerd via de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge. Ten opzichte van 2008 nam het aantal zendingen af voor 

alle zeehavens.

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

Aantal 

aangeboden 

zendingen

Aard van de zendingen

Aantal 

geweigerde 

zendingen

Antwerpen 2.289

Grondstoff en (gierst, saffl  oerzaden, zonnebloemzaden …), ad-

ditieven en voormengsels (lysine, methionine …), samengestelde 

voedingsmiddelen

0

Gent 265 Grondstoff en (sojakoek en -bonen, lijnzaad …) 0

Zeebrugge 76
Grondstoff en (melasse, arachidekoek), additieven 

(vitaminen, lysine)
0

Zaventem 4 Additieven (antioxidanten, vitamine E, kleurstoff en) 0

In het kader van het controleplan werden 275 monsters genomen voor onderzoek naar: 

GGO

dioxinen en furanen

aanwezigheid van dierlijk meel

zware metalen

afl atoxinen

Salmonella

groeibevorderende middelen (stoff en met een androgene, œstrogene of stilbene werking, beta-agonisten, cortico-

steroïden en thyreostatica)

pesticiden.

In het kader van versterkte controles, werden monsters geanalyseerd:

tengevolge de aangetoonde aanwezigheid in 2008 van melamine in melk voor zuigelingen en andere melkpro-

ducten uit China, werden er 313 analyses van melamine in deze producten (met inbegrip van voedingsmiddelen 

voor dieren die onderworpen zijn aan een veterinaire controle) uitgevoerd.

tengevolge de aangetoonde aanwezigheid in 2008 van monensin in bijproducten van de productie van bio-etha-

nol uit Brazilië, werden 189 monsters genomen voor onderzoek naar antibiotica in grondstoff en. 

Alle analyseresultaten waren conform.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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8.6 Planten en producten van plantaardige oorsprong

Fytosanitaire controles

In 2009 werden 25.865 zendingen van planten en producten van plantaardige oorsprong, die onderworpen zijn aan 

een fytosanitaire invoercontrole, via een Belgische grensinspectiepost in de EU ingevoerd. Dit is een daling van 10 % 

tegenover 2008. 

In een andere lidstaat werd een fysieke controle uitgevoerd voor 9.470 zendingen, goed voor 37 % van de zendingen 

(tegenover 63 % van de zendingen in 2008). De fysieke controles werden voornamelijk uitgevoerd in Nederland en 

betroff en vooral fruit en snijbloemen. 

Voor 867 zendingen die het EU grondgebied betraden via een grensinspectiepost in een lidstaat werd de fysieke con-

trole naar een Belgische erkende inspectieplaats verlegd. Deze zendingen kwamen vooral via Nederland binnen; fruit 

was de belangrijkste productgroep.

Aard van de zendingen die in België een fytosanitaire controle ondergingen

 

Aantal 

zendingen 

ontvangen

Aantal 

zendingen 

geweigerd

Hoeveelheid 

producten 

ontvangen

Hoeveelheid 

producten 

geweigerd

Snijbloemen (inclusief snijgroen) 4.962 16

 909 miljoen 

stellen en 10 

miljoen kg 

 15.170 stellen 

Planten bestemd voor opplant 3.431 3  29 miljoen stuks  6.885 stuks 

Zaden, bollen, knollen, wortelstokken, 

stekken, weefselculturen
1.380 12

 13 miljoen kg 

en 322 miljoen 

stuks

 600 kg en 

22.930 stuks

Groenten en fruit (inclusief verse kruiden) 14.610 16  365 miljoen kg  143.060 kg 

Aardappelen 741 -  60 miljoen kg  - 

Graan 23 -  10 miljoen kg -

Hout 709 -  10 millions m3 -

Andere 9 2
 20.375 stuks en 

140 kg
 2,8 kg 

Totaal 25.865 49   
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Reden van onderschepping en genomen maatregelen

Aantal Geweigerd Regularisatie Lidstaat Wederuitvoer

Aanwezigheid van schadelijke organismens 50 27 18 3 2

Niet voldaan aan de bijzondere invoereisen 21 8 13 0 0

Verboden planten 1 1 0 0 0

Grond 2 2 0 0 0

Documenten niet conform 34 18 16 0 0

Totaal 108 56 47 3 2

Een weigering van de zending leidde meestal tot een vernietiging van de producten. Voor 18 zendingen waarin ne-

matoden werden aangetroff en, werd een behandeling van het groeimedium als regularisatie toegestaan. 2 zendingen 

van sinaasappel waarin Guignardia citricarpa werd aangetroff en, werden wederuitgevoerd naar Wit-Rusland. In Petunia 

stekken uit Israël werd TCDVd (tomato chlorotic dwarf viroid) aangetroff en. 3 zendingen waren al naar de lidstaat van 

bestemming vertrokken vooraleer het ongunstige analyseresultaat gekend was. De lidstaat van bestemming werd hier-

van ingelicht. Omdat TCDVd nauw verwant is met het quarantaineorganisme PSTVd en dezelfde waardplanten heeft, 

werden de volgende zendingen van Petunia stekken van dezelfde oorsprong, systematisch bemonsterd en geblok-

keerd in afwachting van het analyseresultaat. Zendingen waarvoor de documenten niet voldeden, konden geregula-

riseerd worden door binnen de 2 werkdagen een gecorrigeerd fytosanitair certifi caat dan wel een verklaring van de 

bevoegde overheid van het land van oorsprong over te maken; zo niet werd de zending geweigerd. 

Schadelijke organismen

In het kader van het controleplan voor schadelijke organismen bij planten en plantaardige producten werden 395 

monsters genomen waarvan 14 % niet conform bevonden werd. 

Monsternemingen voor de aanwezigheid van schadelijke organismen
 

Organisme
Aantal 

monsters

Niet-

conform

Planten, plantendelen & 

vermeerderingsmateriaal

Bacteriën 1 0

Insecten 11 10

Nematoden 95 31

Schimmels 0 0

Virussen 1 0

PSTVd-waardplanten PSTVd 59 2

Pelargonium stekken Ralstonia solanacearum 55 0

Citrusvruchten Guignardia citricarpa 11 10

Primeuraardappelen Clavibacter michiganensis, Ralstonia solanacearum 153 0

Granen Claviceps purpurea, Tilletia indica 4 0

Tomatenzaden PSTVd & PepMV 3 2

Houten verpakkingsmateriaal
Anoplophora sp., Bursaphelenchus xylophilus, 

Monochamus sp.
2 2

Totaal 395 57

Soort quarantaineorganisme, type monsterneming en land van oorsprong: insecten
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Product Plantensoort Oorsprong Aantal

Thrips palmi Snijbloemen Orchidaceae Thailand 11

Bemisia tabaci Snijbloemen Solidago Israël 1

Lyriomyza sativae Snijbloemen Gypsophila Israël 2

Lyriomyza trifolii Snijbloemen Solidago Israël 1

Tephritidae Fruit Passievrucht Kameroen 1

Bactrocera Fruit Mango Senegal 1

Phorocantha semipunctata Houten verpakkingsmateriaal Brazilië 1

Niet geïdentifi ceerd Houten verpakkingsmateriaal China 1

Voor insecten worden meer onderscheppingen vermeld dan niet conforme resultaten omdat bepaalde insecten goed 

visueel waarneembaar zijn (Thrips palmi, Bemisia tabaci) waardoor een bemonstering niet altijd vereist is. 

Soort quarantaineorganisme en land van oorsprong: nematoden in planten bestemd voor opplant

Plantensoort en oorsprong Aantal

Xiphinema sp. Ilex crenata (Japan) 2

Meloidogyne sp.
Adonsonia, Adonidia, Ficus, Livistonia (USA) en Enkian-

thus perulatus, Phoenix roebelinii (Japan)
8

Xiphinema sp. & Meloidogyne sp. Ilex crenata (Japan) 1

Tylenchorhynchus, Pratylenchus, 

Trichodoridae, Heteodera, Criconematidae

Bucida buceras, Peltophorum (USA), Ilex crenata, 

Bucida buceras, Peltophorum (USA), Ilex crenata, 

Podocarpus, Ficus (Japan) en Phoenix roebelinii 

(Costa Rica)

7

Het aantal onderscheppingen voor nematoden is lager dan het aantal niet conforme resultaten omdat er slechts een 

onderschepping wordt opgesteld en maatregelen worden opgelegd zodra een bepaalde actiedrempel is overschre-

den.

Soort quarantaineorganisme, type monsterneming en land van oorsprong: andere organismen
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Product Plantensoort Oorsprong en aantal

Schimmels

Guignardia citricarpa Sinaasappel Citrus sinensis Brazilië (2)

Viroïden

PepMV Zaden Lycopersicon esculentum Guatemala (1), China (1)

PSTVd Stekken Petunia Israël (1)

TCDVd Stekken Petunia Israël (8)

Het hogere aantal onderscheppingen voor viroïden is te verklaren doordat naar aanleiding van het initiële niet con-

forme resultaat voor TCDVd in Petunia stekken, beslist werd om zendingen van dezelfde variëteiten systematisch te 

bemonsteren. 

8.7 CITES

De handel in bedreigde diersoorten moet beantwoorden aan een strikte handelsreglementering volgens de interna-

tionale conventie CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) en vereist 

meestal een speciale vergunning. Bedreigde levende dieren en vogels moeten steeds begeleid worden door een 

gezondheidscertifi caat. 

De behandeling van de aanvragen voor vergunningen en certifi caten in het kader van de CITES-wetgeving gebeuren 

door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL).

De controle op de illegale invoer in België van beschermde diersoorten of ervan afgeleide producten (ivoor, reptielen-

vellen, zoogdierhuiden, ...) is een bevoegdheid van het FAVV en wordt gelijktijdig met andere controles uitgevoerd. Er 

worden ook gerichte controles uitgevoerd. Bepaalde controles gebeuren in samenwerking met de douanediensten, 

politiediensten en inspecteurs van de FOD Volksgezondheid.

In 2009 werd hierbij volgend ‘bedreigd’ materiaal van dierlijke oorsprong in beslag genomen: 17 lederproducten uit 

krokodillenleder, 4 krokodillenschedels, 2 producten uit slangenleder, 6 ivoren voorwerpen, 15 slagtandjes van de 

Afrikaanse olifant, 5 voorwerpen uit nijlpaardtanden, 2 nijlpaardschedels, 6 fl essen slangenwijn, 131 kg levende koraal, 3 

potjes krokodillenzalf, 20 traditionele Chinese geneesmiddelen op basis van Macaca mulatta, 1 apenschedel, derivaten 

van Hippocampus spp. verwerkt in 1020 Aziatische geneesmiddelen, 2 fl acons berengal, derivaten van de Saiga-anti-

loop verwerkt in 345 Aziatische geneesmiddelen en 2 zeeschildpaddenschedels.

In beslag genomen dieren en goederen worden zoveel mogelijk geschonken aan universiteiten, musea en zoölogische 

parken. Sommige goederen moeten uiteindelijk worden vernietigd.
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8.8 Controles bij uitvoer

In 2009 werden 24.071 gezondheidscertifi caten afgeleverd op beveiligd papier voor de uitvoer van levensmiddelen en 

diervoeders naar de Russische Federatie: 

17.926 voor plantaardige producten

1.205 voor dierlijke producten bestemd voor menselijke consumptie

2.064 voor diervoeders

1.205 voor levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong. 

Globaal werden ongeveer 160.000 verschillende certifi caten en verklaringen afgeleverd door het FAVV voor de uitvoer. 

Dit toont het belang aan van de handelsrelaties met de Russische Federatie. 

•

•

•

•
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Notifi caties en maatregelen na controles

Notifi caties 
en maatregelen 
na controles
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Notifi caties en maatregelen na controles

1 Notifi caties

1 RASFF

RASFF : reeds dertig jaar ! 

De Europese Commissie heeft een waarschuwingssysteem voor levensmiddelen en veevoeders die niet aan de 

kwaliteitseisen voldoen: “het Rapid Alert System for Food and Feed” (RASFF). De informatie in een RASFF is bedoeld 

voor de overheden van de lidstaten binnen de Europese Unie, zodat er snel actie kan ondernomen worden. Twee 

soorten berichten kunnen door de Lidstaten worden verstuurd naargelang de ernst van de situatie : 

waarschuwingen over voedsel of veevoeder dat in meerdere landen van de Europese Unie op de markt is en 

dat een direct gevaar kan betekenen voor de volksgezondheid zodat direct ingrijpen noodzakelijk is. De waar-

schuwing wordt gegeven door het land dat het probleem heeft ontdekt. De overheden beslissen over het van 

de markt halen en het organiseren van een zogeheten ‘recall’. Bij een recall wordt het publiek gewaarschuwd 

voor een potentieel onveilig product en wordt opgeroepen het product terug te brengen. Deze verschijnen 

als persberichten op onze website www.favv.be.

informatieberichten worden verstuurd wanneer potentieel onveilig voedsel of veevoeder alleen aanwezig is in 

het land dat de melding doet. Het gaat hier dikwijls om voedsel of veevoeder dat bij controles aan de grenzen 

van de Europese Unie is afgekeurd. Ook deze producten komen niet op de markt of worden teruggeroepen.

In 2009 viert het RASFF zijn dertigste verjaardag. In dat kader werden verschillende feestelijkheden georganiseerd 

door de Europese Commissie waaronder een conferentie in Brussel, een bezoek aan de fruit- en groentenveiling 

van Sint-Katelijne-Waver (Mechelen). Hierbij werd toelichting gegeven over de traceerbaarheid en het RASFF, het 

toezicht op de voedselveiligheid, de fytosanitaire controles en kwaliteitscontroles door de inspecteurs van het 

FAVV, alsook de werking van de GIP’s (grensinspectie posten), de procedure bij ongunstige analyseresultaten van 

ingevoerde producten, de opvolging ervan, …

In 2009 heeft het FAVV via het RASFF 118 alarmberichten verspreid waarvan er 70 in verband met producten aanwezig 

op de Belgische of Europese markt, 47 bij invoer geblokkeerde producten en 1 “news”. 

De meest voorkomende meldingen betroff en nitrofuranen in garnalen van India en Bengladesh (62 meldingen) en 

GGO’s in lijnzaad uit Canada (92 meldingen). 

•

•
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Verdeling van de Belgische meldingen volgens het soort van gevaar (96 in 2007, 106 in 2008 en 124 in 2009) 

Product 

mogelijk  

op de markt

Product 

geblokkeerd 

aan de grens

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Chemische

gevaren   

 

Residuen van diergeneesmiddelen 4 15 27 7 16 38

Residuen van bestrijdingsmiddelen 7 10 5 2 0 0

Zware metalen 6 7 5 7 0 0

Industriële contaminanten 5 7 2 0 0 0

Chemische contaminanten 1 3 5

Migratie 6 7 5 0 0 0

Kleurstoff en en additieven 1 3 0 0 1 1

Chemische contaminanten 1 3 5 1 0 1

Biologische 

gevaren

Mycotoxines 4 3 3 6 1 3

Pathogenen en bederf 17 22 14 12 2 0

Andere 

gevaren

Vreemde voorwerpen / stoff en 2 4 1 0 0 0

Allergenen 1 2 1 0 0 0

GGO 0 1 0 0 0 0

Bestraling 0 0 1 0 0 0

Niet toegelaten supplementen 1 1 0 0 0 0

Illegale invoer 0 1 0 5 0 0

Gebrekkige etikettering of certifi cering 0 0 1 0 0 4

Totaal  55 86 70 40 20 48

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Chemische gevaren 34 55 52 23 18 43
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1.2 Meldingsplicht

Elke operator die activiteiten uitoefent die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen, is verplicht om het FAVV in 

te lichten wanneer hij een vermoeden of reden heeft om aan te nemen dat een product dat door hem werd inge-

voerd, geproduceerd, gekweekt, geteeld, verwerkt, vervaardigd of gedistribueerd werd, schadelijk kan zijn voor de 

gezondheid van mens, dier of plant. Tegenover 2006 (241 meldingen), 2007 (7.298 meldingen) en 2008 (547 meldingen) 

evolueerde het aantal meldingen tot 644.

Evolutie van het aantal meldingen (met uitzondering van dierenziektes)

De dienst Import-Export bij het bestuur Controle
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Distributie 51 50 53 93

Transformatie 152 264 307 247

Primaire sector 38 55 70 46
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Verdeling van de meldingen volgens de aard van het gevaar

Gevaar 2007 2008 2009

Chemische 

gevaren   

Zware metalen 7 9 5

Residuen van diergeneeskundige middelen 71 71 89

Residuen van bestrijdingsmiddelen 44 20 18

Mycotoxines 21 8 9

Niet-toegelaten kleurstoff en 12 3 18

Dioxines 12 62 7

Niet-toegelaten GGO 0 0 3

Andere chemische gevaren 6 21 19

Biologische 

gevaren

Dierenziektes 6.929 111 254

Plantenziektes en schadelijke organismen 12 43 23

Micro-

biologische 

gevaren

Bacilllus sp. 4 0 1

E. coli 3 2 3

Listeria monocytogenes 18 13 17

Salmonella sp. 125 132 117

Clostridium botulinum 0 0 1

Andere microbiologische gevaren 9 15 9

Fysische 

gevaren

Plastiek 4 4 4

Metaal 2 1 5

Glas 4 3 4

Biologische materiaal (bv. meeltor in voedermiddel) 2 1 3

Beschadigde verpakking 0 1 1

Andere vreemde voorwerpen 0 2 4

Andere 

gevaren

Autocontrole, traceerbaarheid 9 0 4

Niet toegelaten gebruik van bestrijdingsmiddelen 0 10 7

Etiquetering 0 3 10

Kwaliteitseisen 0 0 9

Niet-gespecifi ceerde gevaren 4 12 0

Totaal 7.298   547   644   

   

De stijging van het aantal meldingen voor niet-toegelaten kleurstoff en wordt verklaard veroorzaakt door het aantreff en 

van methylgeel in specerijen (vb. kerrie…) en sauzen waarin deze specerijen gebruikt worden (10 meldingen). Het aan-

tal meldingen over dioxines is drastisch gedaald tegenover 2008 wat eerder te wijten is aan het hoge aantal meldingen 

in 2008 met betrekking tot de contaminatie in Iers varkensvlees. Het aantal meldingen van residuen van diergenees-

kundige middelen in levensmiddelen, voornamelijk antibiotica in melk, is met 25% gestegen.
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2 Maatregelen na controles

2.1 Administratieve boetes

Het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het FAVV 

voorziet dat de overtredingen in de voedselketen het voorwerp kunnen uitmaken van een administratieve sanctie, 

meer bepaald een administratieve boete waarvan de betaling de publieke actie uitdooft. 

De procedure tot voorstellen van een administratieve boete wordt per taalrol toevertrouwd aan een jurist-commissaris 

van de administratieve boetes. Nadat aan de parketten de gelegenheid werd geboden vervolging in te stellen, stelt de 

commissaris een administratieve boete voor met een wettelijk minimum van € 137,50 en een maximum van € 27.500.

De commissaris baseert zich hierbij op de strafbepalingen voorzien in de verschillende wetten die tot de controlebe-

voegdheid van het FAVV behoren en houdt verder rekening met de individuele situatie van de overtreder, de ernst of 

het aantal inbreuken en hun impact op de gezondheid van de consumenten, op de dierengezondheid of de planten-

gezondheid alsook met eventuele recidive.

Evolutie van het aantal dossiers behandeld door de commissarissen van de administratieve boetes
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Vanaf 2006 is het aantal processen-verbaal toegenomen tot 2.448 in 2006, 3.539 in 2008 en 3.884 in 2009. Vanaf midden 

2007 werd de klemtoon steeds meer gelegd op uniforme controles door het gebruik van gewogen checklists in heel 

het land en in 2008 tevens op de eff ectieve opvolging in geval van vastgestelde non-conformiteiten. Net zoals in 

de voorgaande jaren betroff en de meeste inbreuken de hygiëne in de horecasector en de kleinhandel en dit vooral 

omwille van een geringer professionalisme in deze sectoren. Omgekeerd werd een daling van het aantal inbreuken 

vastgesteld inzake dierengezondheid. Het aantal inbreuken in andere sectoren blijft stabiel.

Belangrijkste domeinen van administratieve boetes

De commissarissen trachten de magistraten zoveel mogelijk te sensibiliseren voor de problematiek van de voedselk-

eten via regelmatige contacten met de verschillende Parketten en door de overmaking van gedetailleerde verslagen 

in geval van niet betaling van voorgestelde boetes. Het aantal strafrechtelijke vervolgingen en veroordelingen van 

overtreders neemt beduidend toe.

Voorstellen van boetes

  

2005 2006 2007 2008 2009

Aantal voorstellen 1.448   1.454   2.164   3.104   3.497

Dossiers overgemaakt aan het Parket 245   223   284   441   333

Totaal bedragen voorgesteld 863 203 € 868.749 € 1.271.419 € 1.733.653,5 € 1.826.243,5 €*

* bedrag niet defi nitief aangezien een aantal dossiers nog verdere behandeling vragen (59)
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Levensmiddelen (wet van 1977) 47% 43% 30% 28% 25%

Hygiëne van levensmiddelen (verord. EG 852 en 853/2004) 25% 28% 27%

Diergezondheid (wet van 1987) 16% 16% 6% 3% 4%

Dierenwelzijn (wet van 1986) 7% 8% 3% 2% 2%

KB controle van 22/2/2001 16% 16% 17%

Vleeshandel (wet van 1952) 13% 8% 2% 2% 3%

Diervoeders en bestrijdingsmiddelen (wetten van 1969 en
1998)

5% 6% 5% 4% 3%

Andere wetten en EU verordeningen 12% 19% 13% 17% 19%

2005 2006 2007 2008 2009
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2.2 Intrekking of weigering van de erkenning of toelating

Wanneer andere maatregelen (waarschuwing, PV) niet tot het gewenste resultaat leiden, wordt de procedure tot wei-

gering, intrekking of schorsing van de erkenning ingezet. Als de sanctie wordt bevestigd, kan de operator vragen om te 

worden gehoord door de beroepscommissie van het FAVV.

In 2009 werden 20 procedures tot intrekking en 11 procedures tot weigering opgestart. 

5 procedures werden onderworpen aan een beroep bij de Beroepscommissie van het FAVV, waarna de Minister 

een beslissing moest nemen : in 3 dossiers bevestigde de Minister de initiële beslissing van het FAVV, één erkenning 

werd toegekend en één operator is failliet gegaan tijdens de procedure.

2 operatoren zijn failliet gegaan tijdens de procedure en hebben de activiteiten in hun inrichting niet hernomen.

In 11 gevallen werd de door het FAVV opgelegde maatregel bevestigd en heeft de operator zijn activiteiten in zijn 

inrichting moeten stopzetten.

Voor andere procedures werd door de operator een actieplan voorgesteld om de inrichting in orde te stellen, en 

een contract werd afgesloten tussen de operator en het FAVV.

Bij 2 operatoren werd een onmiddellijke intrekking (zonder mogelijkheid tot beroep) opgelegd omwille van de ernst 

van de vastgestelde feiten.

•

•

•

•
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Fraudebestrijding

In het kader van de fraudebestrijding voor de veiligheid van de voedselketen neemt de Nationale opsporingseenheid 

van het FAVV (NOE) deel aan de volgende werkgroepen. 

Multidisciplinaire HormonenCel (MHC)

De Federale politie is belast met de coördinatie tussen de verschillende inspectie- en politiediensten via de MHC. Deze 

laatste dient een signaal-, advies- en informatiefunctie te verzekeren ten behoeve van de bijstandsmagistraat, politieke 

verantwoordelijken, bestaande overlegstructuren en de betrokken administraties. Tevens is zij belast met onderzoeken 

op vraag van politiediensten, gerechtelijke overheden en de bijstandsmagistraat. De MHC is bijgevolg een operationele 

cel.

In 2009 werd ook een protocol ondertekend door de bevoegde ministers waardoor het FAVV zal tussenkomen bij de 

aanwerving van een personeelslid door de MHC.

Interdepartementale Commissie voor de coördinatie van de fraudebestrijding 

in de economi-sche sectoren (ICCF)

Deze is belast met:

het effi  ciënt beheer van informatie-uitwisseling

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

het gezamenlijk overleg inzake fraudemechanismen.

In de schoot van deze commissie neemt de NOE deel aan het “Veille” systeem of het “Informatienetwerk Fraudebestri-

jding” dat de ICCF in 2009 heeft opgezet en waarbij de verschillende deelnemende diensten diverse vaststellingen aan 

elkaar kunnen rapporteren.

Interdepartementale Coördinatiecel voor de controle van de voedselveiligheid (ICVV)

Deze is belast met:

het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende diensten die betrokken zijn bij de strategie en de 

controles inzake de veiligheid van de voedselketen en de farmaceutische regelgeving

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

Multidisciplinaire Fraudebestrijdingscel voor de veiligheid van de voedselketen (MFVV)

De NOE neemt het voorzitterschap waar van de MFVV die met volgende taken belast is:

bijdragen tot het bepalen van de terreinacties tegen personen en organisaties die zich inlaten met fraude in de 

voedselketen en dit door het inzamelen, verwerken, uitwisselen en verspreiden van informatie aan de verschillende 

betrokken diensten

coördineren van de inspanningen van de betrokken diensten

evaluatie van de uitgevoerde acties.

•

•

•

•

•

•

•

•
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In het kader van een multidisciplinaire samenwerking werden er 47 dossiers afgehandeld met andere diensten: politie 

(lokaal - federaal), parketten, gemeentelijke milieudiensten, diverse diensten van de FOD Financiën (douane, BBI..), FOD 

Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, Milieu-inspectie, Mestbank, IBGE-BIM, Geneesmiddele-

nagentschap (FAGG), FOD Economie, de antistroperij eenheid van het Waalse Gewest.

1 Behandeling van de dossiers
In 2009 werden 489 administratieve beslagen/vattingen door de NOE geregistreerd. Ze gaven aanleiding tot het 

opstarten van:

fraudeonderzoeken (260)

deelname aan een wegcontrole (20)

het uitvoeren van een monsterneming op landbouwbedrijven (23) of in het slachthuizen (een jaaropdracht die 

aanleiding heeft gegeven tot het nemen van 905 monsters)

de organisatie van acties (13) 

informatie doorgestuurd naar andere diensten, zowel intern als extern (126)

klassement met het oog op de behandeling ervan op een later tijdstip (43).

In 53 % van de gevallen heeft de verkregen informatie aanleiding gegeven tot het opstarten van een fraude-dossier. Bij 

het opmaken van dit jaarverslag waren 65 van de in 2009 geopende dossiers afgewerkt.

2 Soort inbreuken
In 2009 werden door NOE 294 overtredingen vastgesteld die in 128 PV’s en 71 waarschuwingen werden opgenomen. 

De meeste inbreuken werden vastgesteld op:

De uitoefening van de diergeneeskunde (wet van 28/8/1991): 15 %

De bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produc-

ten (wet van 24/1/1977): 12 %

De dierengezondheid (wet van 24/3/1987): 14 %

De geneesmiddelen (wet van 25/3/1964): 11 %

Het verhandelen van gifstoff en, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoff en en antiseptica (wet 

van 24/2/1921): 5 %

Autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen (KB van 14/11/2003): 5 %.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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3 Internationale samenwerking
De samenwerking met andere diensten binnen en buiten het FAVV is van fundamenteel belang om tot een informa-

tienetwerk te komen. De NOE werkt in dit verband samen met verschillende internationale instanties. 

In het kader van de WGEO (Working Group of Enforcement Offi  cers), worden er halfj aarlijks bijeenkomsten georga-

niseerd. De diergeneeskundige groep, “Small Bull Group” genaamd, bestaat uit leden van uit Groot-Brittanië, Noord 

Ierland, Ierland, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk Nederland, België en Frankrijk. 

In het kader van TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) heeft het FAVV aan de theoretische en de prak-

tische opleiding van Kroatische inspecteurs over de uitvoering van controles en het nemen van monsters in het kader 

van het residuplan deelgenomen.

4 Strijd tegen het illegaal gebruik van 
 groeibevorderende middelen

4.1 Verdachte monsters in landbouwbedrijven

In 2009 werden er verdachte monsters in 24 landbouwbedrijven genomen.

Verdachte monsters genomen

 

Bedrijven Dieren Materialen Diervoeders

Runderen 16 137 92 23

Varkens 3 40 - 3

Kalveren 5 150 - 7

Op een runderbedrijf diende er een aanvullende monstername uitgevoerd te worden wegens non conforme vaststel-

lingen (dexa-methasone) tijdens de initiële monstername. Deze aanvullende monstername gebeurde op kosten van de 

eigenaars.
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Reden van monsterneming en resultaten

Aantal Niet conform

Niet conform bij screening landbouwbedrijf 1 1

Niet conform bij screening slachthuis 16 2

Verdachte monstername slachthuis 4 1

Andere informatie (Hormonencel) 1 -

Parket 1 -

Totaal 23 4

Alleen in een rundveebedrijf werden non conformiteiten vastgesteld. Dit geldt voor:

materiaal (spuiten, naalden, fl acons…)

dierlijke monsters.

Aangetroff en stoff en

Oestrogenen, gestagenen en androgenen Beta testosteron, progesteron

Corticosteroïden
Dexamethason, dexamethason-isonicotinaat, prednisolon, 

prednisolon acetaat

4.2 Verdachte monsters in slachthuizen

In 2009 werden er van 609 dieren monsters genomen. Op één dier kunnen meerdere monsters worden genomen. In 

totaal werden 1.220 monsters (faeces, urine, vet, lever, vlees, spuitplaats, vacht, oog, nier en milt) genomen. 

Analyses uitgevoerd op verdachte monsters in de slachthuizen

 

Aantal analyses

Oestrogenen, gestagenen en androgenen 466

Stilbenen 7

Beta-agonisten 361

Corticosteroïden 366

Stanolozol 5

Thyreostatica 13

Sedativa 1

Niet-steroïdale ontstekingswerende middelen 1

Totaal 1.220

8 runderen werden niet conform bevonden voor aanwezigheid van dexamethason (5) en prednisolon (3).

•

•
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5 Wegcontroles
Op vraag van de lokale en federale politie neemt de NOE regelmatig deel aan wegcontroles met een duidelijk multidis-

ciplinair karakter en dit samen met andere diensten (RVA, douane...). De plaatselijke PCE neemt meestal deel aan deze 

wegcontroles.

In 2009 heeft de NOE deelgenomen aan 20 wegcontroles waarbij 453 voertuigen werden gecontroleerd. Hierbij wer-

den 545 controles uitgevoerd in het kader van de verschillende bevoegdheden.

Soort wegcontrole

De niet-conformiteiten hadden als gevolg 21 waarschuwingen en 20 PV’s.
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Gecoördineerde controle met Nederland

In samenwerking met de Algemene Inspectiedienst (AID) van het Nederlands Ministerie van Landbouw, Natuur en Vis-

serij , de Federale Wegpolitie, de douane en de opsporingsdienst van de FOD Financiën werden er op 22 en 23/10/2009 

gecoördineerde grenscontroles georganiseerd: 40 vrachtwagens werden aan 2 grensovergangen gecontroleerd. 1 PV 

werd opgemaakt en 2 transporten werden teruggestuurd naar Nederland.

Wild

In samenwerking met de Unité Anti Braconnage (UAB) van het Waalse Gewest werd er in de nacht van 15 op 16/11/2009 

een weg-controle uitgevoerd met specifi eke aandacht voor vlees afkomstig van wild. Er werd 1 waarschuwing opge-

maakt.

Actie KORBEEF

In samenwerking met het Parket van Ieper, de Federale Gerechtelijke Politie van Kortrijk, de lokale politiezones (Grens-

leie, RIHO, MIRA en Gavers) en de Federale Wegpolitie Verkeerspost Kortrijk werden er op 16/3 en 16/11/2009 controleac-

ties uitgevoerd op het transport van levende dieren in de omgeving van de slachthuizen en op de autowegen in het 

arrondissement Kortrijk (dierenwelzijn, dierenvervoer en mogelijk gebruik van verboden hormonale substantie)

127 voertuigen en 146 personen werden gecontroleerd (dierentransporteurs, vetmeesters, veehouders, veehande-

laars)

17 runderkarkassen werden voorlopig inbeslaggenomen en bemonsterd in het slachthuis van bestemming; de 

resultaten waren conform

enkele waarschuwingen werden opgesteld omdat een aantal personen de nodige vergunningen, registers of certi-

fi caten in verband met de wetgeving op de dierengezondheid niet konden voorleggen.

6 Actie kaviaar
De actie bestond uit 2 delen: 

wegcontroles op 4 en 22/12/2009: 65 voertuigen werden gecontroleerd

actie bij de groothandel, detailhandel en restaurants van 19 november tot 19 december: 63 operatoren werden 

gecontroleerd.

Een gelijktijdige wegcontrole op 3 grensovergangen met Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met de douane. 

De actie bij de handelaars werd uitgevoerd in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voed-

selketen en leefmilieu, diensten van CITES, de Federale gerechtelijke politiedienst leefmilieu en de douane. Er werd 1 

waarschuwing en 1 PV opgesteld.

•

•

•

•

•
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7 Actie identifi catie van de paarden
Het KB van 16/6/2005 betreff ende de identifi catie en de encodering van de paarden in een centrale gegevensbank 

bepaalt dat er vanaf 1/1/2009 een volledige identifi catie van een paard. Die bestaat uit:

het inbrengen van een microchip in de hals van het paard

een paspoort met vermelding van het overeenstemmende chipnummer

een mutatiedocument

de encodering in de databank van de Belgische Confederatie van het Paard (BCP).

Het aantal paarden aanwezig in België wordt geraamd op 250.000 tot 300.000, waarvan 152.000 paarden geregistreerd 

zijn in de databank van BCP en 34.000 dossiers eind 2009 wachtten op encodering.

Reden van de actie:

de sensibilisering van de sector (houders, handelaars, vervoerders, …

preventieve en repressieve aanpak van de toepassing van de wetgeving in verband met de identifi catie en het 

bezorgen van voedselketeninformatie aan de slachthuisexploitant (verplicht vanaf 1/1/2009)

de bestrijding van besmettelijke ziekten en zoönosen, bvb het “West Nile” virus

het nastreven van uniformiteit van de controles op de verschillende niveaus.

7.1 Controles in het slachthuis

In 2009 werden er 22 slachthuizen bezocht die op regelmatige basis paarden slachten. De tekortkomingen waren de 

volgende (met percentage slachthuizen):

geen chiplezer (9 %)

geen identifi catiecontrole van de paarden (36 %)

chip verwijderd vóór de uitslag van het trichineonderzoek (50 %)

chip onleesbaar (36 %)

het niet verwijderen van de chip in categorie 1 materiaal (23 %)

papsoorten niet afgestempeld (45 %)

onregelmatigheid in voedselketeninformatie (41%)

paspoorten opsturen naar BCP (32 %).

Ten gevolge van de vaststellingen in het slachthuis werden er verdere onderzoeken opgestart in het deel “pre” 

slachthuis.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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7.2 Controles “pre” slachthuis

Er werden controles uitgevoerd op wekelijkse markten, tijdens wegcontroles, bij paardenhandelaars, bij vervoerders, bij 

paardenhouders, in verzamelcentra, KI centra, bij paardenmelkerijen, … op ongeveer 1,25 % van de paarden-populatie 

in België. Er was een zeer goede samenwerking met het BCP.

3.514 paarden werden gecontroleerd op 183 plaatsen. 41,2 % van non conformiteiten hadden betrekking op de mi-

crochip, het paspoort en de encodering. Bij non conformiteiten werd het paard in beslaggenomen tot regularisatie. 

Gezien het grote aantal registratievragen kon de duur voor de regularisatie tot 6 maanden duren. In 2010 zullen nieuwe 

controles uitgevoerd worden.

8 Actie voedingssupplementen
Na de actie i.v.m. de voedingssupplementen die het FAVV in 2007 en 2008 bij de distributeurs heeft gevoerd, werd in 

2009 een gelijkaardige actie georganiseerd bij de producenten, invoerders en groothandelaars. De leveranciers van de 

warenhuizen waar non-conforme voedingssupplementen werden aangetroff en (geen melding, hogere dosis dan de 

toegelaten norm, non-conforme etikettering, geen autocontrolesysteem) werden gecontroleerd; 858 voedingssupple-

menten werden gecontroleerd bij 80 operatoren.

Deze actie heeft aangetoond dat de operatoren belangrijke inspanningen hebben geleverd om de non-conformiteiten 

die tijdens de vorige controles werden vastgesteld, te verhelpen. Toch blijft er een belangrijke opmerking: slechts 25 

van de 80 operatoren heeft een autocontrolesysteem ingevoerd. 

In samenwerking met de diensten van de Douane en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezond-

heidsproducten werden eveneens 20 controles uitgevoerd op ingevoerde postpakketten die via het internet werden 

besteld. Naar aanleiding hiervan werden 109 dossiers geopend. Steeds meer voedingssupplementen voor privégebruik 

worden ingevoerd omdat deze via het internet gemakkelijk te bestellen zijn.

9 Actie in de distributiesector
In het kader van de actie “mensenhandel” ingericht door het Parket van Dendermonde (arbeidsauditoraat) werden 

door de PCE Oost Vlaanderen en de NOE in samenwerking met de lokale politiezones in het voorjaar van 2009 Chinese 

restaurants, kebab zaken en nachtwinkels gecontroleerd in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde. 

In het totaal werden er in 7 politiezones controles uitgevoerd waarbij 35 zaken gecontroleerd werden. Tijdens deze 

acties werd wegens de zeer gebrekkige hygiëne 1 restaurant onmiddellijk gesloten. In het totaal werden 17 PV’s en 36 

waarschuwingen opgemaakt.
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10 Beheer bedreigingen van FAVV agenten
In 2009 werden 9 dossiers waarin agenten van het FAVV bij de uitvoering van hun taak werden bedreigd voor verder 

gevolg overgemaakt aan de Multidisciplinaire hormonen cel: 12 % van de bedreigingen kwamen voor in de primaire 

sector, 34 % in de sector verwerking en 55 % in de sector distributie.

Het FAVV heeft een duidelijke procedure opgesteld voor de behandeling van deze bedreigingen, met name: opstellen 

van een meldingsformulier en neerleggen van klacht bij de politiediensten.

Er wordt bij de Parketten aangedrongen op behandeling van deze bedreigingen. In dit verband werd een vonnis 

uitgesproken door rechtbank van Gent (veroordeling tot 1100 € boete en betalen van een schadevergoeding) en de 

rechtbank van Dendermonde (in één geval een veroordeling tot 550 € boete en betalen van schadevergoeding en in 

een ander geval een veroordeling tot 15 dagen gevangenisstraf en 550 € boete).
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Crisispreventie en crisisbeheer

Crisissen voorkomen en beheren zijn cruciale taken van het FAVV. Het preventiebeleid dat het FAVV reeds jaren voert 

blijkt vruchten af te werpen: geen van de incidenten waarmee het FAVV in 2009 werd geconfronteerd, heeft geleid tot 

een crisis.

Periode Incident Gevolgen

Januari
Verontreiniging van ontbijtgra-

nen door methylbenzofenon

7 partijen ontbijtgranen en 2 partijen ontbijtrepen uit de handel 

gehaald

April
Verontreiniging van currypoe-

der door methylgeel

84 ton currypoeder verontreinigd, waarvan 56 ton verwerkt– ge-

blokkeerd en vernietigd, alsook de terugzending van alle partijen 

specerijen (specerijenmengelingen) waarin de aanwezigheid van 

methylgeel werd vastgesteld

April
Verontreiniging van melk door 

benzofenon

6.898 ton melk uit de handel gehaald en 21 partijen teruggeroe-

pen van bij de consument

September

Accidentele verontreiniging 

door een in Europe niet-toege-

laten GMO van lijnzaad inge-

voerd vanuit Canada (gebruikt 

in bepaalde bakkerijproducten)

Blokkering van 45.000 ton lijnzaad en 3.000 lijnzaadkoeken 

afkomstig uit Canada ; eind 2009 bleven 13.000 ton lijnzaad en 

lijnkoeken geblokkeerd voor terugzending naar Canada.

Die incidenten, waarvan de weerslag op de volksgezondheid gelukkig miniem was, tonen aan dat het FAVV in staat is 

om de traceerbaarheidsprocessen in de betrokken sectoren te organiseren en te omkaderen en deze incidenten op 

effi  ciënte wijze aan te pakken. Zij tonen ook aan dat het voor de operatoren belangrijk is om over een effi  ciënt traceer-

baarheidssysteem te beschikken.

Deze relatief rustige periode heeft de dienst crisispreventie en –beheer de mogelijkheid geboden om het opstellen 

en bijwerken van de crisisscenario’s voort te zetten. Deze scenario’s zijn ontwikkeld voor algemene of meer specifi eke 

situaties (zoals de ziekte van Aujesky, West-Nijlkoorts, nucleaire incidenten…) en behandelen uitvoerig alle betrokken 

actoren, de organisatie van bewakingsplannen alsook communicatieplannen en de in te voeren preventieve en bestri-

jdingsmaatregelen. Deze scenario’s evolueren constant en verschaff en het FAVV de nodige hulpmiddelen om een crisis 

sereen en doeltreff end te kunnen aanpakken.

De dienst Crisispreventie en -beheer
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1 Incidenten i.v.m. de verontreiniging van   
 voedingsproducten

1.1 Methylgeel in kerriepoeder

Een verboden kleurstof, methylgeel, werd in 2009 teruggevonden in kerriepoeder van Indiase oorsprong (tot gehaltes 

van 1,6 ppm). De gecontamineerde kerrie werd geleverd bij klanten in België, Frankrijk, Luxemburg en mogelijk Duits-

land.  De kleurstof methylgeel (botergeel of 4-dimethylaminobenzeen) is gekend als potentieel kankerverwekkend en 

mutageen.

Om de volksgezondheid te beschermen heeft het Voedselagentschap alle loten kruiden waarin de aanwezigheid van 

methylgeel werd aangetoond, geblokkeerd en vernietigd, inclusief recall van deze kruiden. Kruiden-mengelingen waa-

rin de betreff ende loten werden gebruikt, werden enkel niet vernietigd op voorwaarde dat door analyse kon worden 

aangetoond dat methylgeel afwezig was. 

Naar aanleiding van dit incident zijn in het controleprogramma voor 2010 tientallen controles door middel van analyse 

voorzien van methylgeel in kurkuma, kerrie- en paprikapoeder, zowel aan de grensinspectieposten als op de Belgische 

markt. Deze analyses worden gecombineerd met analyses op andere illegale kleurstoff en (soedanrood I, II, III en IV, 

pararood, …) waarmee in het verleden ook al kruiden verontreinigd werden. 
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1.2 Methylbenzofenon in ontbijtgranen

Op 28 januari 2009 werd het FAVV, dankzij het systeem van de meldingsplicht, door een Belgische producent geïn-

formeerd over een migratieprobleem van een chemische stof (methylbenzofenon) uit de inkt gebruikt voor het 

bedrukken van kartonnen verpakkingen. Bij dit soort verpakkingen is het mogelijk dat de stof, waarvan weinig over de 

toxiciteit is geweten, doorheen de verpakking naar het product migreert. De Belgische producent is, in overleg met het 

FAVV, onmiddellijk overgegaan tot de blokkering van alle nog in stock zijnde voedingsmiddelen ziet verder af van het 

gebruik van dit soort verpakking. Ook andere landen werden geconfronteerd met dit probleem, waaronder Duitsland, 

Denemarken, Ierland, Polen en Frankrijk.

Het FAVV heeft 78 monsters van ontbijtgranen, kant-en-klaarmaaltijden, ijscrème, melkdranken, koffi  e, slagroom en 

chocolade geanalyseerd: 9 monsters van ontbijtgranen bevatten een te hoog gehalte aan methylbenzofenon. Dit 

leidde tot een terugroeping uit de handel in overeenstemming met het advies van het Wetenschappelijk Comité van 

het FAVV.

1.3 Benzofenon in melk

Na enkele klachten van consumenten via het meldpunt van het FAVV werden in mei analyses uitgevoerd op melk in 

plastic fl essen. Deze analyses hebben de aanwezigheid aangetoond van sporen van benzofenon als gevolg van de 

migratie van de etiketten van de fl essen. Tevens werd aangetoond dat er onvoldoende maatregelen werden genomen 

in het kader van het autocontrolesysteem van de producent om migratie van componenten uit de etiketten naar de 

melk te vermijden.

6.898 ton melk werd uit de handel gehaald en partijen met een te hoog gehalte aan benzofenon werden teruggeroe-

pen.

2 Business Continuity Plan
Als gevolg van de verspreiding van het A/H1N1-griepvirus bij de mens in april 2009, heeft de Wereldgezondheidsorga-

nisatie de pandemiefase uitgeroepen. België, waar al vlug enkele gevallen opdoken, vreesde een hoog absenteïsme in 

september, bij het hernemen van de school en de beroepsactiviteiten. 

Om hieraan het hoofd te kunnen bieden besliste het FAVV haar eigen Business Continuity Plan of BCP in te voeren. Het 

was de  bedoeling een actieplan op te stellen om de continuïteit van de werking van de essentiële diensten te garan-

deren, zelfs in het geval van een pandemie en de impact op de organisatie en het personeel te beperken. 

Preventieve hygiënemaatregelen werden getroff en en aan alle personeelsleden medegedeeld. Bijzondere bepalingen 

werden eveneens voorzien om de massale afwezigheid van personeel op te vangen als gevolg van de sluiting van 

scholen, kinderopvang of voor het verzorgen van zieke personen uit de entourage van de personeelsleden. 

Gelukkig heeft het FAVV haar BCP niet moeten activeren. Toch was dit een nuttige oefening die bij vele andere soorten 

incidenten kan worden toegepast.
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Activiteiten van de laboratoria

1 Het FAVV en haar laboratoriumnetwerk
Het FAVV werkt met een netwerk van interne en externe laboratoria, alsook met referentielaboratoria. Het hoofdbestuur 

onderhoudt de relaties met de externe laboratoria en met de referentielaboratoria.

Het laboratoriumnetwerk van het FAVV

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

57 erkende labo’s op www.favv.be 

10 referentielaboratoria

1.1 Laboratoria van het FAVV

Het FAVV beschikt over 5 eigen laboratoria, verspreid over Vlaanderen en Wallonië. Hun voornaamste taak is het 

uitvoeren van analyses voor het FAVV en bijkomend ook voor externe klanten. De meerderheid van de analyses wordt 

uitgevoerd onder ISO 17025 accreditatie van BELAC. Het aantal analyses uitgevoerd in deze laboratoria evenals de diver-

siteit van de analyses, blijven voortdurend toenemen. De laboratoria van het FAVV zijn ook steeds in staat om, naast de 

routineanalyses, hun analysecapaciteit op te voeren wanneer zich een crisissituatie zou voordoen.
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Werkings- en specialisatiegebied van de laboratoria van het FAVV

Melle

Microbiologie van levensmiddelen, diervoeders, water, milieumonsters

GGO

Residuen van schalen en vliezen in eiproducten

Kalibratie van thermometers en frituurtesters 

Dispatching

Gembloux

• Microbiologie van levensmiddelen, diervoeders, water, milieumonsters

• Fysisch-chemische samenstelling van levensmiddelen en diervoeders 

• Bacterievuur op rosaceae en bruin- en ringrot bij aardappelen

• Dispatching

Gent

Residuen van diergeneesmiddelen en verboden stoff en, antibiotica, kalmerende middelen, hormonen, 

 in levensmiddelen, diervoeders, producten van dierlijke oorsprong, bereidingen en plasma

Metalen, zware metalen, sporenelementen, primaire en secundaire elementen, halogenen, stikstof, 

 fysieke parameters en compost, chelaat, in levensmiddelen, diervoeders, meststoff en en 

 bodemverbeterende middelen

• Aardappelcystenaaltje

Luik

Controle van de garanties van diervoerders en meststoff en

Controle van de formuleringen van fytofarmaceutische producten

Opsporing van diermeel

Kwantifi catie van gepolymeriseerde glyceriden en onzuiverheden in vetten

Opsporing van mycotoxinen

Opsporing van organofosforresiduen in dierlijke matrices

Opsporing van histamines, avermectines, allergenen, bewaringsmiddelen, kleurstoff en en contaminanten

Aantonen van bestraling

Tervuren

Contaminanten, additieven, antibiotica, coccidiostatica, vitamines, mycotoxinen

Dioxines en PCB’s in diervoeders en levensmiddelen

Dierlijke eiwitten in diervoeders

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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1.2 Erkende laboratoria

Het FAVV heeft in 2009 samengewerkt met 57 erkende laboratoria, gespecialiseerd in verschillende analysedomeinen, 

zoals bijvoorbeeld toxines, dierziekten, microbiologie van voedingsmiddelen, fytopathologie, GGO. De lijst van de 

erkende laboratoria en de analyses waarvoor zij erkend zijn, is beschikbaar op de website van het Agentschap : www.

favv.be.

De beslissingen tot erkenning van de laboratoria worden door het FAVV gepubliceerd in het kader van het koninklijk 

besluit van 15 april 2005. In het eerste semester van 2009 werd de erkenning van 40 laboratoria vernieuwd. Een erken-

ning van één laboratorium werd ingetrokken terwijl 8 nieuwe laboratoria werden erkend.

Een twaalftal adviezen werden gepubliceerd. Bij een gebrek aan erkende laboratoria voor deze analyses, in geval van 

een voedingscrisis of RASFF laten deze adviezen toe, om voor onbepaalde duur, analyses toe te wijzen en analysere-

sultaten te aanvaarden. Het betreft bijvoorbeeld analyses die gebruikt worden om te bepalen of vlees door straling is 

behandeld, analyses voor de opsporing van benzofenon in voedingsmiddelen.

Zoals elk jaar heeft het FAVV ook nu weer deelgenomen aan de BELAC audits in de erkende laboratoria als afgevaardi-

gde van de bevoegde overheid.

1.3 Nationale referentielaboratoria

De voornaamste taak van de nationale referentielaboratoria (NRL) is het FAVV technisch en wetenschappelijk te onders-

teunen. Zij moeten op de hoogte blijven van de evoluties binnen hun activiteitendomeinen en belangrijke gegevens 

aan het FAVV en de externe laboratoria doorgeven via vergaderingen en praktische of theoretische opleidingen. In 

diezelfde optiek moeten de referentielaboratoria ook regelmatig interlaboratoriumtests (ringtests) organiseren.

De lijst met de NRL en hun specialisatiedomein bevindt zich in bijlage. 

Activiteiten van de laboratoria
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2 Nieuwigheden in 2009

2.1 Ontwikkeling van Foodlims

Foodlims werd in 2008 in gebruik genomen en bevat een databank die een optimaal beheer van de monsters mogelijk 

maakt van bij bemonstering tot registratie en mededeling van de resultaten. In 2009 werden de mogelijkheden van 

Foodlims nog verder uitgebreid om zo de raadpleging van de analysemethoden te vergemakkelijken evenals de invoe-

ring van resultaten door de laboranten door bijvoorbeeld de software te koppelen aan analyseautomaten. Een beheer-

systeem voor reagentia en materiaal werd eveneens in Foodlims ingevoerd. Dit bevat een overzicht, een stockbeheer 

zodat wanneer van een bepaald product nog slechts de minimumhoeveelheid aanwezig is, dit product automatisch 

de status “te bestellen” krijgt. De stand van zaken i.v.m. de bestellingen en leveringen kan vervolgens worden opge-

volgd.
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2.2 Nieuwe erkende laboratoria

In 2009 heeft het FAVV 8 nieuwe laboratoria erkend – waaronder 1 Frans, 2 Nederlandse en 1 Duits. Dit wijst op het ver-

trouwen in en de goede samenwerking met ons land. De analyses toegekend aan deze 8 laboratoria, hebben betrek-

king op de microbiologie van levensmiddelen en diervoeders (Silliker), microbiologie, residuen en contaminanten en 

bestanddelen van melk van dieren (MCC), microbiologie van water en residuen en contaminanten van water, fruit en 

bodem (POVLT), additieven in vlees (LICB), bestrijdingsmiddelen in fruit en groenten (ZEEUWS), plantenziekten (BLGG), 

paardenziekten (BÖSE) en additieven in voedingssupplementen (UCAGG)

3 Laboratoria van het FAVV

Evolutie van het aantal analyses in de laboratoria van het FAVV

De invoering van Foodlims in januari 2008 heeft de methode voor de berekening van het aantal analyses gewijzigd (ui-

tgedrukt in aantal geanalyseerde parameters). Dit zorgde voor een te hoge inschatting van dit aantal. De jaren 2008 en 

2009 kunnen worden vergeleken maar voorzichtigheid is geboden bij de vergelijking tussen 2008 en de voorgaande 

jaren.
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Gent 38.027 38.494 39.268 45.744 62.112 65.960

Gembloux 18.875 20.224 15.629 19.997 18.113 20.204

Melle 18.015 15.114 20.414 22.257 20.175 22.639

Tervuren 17.894 15.580 16.360 18.065 20.863 14.849

Liège 12.806 11.387 8.797 8.374 8.194 8.560
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Activiteiten van de laboratoria
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Aantal analyses en geanalyseerde monsters in de laboratoria van het FAVV 

Labo Activiteiten

Aantal geanalyseerde 

monsters

Aantal uitgevoerde 

analyses

2008 2009 2008 2009

Gent
Residuen en contaminanten, anor-

ganische scheikunde en Globodera
20.763 21.808 62.112 65.960

Tervuren

Contaminanten en additieven, 

vitaminen, microscopie en myco-

toxinen

11.507 11.504 20.863 14.849

Melle Microbiologie, chemie, GGO 10.720 12.888 20.175 22.639

Gembloux
Microbiologie, chemie en fytopa-

thologie
10.792 10.422 18.117 20.204

Luik
Speciale analyses, natte chemie, 

meststoff en, fytofarmacie, residuen
5.124 5.176 8.194 8.560

Algemeen totaal 58.906 61.798 (+4,9%) 129.461 132.212 (+2,1%)

3.1 Laboratorium van Gembloux

Het aantal analyses is toegenomen met 10,5 % in vergelijking tot 2008. De afdeling microbiologie heeft het grootste 

deel van de analyses uitgevoerd (ongeveer 90%), waarvan de opsporing van Salmonella de meest frequente is. Er 

werden 10 methodes ontwikkeld inzake o.a. wateranalyses, analyses van Vibrio cholerae en Vibrio parahaemolyticus in 

schaaldieren en tweekleppige weekdieren. Het laboratorium heeft bovendien ook deelgenomen aan de validatie van 

de methode voor de opsporing van Campylobacter volgens ISO 16.140 norm.

In de afdeling fytopathologie werden analyses voor bacterievuur (Erwinia amylovora) en analyses voor bruin- en ringrot 

bij aardappelen (Ralstonia solanacearum en Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus) ingevoerd en gerealiseerd.

In de afdeling chemie werden in het begin van het jaar opnieuw analyses uitgevoerd voor het BIRB (het Belgisch Inter-

ventie- en Restitutiebureau) en werd een interlaboratoriumproef georganiseerd m.b.t. de fysisch-chemische eigens-

chappen van fytosanitaire producten.

3.2 Laboratorium van Luik

De diversiteit van de methoden neemt toe. In 2009 werden 135 verschillende analysemethoden gebruikt in het kader 

van het controleplan. Verschillende methoden werden ontwikkeld, gevalideerd en geaccrediteerd. 

Het laboratorium heeft analyses van contaminanten, kleurstoff en, allergenen, (avermectines in de lever, bixine/nor-

bixine in vleeswaren, histamines, migratie van bisfenol A en formaldehyde…) ontwikkeld. Het laboratorium heeft de 

accreditatie verkregen voor residuenanalyses (avermectine) en de dosering van Mg, Ca, Na en K in diervoeders en 

meststoff en.
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3.3 Laboratorium van Tervuren

Ondanks de daling van het aantal analyses in vergelijking tot 2008, is het aantal monsters constant gebleven.

De analyse van contaminanten (GTH of glyceroltriheptanoaat, een merkstof voor dierlijke bijproducten), de bepaling 

van vitamines en de opsporing van afl atoxinen (babyvoeding, granen, moederkoren) werden ontwikkeld.

Het laboratorium heeft een fl exibele accreditatie verkregen voor dierenweefsel, eieren, diervoeders en grondstoff en, 

waardoor het laboratorium geaccrediteerd is voor verschillende soorten analyses door LC-MS op deze monsters.

Het laboratorium heeft veel bezoekers mogen verwelkomen tijdens de opendeurdag op 4 oktober 2009.

Activiteiten van de laboratoria

3.4 Laboratorium van Melle

In vergelijking tot 2008 is het aantal monsters en analyses opmerkelijk toegenomen (respectievelijk 21% en 12%). 

In de microbiologie is het aantal analyses voor Salmonella toegenomen, onder andere voor milieumonsters en lym-

feklieren. De kwantifi catie van GGO werd gevalideerd.

Het laboratorium heeft ook ongeveer 500 thermometers, gebruikt door de controleurs en laboratoria, gekalibreerd en 

testers voor frituurolie gecontroleerd.

3.5 Laboratorium van Gent

In vergelijking tot 2008 is het aantal monsters en analyses toegenomen met 5 à 6 %.

Het accreditatiedomein werd uitgebreid voor de analyses van anabolica en tranquillizers (post-screening methode voor 

antibiotica in vlees). Elf nieuwe methoden voor de opsporing van anabolica en corticosteroïden werden ontwikkeld. 

Het laboratorium van Melle werkt eveneens samen met het laboratorium LABERCA van Nantes en de Universiteit van 

Gent op het vlak van natuurlijke hormonen.





Bijlagen
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1 17 adressen voor het FAVV

Hoofdbestuur

1

AC-Kruidtuin - Food Safety Center

Kruidtuinlaan 55,  1000 Brussel

T 02/211 8211 – F 02/211 82 00 – www.favv.be

Meldpunt voor de consument: 0800 13 550

meldpunt@favv.be

Provinciale controle-eenheden

2

PCE Antwerpen

Italiëlei 124 bus 92, 2000 Antwerpen

T 03/202 27 11 – F 03/202 28 11

Info.ANT@favv.be

3

PCE Brussel

AC-Kruidtuin - Food Safety Center

Kruidtuinlaan 55,  1000 Brussel

T 02/211 92 00 – F 02/211 91 80 – Info.BRU@favv.be

4

PCE Henegouwen

Avenue Thomas Edison 3, 7000 Mons

T 065 40 62 11 – F 065 40 62 10

Info.HAI@afsca.be

5

PCE Limburg 

Kempische Steenweg 297 bus 4, 3500 Hasselt

T 011/26 39 84 – F 011/26 39 85

Info.LIM@favv.be

6

PCE Luik

Bd Frère–Orban 25, 4000 Liège

T 04/224 59 00 – F 04/224 59 01

Info.LIE@afsca.be

7

PCE Luxemburg

Rue du Vicinal 1 – 2de verdieping, 6800 Libramont

T 061/21 00 60 – F 061/21 00 79

Info.LUX@afsca.be

8

PCE Namen

Chaussée de Hannut 40, 5004 Bouge

T 081/20 62 00 – F 081/20 62 02

Info.NAM@afsca.be



247

9

PCE Oost-Vlaanderen

Zuiderpoort, blok B, 10de verdieping

Gaston Crommenlaan 6/1000, 9000 Gent

T 09/210 13 00 – F 09/210 13 20 – Info.OVL@favv.be

10

PCE Vlaams-Brabant

Greenhill campus, Interleuvenlaan 15 – Blok E, 

3001 Leuven

T 016/39 01 11 – F 016/39 01 05 – Info.VBR@favv.be

11

PCE Waals-Brabant

Espace Coeur de Ville 1, 2de verdieping, 1340 Ottignies

T 010/42 13 40 – F 010/42 13 80

Info.BRW@afsca.be

12

PCE West-Vlaanderen

Koning Albert I laan 122, 8200 Brugge

T 050/30 37 10 – F 050/30 37 12

Info.WVL@favv.be

FAVV-Laboratoria

13

Gembloux

Chaussée de Namur 22, 5030 Gembloux

T 081/61 19 27 

F 081/61 45 77

14

Gentbrugge

Braemkasteelstraat 59, 9050 Gentbrugge

T 09/210 21 00 

F 09/210 21 01

15

Luik 

Rue Louis Boumal 5, 4000 Liège

T 04/252 01 58 

F 04/252 22 96

16

Melle

Brusselsesteenweg 370a, 9090 Melle

T 09 272 31 00 

F 09/272 31 01

17

Tervuren

Leuvensesteenweg 17, 3080 Tervuren

T 02/769 23 12 

F 02/769 23 30
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2 Eff ectieve leden van het Raadgevend Comité

Vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties

mevrouw Sigrid Lauryssen - Belgische Verbruikersunie - Test Aankoop

de heer Robert Remy - Belgische Verbruikersunie - Test Aankoop

mevrouw Linn Dumez - Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen

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

mevrouw Sonja Broucke - Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)

mevrouw Ingrid Vanhaevre - Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO)

de heer Renaat Vandevelde - Algemeen Christelijk Werkersverbond (ACW)

de heer Michel Vandenbosch - Global Action in the Interest of Animals (GAIA)

Vertegenwoordigers van de organisaties van de sector van de landbouwproductie

de heer Erik Mijten – Boerenbond (BB)

de heer Hendrik Vandamme - Algemeen Boerensyndikaat (ABS)

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

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

mevrouw Elke Denys - Bioforum Vlaanderen

Vertegenwoordiger van de sector van de fabricage van dierenvoeding 

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

Vertegenwoordigers van organisaties werkzaam in sectoren van de voedingsindustrie betrokken bij de 

fabricage van producten die onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen

de heer Johan Hallaert - FEVIA

de heer Renaat Debergh – Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ-CBL) 

de heer Romain Cools – Belgapom

de heer Thierry Smagghe - FEBEV

Vertegenwoordiger van een organisatie van de chemische nijverheid 

de heer Peter Jaeken - Phytophar - Essenscia

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

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

vallende handel

de heer Joeri Deswarte - Belgische Federatie van de Distributieondernemingen (FEDIS)

de heer Luc Ardies - Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)

mevrouw Clarisse Ramakers - Fédération Nationale des Unions de classes moyennes (UCM)

de heer Willy Verbust - Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België

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

Vertegenwoordigers van organisaties van de horecasector 

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

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

Vertegenwoordiger van de transportsector 

mevrouw Carine Focquaert - Beroepsorganisatie van de Vlaamse Goederentransport Ondernemers en Logistieke 

Dienstverleners (SAV)

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

mevrouw Katia Machiels

de heer Charles Crémer

Vertegenwoordigers van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 

de heer Luc Ogiers

mevrouw Brigitte Vandecavey

Vertegenwoordigers van elk van de gewesten en gemeenschappen 

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

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

de heer Jérôme de Roubaix, voorgedragen door de Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté 

française de Belgique

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

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

Regering

de heer Alexander Miesen, voorgedragen door de Ministerpräsident der Regierung der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft 

•

•

•

•

•

•
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•
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3 Plaatsvervangende leden 
 van het Raadgevend Comité
Vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties 

mevrouw Gwendolyn Maertens - Belgische Verbruikersunie - Test-Aankoop

mevrouw Isabelle Scarniet - Belgische Verbruikersunie - Test-Aankoop

de heer Jan Turf - Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen

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

mevrouw Anaïs Deville  - Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO)

de heer Marc Vandercammen  - Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO)

de heer Daniel Van Daele  - Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)

mevrouw Ann De Greef - Global Action in the Interest of Animals (GAIA)

Vertegenwoordigers van de organisaties van de sector van de landbouwproductie 

de heer Georges Van Keerberghen – Boerenbond (BB)

de heer Hubert Willems - Algemeen Boerensyndikaat (ABS)

de heer Alain De Bruyn - Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)

de heer Alain Masure - Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)

mevrouw Leen Laenens – Bioforum Vlaanderen

Vertegenwoordiger van de sector van de fabricage van dierenvoeding  

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

Vertegenwoordigers van organisaties werkzaam in de sectoren van de voedingsindustrie betrokken bij de 

fabricage van producten die onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen 

mevrouw Maud Sermeus - Federatie Voedingsindustrie (FEVIA)

de heer De Wijngaert Lambert – Belgische Brouwers

de heer Frans Leroux - Fenavian

de heer Dirk Peeters - Syndikale Unie BBCI (brood-, banket-, chocolade- en ijsbereiders)

Vertegenwoordiger van de sector van de chemische nijverheid

de heer Philippe Van den Bossche – Pharma.be

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

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

handel 

de heer Alain Verhaeghe – Belgische Federatie van de Distributieondernemingen (FEDIS)

de heer Luc Vogels – Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO

de heer Arnaud Deplae - Nationale Federatie der Unies van de Middenstand (UCM)

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

de heer Philippe Appeltans - Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen (VBT) 

Vertegenwoordigers van organisaties van de horecasector 

de heer Luc De Bauw - Ho.Re.Ca. Vlaanderen

de heer Marc Van Muylders - Ho.Re.Ca. Brussel

Vertegenwoordiger van de transportsector 

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

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

de heer Dirk De Groof

mevrouw Isabelle Laquière

Vertegenwoordigers van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 

mevrouw Valérie Bastin

mevrouw Dina Segers

Vertegenwoordigers van elk van de gewesten en gemeenschappen 

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 Sophie Lokietek, voorgedragen door de « Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté 

française de Belgique »

mevrouw Marie-Françoise Closset, voorgedragen door de « Ministre-Président du Gouvernement wallon »

de heer Roger Bosmans, voorgedragen door de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

mevrouw Murielle Mendez, voorgedragen door de “Ministerpräsident der Regierung der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft”.
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4 Samenstelling auditcomité
Voorzitter en vertegenwoordiger van het FAVV

De heer Herman Diricks – FAVV - Directeur-generaal Controlebeleid 

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

tenschapsbeleid

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

Vertegenwoordigers van het Raadgevend Comité van het FAVV

De heer Yvan Dejaegher – Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten (BEMEFA )

De heer Robert Remy – Belgische Verbruikersunie –Test Aankoop 

Externe expert inzake audit en kwaliteit

De heer Peter Maes - Directeur Quality Coaching
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5 Samenstelling 
 van het Wetenschappelijke Comité
Voorzitter

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

Ondervoorzitter

Dr. Ir. Luc Pussemier, Centre d’Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques, Direction Opérationnelle Sécurité 

de la Chaîne Alimentaire, Tervuren

Leden

Prof. Dr. Ir. Dirk Berkvens, Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde, Departement Diergeneeskunde, Ant-

werpen

Prof. Dr. Ir. Claude Bragard, Université Catholique de Louvain, Faculté des Sciences agronomiques, Louvain-La-Neuve

Dr. Els Daeseleire, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, Eenheid Technologie en Voeding, Melle

Dr. Lic. Philippe Delahaut, Centre d’Economie Rurale de Marloie, Laboratoire d’Hormonologie, Marloie

Prof. Em. Dr. Ir. Daniël Demeyer, Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Gent (tot 25/02/2009)

Prof. Dr. Ir. Koen Dewettinck, Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Gent 

Prof. Dr. Jeroen Dewulf, Universiteit Gent, Faculteit Diergeneeskunde, Merelbeke

Prof. Dr. Lic. Lieven De Zutter,  Universiteit Gent, Faculteit Diergeneeskunde, Merelbeke

Dr. Lic. Katelijne Dierick, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Departement Bacteriologie, Brussel

Dr. Lieve Herman, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, Eenheid Technologie en Voeding, Melle

Dr. Hein Imberechts, Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie, Operationele Directie Bacteriële 

Ziekten, Ukkel

Prof. Dr. Philippe Lheureux, Université Libre de Bruxelles, Faculté de Médecine et Ecole de Santé Publique, Bruxelles

Prof. Em. Dr. Lic. Guy Maghuin-Rogister, Université de Liège, Faculté de Médecine vétérinaire, Liège 

Prof. Dr. Claude Saegerman, Université de Liège, Faculté de Médecine vétérinaire, Liège 

Prof. Dr. Ir. Bruno Schiff ers, Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux, Laboratoire de Phytophar-

macie, Gembloux 

Prof. Dr. Etienne Thiry, Université de Liège, Faculté de Médecine vétérinaire, Liège

Dr. Thierry van den Berg, Centre d’Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques, Direction Opérationnelle 

Maladies Virales, Uccle

Prof. Dr. Ir. Mieke Uyttendaele, Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Gent 

Prof. Dr. Carlos Van Peteghem, Universiteit Gent, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, Gent

Prof. Dr. Ir. Greet Vansant, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Geneeskunde, Leuven
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6 Adviezen van het Wetenschappelijke Comité

01-2009
Consumptiebloed: voorstel voor microbiologische procesrichtwaarden en temperatuursvoors-

chriften (dossier Sci Com 2008/24)

02-2009
Niet-limitatieve lijst van voorstellen voor toegepaste wetenschappelijke onderzoeksprojecten in 

de voedselkolom (dossier Sci Com 2009/01: eigen initiatief )

03-2009

Melding door de veehouders van gegevens aan het slachthuis in het kader van de voedselke-

teninformatie over runderen ouder dan 12 maanden en over schapen en/of geiten (dossier Sci 

Com 2008/22)

04-2009
Wetenschappelijke evaluatie van de “Generische autocontrolegids voor pluimveeslachthuis en 

–uitsnijderij” (dossier Sci Com 2008/28)

05-2009**
Migratie van 4-methylbenzofenon vanuit de bedrukking van de kartonverpakking naar ontbi-

jtgranen (dossier Sci Com 2009/05) 

06-2009 Melamine in melk voor (opvolg)zuigelingenvoeding (dossier Sci Com 2008/25)

07-2009* Lood en nikkel in koffi  e (dossier Sci Com 2009/06) 

08-2009
Evaluatie van het analyseprogramma van het FAVV voor het jaar 2009 – luik microbiologie – 

partim fytosanitair (dossier Sci Com 2008/26)

09-2009
Evaluatie van het analyseprogramma van het FAVV voor het jaar 2009 – luik microbiologie – 

partim dierengezondheid (dossier Sci Com 2008/26)

10-2009
Evaluatie van het analyseprogramma van het FAVV – luik microbiologie & GGO’s in levensmidde-

len & diervoeders (dossier Sci Com 2008/26)

11-2009

Ontwerp koninklijk besluit en ontwerp ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk en 

het ministerieel besluit van 27 april 2007 betreff ende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee 

(dossier Sci Com 2009/03)

12-2009
Gebruik van gezuiverd kanaalwater in het productieproces van gelatine (dos¬sier Sci Com 

2008/06)

13-2009
Ontwerp koninklijk besluit betreff ende de bestrijding van infectieuze anemie bij paardachtigen 

en virale encefalitis bij paardachtigen (dossier Sci Com 2008/27)

14-2009 Evaluatie van het analyseprogramma 2009 van het FAVV – luik chemie (dossier Sci Com 2008/26)

15-2009
Aanvaardbare contaminatieniveaus van residuen van farmacologisch actieve stoff en in diervoe-

ders (dossier Sci Com 2004/19)

16-2009

Koninklijk besluit betreff ende de sanitaire voorwaarden voor de productie, het verzamelen, de 

opslag, de nationale handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van embryo’s 

van als huisdier gehouden runderen (dossier Sci Com 2009/02)

17-2009

Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 be-

treff ende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen (dossier Sci Com 

2009/12)

18-2009
Ontwerp van koninklijk besluit betreff ende specifi eke maatregelen om knolcyperus (Cyperus 

esculentus L.) te bestrijden en de verspreiding ervan te voorkomen (dossier Sci Com 2009/15)

19-2009

Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 

betreff ende het vervoer van vers vlees, vleesproducten en vleesbereidingen (dossier Sci Com 

2009/17)

20-2009
Optimalisatie van het controleprogramma 2010: voorstel tot opname van nieuwe parameter/

matrix combinaties (dossier Sci Com 2009/18: eigen initiatief )

21-2009
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2002 

betreff ende de bestrijding van rundertuberculose (dossier Sci Com 2009/11)
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22-2009* Cocaïne in Red Bull cola (actiegrens) (dossier Sci Com 2009/23)

23-2009 Risicobeoordeling van Trichinella in België (dossier Sci Com 2009/07) 

24-2009

Evaluatie van de diergeneeskundige impact en van het zoönotisch risico van varkens infl uenza-

virussen in het algemeen en van het pandemisch humaan infl uenza A/H1N1-virus (2009) in het 

bijzonder in België (dossier Sci Com 2009/19: eigen initiatief )

25-2009

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 

betreff ende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen 

(dossier Sci Com 2009/24) 

26-2009*
Evaluatie van de versoepeling van de bewaking van runderbrucellose en -leucose en voorstel 

voor een nieuw bewakingsprogramma van andere runderziekten (dossier Sci Com 2009/25)

27-2009
Evaluatie van de bijlagen frituren, pita en consumptie-ijs van de gids voor de invoering van een 

autocontrolesysteem in de horecasector (dossier Sci Com 2009/22-G-023) 

28-2009
Kwaliteit van irrigatiewater in de primaire plantaardige productie en voedselveiligheid (dossier 

Sci Com 2008/02 : eigen initiatief )

29-2009
Opkomende chemische risico’s - Gevalsstudie: Hormoonverstorende stoff en (dossier Sci Com 

2007/07bis : eigen initiatief )

30-2009
Evaluatie van de bijlage ‘watervoorziening’ van de autocontrolegids “Autocontrolesysteem Zui-

velindustrie” (dossier Sci Com 2009/21-G-002)

31-2009
Meldingsplicht in de voedselketen in het kader van het wetenschappelijk onderzoek (dossier Sci 

Com 2007/45 : eigen initiatief )

32-2009

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 

betreff ende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen 

en van het ministerieel besluit van 30 augustus 1999 betreff ende de bestrijding van Ralstonia 

solanacearum (dossier Sci Com 2009/26)

33-2009

Ontwerp van koninklijk besluit betreff ende de bestrijding van het aardappelcysteaaltje en tot 

wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1987 betreff ende de bestrijding van voor 

planten en plantaardige producten schadelijke organismen (dossier Sci Com 2009/27)

34-2009
Modaliteiten voor de bewaking van het pandemisch infl uenza A/H1N1 virus (2009) en van de 

varkens infl uenzavirussen bij het varken (dossier Sci Com 2009/19bis : eigen initiatief )

35-2009 Raming van de inname van cadmium door de Belgische bevolking (dossier Sci Com 2009/13)

36-2009 Raming van de blootstelling van de Belgische bevolking aan lood (dossier Sci Com 2009/14)

37-2009**
Aanbevelingen met betrekking tot Q-koorts bij kleine herkauwers in België (dossier Sci Com 

2009/37)

38-2009 Opsporing van prednisolone in mest (dossier Sci Com 2009/28)

39-2009 Antimoon contaminatie van suiker (dossier Sci Com 2009/30)

* Sneladvies

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

Cardoen, S., Van Huff el, X., Berkvens, D., Quoilin, S., Ducoff re, G., Saegerman, Cl., Speybroeck, N., Imberechts, H., 

Herman, L., Ducatelle, R., Dierick, K. Evidence-based semi-quantitative methodology for prioritization of foodborne 

zoonoses Foodborne pathogens and diseases, 2009, 6, 9, p 1-14.

Cardoen, S., Van Huff el, X., Berkvens, D., Quoilin, S., Ducoff re, G., Saegerman, Cl., Speybroeck, N., 

Imberechts, H., Herman, L., Ducatelle, R., Dierick, K.  Classement par ordre d’importance des zoonoses alimentaires : 

Méthodologie et application à la situation belge (résumé). Epidémiologie et Santé animale, 2009, 55, p 27-44.

Claeys, W., Vleminckx, C., Dubois, A., Huyghebaert, A., Höfte, M., Daenens, P., Schiff ers, B. Formaldehyde in cultivated 

mushrooms: a negligible risk for the consumer. Food Additives & Contaminants, 2009, 26(9), p 1265-1272.

Uyttendaele, M., Baert, K., Grijspeerdt, K., De Zutter, L., Horion, B., Devlieghere, F., Heyndrickx, M., Debevere, J. 

Comparing the Eff ect of Various Contamination Levels for Salmonella in Chicken Meat Preparations on the Probability 

of Illness in Belgium. J. Food Prot., 2009, 72, p 2093-2105.

Van Huff el X., Cardoen S. Internationaal colloquium opkomende dierenziekten: van wetenschap naar beleid. Vlaams 

Diergeneeskundig Tijdschrift, 2009, 78, pp 204-207.

Vromman, V., Rettigner, C., Huyghebaert, A., Maghuin-Rogister, G., Bossier, P., Delbare, D., Parmentier, K., 

Van Camp, J., Verbeke, W., Vinkx, C., Pussemier, L. L’aquaculture: production, alimentation et présence de contaminants 

environnementaux et de résidus de médicaments vétérinaires. Ann. Méd. Vét., 2008, 152, p 227-239.
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Voordrachten

Cardoen, S. Hiérarchisation des zoonoses alimentaires: exemple de la situation belge. Journées AEEMA, Paris, 3 – 5 juin 

2009. 

Cardoen, S. Risicobeoordeling van Trichinella in België. Vlaamse Vereniging voor Veterinaire Epidemiologie en 

Economie, Tervuren, 23 oktober 2009. 

Huyghebaert, A. Food Safety in a European Perspective - Introductory lecture. EU Intensive Course Food Safety, Ghent 

University, 26 January 2009.

Huyghebaert, A. Residu’s van gewasbeschermingsmiddelen in voeding: gezondheidsrisico’s. Lezing jaarvergadering 

Fytophar, Mechelse Tuinbouwveiling, 28 Mei 2009.

Huyghebaert, A. Novel Foods. Lecture International Training Program, Ghent University, 30 November 2009.

Uyttendaele, M. Indicatoren ter ontwikkeling van een barometer van de voedselveiligheid : doelstellingen 

en introductie. Lezing tijdens de FAVV Workshop “Indicatoren ter ontwikkeling van een barometer van de 

voedselveiligheid”, Brussel, 27 November 2009.

Van Huff el, X. The Federal Agency for the Safety of the Food Chain and its Scientifi c Committee. Lezing bij het Federaal 

Kenniscentrum voor Volksgezondheid. 15 januari 2009.

Van Huff el, X. The European Foodsafety Authority: keystone of risk assessment regarding food and feed safety in the 

EU. Studiedag Belgische Vereniging van de Biotechnologie Industrie, 28 januari 2009.

Van Huff el, X. Evidence-based semi-quantitative methodology for prioritization of foodborne zoonoses. Lezing bij DG 

Sanco: Workshop on Zoonoses, 19 October 2009.

Van Peteghem, C. Residues of semicarbazide (SEM) in sea food products. SIPA, Brussel, 29 April 2009.

Wilmart, O. AFSCA et analyse des risques en matière de sécurité alimentaire. Faculté des Sciences Agronomiques 

Université de Gembloux, 18 novembre 2009.
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8 Nationale referentielaboratoria van het FAVV
Werkgebied Referentielaboratorium

Besmettelijke dierziekten en overdraagbare spongiforme 

encefalopathieën (TSE), controle op de doeltreff endheid 

van vaccins tegen rabiës, genotypering van schapen, 

mycotoxines en zware metalen

CODA

Trichinen Instituut Tropische Geneeskunde

Dioxinen en PCB’s in voeding voor mensen en dieren 
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) & 

Centre d’Analyses des Résidus en Traces (CART)

Visziekten CODA & CER-Marloie

Residuen en verontreinigingen (dieren en planten), 

mariene biotoxinen, voedseltoxi-infecties, antibioticaresi-

stentie, dioxinen – PCB’s, coagulase positieve stafylokok-

ken, rabiës, in diervoeding gebruikte toevoegingsmid-

delen , microbiologie van levensmiddelen van dierlijke 

oorsprong (behalve zuivelproducten) en tweekleppige 

weekdieren, met inbegrip van virologie van tweeklep-

pige weekdieren

WIV

GGO’s WIV – ILVO - CRA

Zuivelproducten : microbiologie en kwaliteitsparameters
ILVO - Eenheid Technologie & Voeding & CRA-W 

Département Qualité des Productions agricoles

Dioxinen en dioxineachtige PCB’s (Calux- methode) in 

voeding voor mensen en dieren, dierlijk eiwit in voeding 

voor dieren

Laboratorium van het FAVV in Tervuren

Dioxinen en dioxineachtige PCB’s (andere methoden) in 

voeding voor mensen en dieren
Laboratorium van het FAVV in Tervuren & SIPH & CART

Plantenziekten : bacteriën, schimmels, aaltjes, insecten en 

virussen 

ILVO – Departement voor gewasbescherming & 

CRA – Département Lutte Biologique et Ressources 

Phytogénétiques
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9     Afkortingen

ARSIA Association régionale de santé et d’identifi cation animales asbl

Beltrace Geïnformatiseerd traceersysteem voor de vleessector

BIRB Belgisch Interventie- en Resititutiebureau

BOOD Operatorendatabank

BSE Boviene spongiforme encefalopathie

CART Centre d’analyses des résidus en traces

CITES Convention of the international trade of endangered species of wild fauna and fl ora

CODA Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie

CRA Centre de recherches agronomiques

CVTI Collectieve voedsel toxi-infectie

DG Directie generaal (bestuur)

DGZ Dierengezonheidszorg Vlaanderen vzw

DMO Dierenarts met opdracht

EFSA European Food Safety Agency (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid)

EU Europese unie

FAGG Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

FANC Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controles

FAO Food and agriculture organization of the United Nations (organisatie van de Verenigde Naties 

voor de   voeding en de landbouw)

FAVV Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

FOD Federale overheidsdienst

FOD Volksgezondheid Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

FVO Food and veterinary offi  ce (VVO)

GGO Genetisch gemodifi ceerd organisme

GIP Grensinspectiepost

HACCP Hazard analysis and critical control points (gevarenanalyse en kritische punten met het oog  

 op de beheersing)

ICT Information and communication technologies

ILVO Instituut voor landbouw en visserijonderzoek

KB Koninklijk besluit
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LIMS Laboratory information management system

MRL Maximum Residu Level (maximale residu limiet)

NICE Nationale Implementatie- en Coördinatie-Eenheid

NOE Nationale opsporingseenheid

NRL Nationaal referentielaboratorium

OCI Geaccrediteerde certifi cerings- of inspectie-instelling

OSE Overdraagbare spongiforme encefalopathien

PAK Polycyclische aromatische koolwaterstoff en

PCB Polichloorbifenylen

PSTVd Potato Spindle Tuber Viroïde (aardappel spoel knol viroïde)

PV Proces-verbaal

RASFF Rapid Alert System for Food and Feed

SEM Semicarbazide

Sanitel Geïnformatiseerd identifi catie- en registratiesysteem voor nutsdieren

TRACES Trade Control and expert system

VKI Voedselketeninformatie

VTE Voltijds equivalent

VVO Voedsel en Veterinair Bureau van de Europese Unie (FVO)

WIV Wetenschappelijk instituut volksgezondheid
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Federaal Agentschap

voor de Veiligheid

van de Voedselketen

AC-Kruidtuin - Food Safety Center

Kruidtuinlaan 55

1000 Brussel

Tel.: 02 211 82 11

info@favv.be

www.favv.be

Onze opdracht is te waken 

over de veiligheid van de voedselketen 

en de kwaliteit van ons voedsel, 

ter bescherming van de gezondheid 

van mens, dier en plant.

Activiteitenverslag 2009 

De vinger aan de pols van de voedselketen

Activiteitenverslag 2009 

De vinger aan de pols van de voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen


