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Woord vooraf
Beste Lezer,
Het activiteitenverslag  van het FAVV is een dikke turf geworden.
De integratie van de verschillende vroegere diensten binnen het FAVV is momenteel afgerond.
De medewerkers werken hard en enthousiast in de nieuwe structuren, zowel op het hoofdbestuur als
in de verschillende afdelingen van de provinciale controle-eenheden. Zij voeren controles, inspecties en
audits uit, nemen stalen en treden op in functie van de vaststellingen. Alle schakels van de voedselketen,
alle sectoren en subsectoren komen hierbij aan bod. In het activiteitenverslag vind je de gedetailleerde
resultaten van onze activiteiten, en dit voor elke sector die je interesse wegdraagt.
Je kan er naar hartelust in grasduinen en de gegevens (mits bronvermelding natuurlijk) vrij gebruiken.
Het jaarverslag  is completer dan het jaarverslag . Vooral het hoofdstuk over de controles in de
distributiesector bevat meer gedetailleerde informatie.
Nieuw is ook een volledig hoofdstuk over onze structuur en werking : organigram, personeel, begroting.
Voor diegenen die nauw betrokken zijn bij onze werking, voor collega’s van andere overheidsdiensten, is
dit interessante informatie.
Het jaarverslag  kwam (opnieuw) rijkelijk laat tot stand. De reden daarvoor is dat, ondanks de
integratie, het FAVV nog niet beschikt over een geïntegreerd informaticasysteem.
Momenteel werken we nog met een zestal verschillende rapporteringssystemen en dat staat een snelle
informatieverzameling in de weg. Daarom investeert het FAVV volop in een nieuw informatiesysteem
onder de naam FoodNet.
Bovendien is de werkdruk in onze diensten dermate hoog, dat we keuzes moesten maken bij het vastleggen van de prioriteiten.
Ik dank alle medewerkers van het FAVV van harte voor hun medewerking.
Ik wens jullie veel leesplezier.

Piet Vanthemsche
Gedelegeerd Bestuurder
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1.

Organisatie
1.1. De diensten van de Gedelegeerd Bestuurder
De Gedelegeerd Bestuurder heeft de leiding van het FAVV. Sinds  juli  wordt deze functie vervuld
door Dr. Piet Vanthemsche.

Figuur . : Organigram Stafdiensten van de Gedelegeerd Bestuurder
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Een aantal bevoegdheden werden, wegens hun belang voor het geheel van het voedselagentschap,
rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de Gedelegeerd Bestuurder geplaatst :
●

de Dienst Communicatie en Meldpunt,

●

de Dienst Crisispreventie en -beheer,

●

de Dienst Kwaliteitszorg en veranderingsmanagement,

●

de Dienst Preventie en bescherming op het werk.

Samen vormen zij de stafdiensten.
Daarnaast vallen ook de Dienst Interne audit en het Secretariaat van het raadgevend comité
rechtstreeks onder de bevoegdheid van de Gedelegeerd Bestuurder.



1.2. Bestuur Algemene Diensten
De algemene diensten hebben als hoofdtaak aan de diensten van de Gedelegeerd Bestuurder en aan de
operationele besturen de beschikbare menselijke, logistieke, ﬁnanciële, ICT en juridische middelen op
een zo eﬃciënt mogelijke wijze ter beschikking te stellen en de nodige ondersteuning te bieden bij het
uitwerken en onderhouden van een moderne bedrijfsorganisatie.
Figuur . : Organigram Bestuur Algemene Diensten
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●

De Dienst Personeel en Organisatie (P&O) beheert de personeelszaken en geeft ondersteuning
op het vlak van de organisatie. Zij staat in voor de rekrutering van het personeel op basis van een
personeelsplan en functieproﬁelen en het beheer van de loopbanen van de medewerkers, zowel op
administratief als op ﬁnancieel vlak. Binnen P&O is er ook een centrum voor opleiding en
ontwikkeling opgericht.

●

De ICT-dienst verzorgt de ontwikkeling van de informaticasystemen voor het geheel van het
agentschap en stelt het nodige materiaal ter beschikking van de medewerkers.

●

De Dienst Budget en Beheerscontrole is verantwoordelijk voor de boekhouding van het agentschap
en beheert de inkomsten en uitgaven. De dienst is verantwoordelijk voor de opmaak en opvolging
van de begroting, de facturatie aan de bedrijven en de opvolging van de betalingen.

●

De Dienst Logistiek staat in voor de materiële ondersteuning van de medewerkers, hun huisvesting
en een aantal transportactiviteiten.

●

De Juridische dienst geeft aan alle operationele diensten ondersteuning en adviezen.
Binnen de dienst is een cel administratieve boetes opgericht.

●

Het FAVV beschikt voorts over een eigen Sociale dienst en een Vertaaldienst.
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Het afgelopen jaar was bijzonder druk met als belangrijkste activiteiten :

●

de integratie van het personeel in nieuwe structuren,

●

de invoering van de Copernicushervorming voor de niveau’s B, C en D,

●

de harmonisering van de vergoedingenstelsels,

●

de opmaak en uitvoering van het personeelsplan met een bijzondere inspanning voor het
aanwerven van extra personeel voor de vogelpestcrisis,

●

de opstart van een geïntegreerd informaticasysteem en netwerk,

●

de modernisering van de boekhouding,

●

het samenbrengen van de verschillende diensten op één locatie per provincie,

●

de start van de cel administratieve boetes.

1.3. Bestuur Controlebeleid
Het Bestuur Controlebeleid heeft als belangrijkste taken :

●

rechtsgrondslagen uitwerken voor de controles, de verplichtingen van operatoren,

●

deelnemen aan internationale vergaderingen en inzonderheid aan de Codex, het OIE

de identiﬁcatie en registratie van operatoren en de certiﬁcering van producten,
(Internationaal bureau voor besmettelijke veeziekten) en het Permanent Comité voor de
Voedselketen en de Dierengezondheid van de Europese Commissie waar de nieuwe
regelgevingen worden besproken en goedgekeurd die betrekking hebben op de
bevoegdheidsgebieden van het agentschap,
●

het jaarprogramma voor inspecties, audits, bemonsteringen en analyses van het agentschap
vastleggen,

●

procedures (voor audit, certiﬁcering, …) uitwerken en deelnemen aan het opzetten van opleidingen
ten behoeve van het Bestuur Controle,

●

risico’s analyseren en ondersteuning verlenen aan de werkzaamheden van het Wetenschappelijk
Comité,

●

het beheer van de databanken en de uitbouw van de traceerbaarheid binnen de voedselketen,

●

de internationale relaties van het agentschap en inzonderheid de samenwerking met de
controlediensten van andere landen verzekeren en de ontvangst van buitenlandse delegaties
verzorgen. Ook de coördinatie van de inspectiebezoeken van het Voedsel- en Veterinair Bureau van
de Europese Commissie en de voortgangsbewaking daarvan in België behoren tot het takenpakket
van dit bestuur,

●

de relaties met en de informatieverstrekking aan de beroepssectoren met betrekking tot het
gevolgde en later te volgen controlebeleid.



Figuur . : Organigram Bestuur Controlebeleid
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Het Bestuur Controlebeleid is in eerste instantie opgebouwd rond drie directies.
De belangrijkste taken van de Directie plantenbescherming en veiligheid van de plantaardige
productie bestaan erin een juridisch kader vast te leggen waarbinnen de operatoren die actief zijn in de
fytosanitaire sector, de plantaardige primaire productie, de levering van meststoﬀen en fytofarmaceutische producten hun werkzaamheden kunnen uitbouwen met inachtneming van de veiligheid van de
voedselketen en van de gezondheid van de planten.
Eén van de kenmerken van de directie bestaat immers hierin dat zij niet alleen instaat voor de maatregelen in verband met de veiligheid van de voedselketen (groenten, fruit, residuen), maar ook voor
het geheel van de fytosanitaire aspecten en in het bijzonder voor de bestrijding van voor planten en
plantaardige producten schadelijke organismen.
Tot de overige basistaken van de directie behoren de vastlegging van een eﬃciënt controlebeleid en het
uitwerken van een controleprogramma.
Een belangrijke taak van de Directie dierengezondheid en veiligheid van de dierlijke producten
bestaat uit het opstellen van een gecoördineerde regelgeving en het beschikbaar maken van aangepaste controleprogramma’s, gesteund op een wetenschappelijke basis en uitgewerkt volgens de meest
recente risicoanalyses. Uiteindelijk moet dit leiden tot een betere dierengezondheid en veiligheid van de
dierlijke producten.
Gezien de verscheidenheid aan taken, werd deze Directie onderverdeeld in vier secties namelijk de
Sectie Dierengezondheid, de Sectie Dierlijke producten, de Sectie Dierenvoeders en de Sectie
Bijproducten en TSE.



het voedselagentschap als organisatie deel

1

De kerntaken van de Directie transformatie en distributie van de voedingsmiddelen zijn het uitwerken van een wettelijk kader waarbinnen de operatoren actief in de transformatie- en distributiesector
kunnen opereren om gezonde producten te maken, het uitstippelen van een eﬃciënt controlebeleid en
het implementeren van een eﬀectieve controle op de autocontrole.
Verder zijn er binnen het bestuur Controlebeleid nog twee extra diensten met horizontale taken :
●

de Dienst Internationale zaken die verantwoordelijk is voor het verzorgen van de relaties
op internationaal vlak en

●

de Dienst databank en traceerbaarheid die zich belast met de ontwikkeling van traceeren identiﬁcatiesystemen doorheen heel de voedselketen.

Tot slot huisvest het Bestuur Controlebeleid ook het Secretariaat van het wetenschappelijk comité, dat
een centrale rol speelt in de evaluatie van de risico’s in verband met de voedselketen.
Om duidelijkheid te scheppen in de verdeling van de bevoegdheden tussen het voedselagentschap en
de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu werd in  door beide
partners een protocol opgemaakt en goedgekeurd.
Een van de belangrijkste doelstellingen van het FAVV bestond erin een horizontale rechtsgrond uit te
werken met betrekking tot de invoering van de autocontrole, de traceerbaarheid en de meldingsplicht
voor alle in de voedselketen actieve bedrijven. Na tal van overlegvergaderingen met de betrokken
beroepssectoren werd op  november  het betreﬀende koninklijk besluit goedgekeurd.
België werd op die manier het eerste land van de Europese Unie dat op precieze wijze de eisen heeft
vastgelegd die voortvloeien uit de zogenaamde algemene levensmiddelenwet. In dat kader werkt het
voedselagentschap ook actief aan de inventarisering van alle operatoren uit de voedselketen.

1.4. Bestuur Controle
Het Bestuur Controle is het uitvoerend bestuur binnen het FAVV.
De belangrijkste opdrachten van het Bestuur Controle zijn :

●

kennis hebben van alle operatoren en hun activiteiten (erkenning, vergunning),

●

een geïntegreerde controle uitvoeren op de productieprocessen van de operatoren in alle stadia
van de voedselketen en op hun systeem van autocontrole (wanneer ze over zo een systeem moeten
beschikken),

●

een geïntegreerde controle uitvoeren op de wettelijkheid, de veiligheid en de traceerbaarheid
van het voedsel en de grondstoﬀen in alle stadia van de voedselketen,

●

het aﬂeveren van door nationale en internationale wetgeving vereiste certiﬁcaten,

●

het rapporteren van de controleresultaten,

●

het uitvoeren of het doen uitvoeren van preventieve of corrigerende maatregelen die voortvloeien
uit de controles.



Figuur . : Organigram van het Bestuur Controle
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Binnen het kernproces van het FAVV (het programmeren, het plannen, het uitvoeren en het evalueren
van de controles) heeft het Bestuur Controle een belangrijke functie. De controleprogramma’s die door
het Bestuur Controlebeleid gemaakt zijn, worden door het hoofdbestuur vertaald in controleplannen en
dienstinstructies en de PCE’s voeren de controleopdrachten uit.
Het hoofdbestuur is opgedeeld in  diensten :
Drie diensten, die gecreëerd zijn op basis van een indeling van alle operatoren die actief zijn in de
voedselketen volgens hun activiteit en volgens hun systeem van autocontrole. Elke dienst is dus verantwoordelijk voor een bepaalde groep van operatoren. In de PCE’s zijn die afdelingen op analoge wijze
samengesteld.
Deze drie diensten zijn :
●

Dienst Primaire productie (plantaardige en dierlijke sector)

●

Dienst Verwerking

●

Dienst Distributie

Verder zijn er binnen het hoofdbestuur nog twee extra diensten met horizontale taken :
●

Dienst Invoer en uitvoer - RASFF - CONSUM
Deze dienst behandelt alle dossiers die met invoer en uitvoer te maken hebben en zorgt voor de
correcte opvolging van elk direct of indirect binnengekomen bericht, met risico voor gevaar voor
de volksgezondheid, dieren- of plantengezondheid (RASFF-berichten, klachten, ongunstige
controle- of analyseresultaten in het kader van de meldingsplicht of CONSUM).

●

Dienst Erkenningen
Deze dienst beheert alle erkennings- en registratiedossiers van al de operatoren.
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Per provincie en ook voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een provinciale controle-eenheid
die de controles op het terrein uitvoert.
Elke provinciale controle-eenheid (PCE) wordt geleid door een hoofd die het werk organiseert.
Rekening houdend met de aard van de uit te voeren taken en de geograﬁsche uitgestrektheid van het
controlegebied bestaan er binnen elke PCE  afdelingen : een afdeling primaire productie (plantaardige
en dierlijke sector), een afdeling transformatie en een afdeling distributie.
Voor de coördinatie van de controle-eenheden onderling en de coördinatie met het hoofdbestuur
werden binnen het Bestuur Controle twee verantwoordelijken aangeduid (één voor het Nederlandse
taalgebied en één voor het Franse en het Duitse taalgebied). Zij leiden de Nationale implementatie- en
coördinatie-eenheid (NICE). Die eenheid staat in voor de vereenvoudiging van de toepassing op het
werkterrein van de instructies van het hoofdbestuur en de harmonisering van die toepassing tussen de
verschillende PCE’s. Bovendien volgt de NICE de toepassing van deze instructies op en kan deze eenheid
verbeteringen en oplossingen voorstellen voor vastgestelde problemen (evaluatie).
De NICE is eveneens belast met de evaluatie van de uitvoering van de controles binnen de PCE’s.
NICE ontwikkelt controleprocedures om de werking van de PCE’s te sturen en te uniformiseren.
Binnen het Bestuur Controle bestaat ook de Nationale opsporingseenheid (NOE) die belast is met het
voorkomen (preventie) en het opsporen (repressie) van speciﬁeke en goed gedeﬁnieerde inbreuken
(fraudes). Omwille van de complexiteit (geograﬁsch, techniciteit, …) en/of het georganiseerd karakter
kunnen dossiers, welke een gespecialiseerde, een gecoördineerde en/of een multidisciplinaire aanpak
vereisen (samenwerking met parket, federale of lokale politie), toegewezen worden aan de NOE.
De directeur-generaal van het Bestuur Controle neemt hierover de eindbeslissing.

1.5. Bestuur Laboratoria
In het kader van zijn bewakingsopdracht maakt het agentschap veelvuldig gebruik van de diensten van
laboratoria ter ondersteuning van zijn controles en acties. Het FAVV beschikt over  eigen labo’s en doet
regelmatig beroep op een -tal externe en onafhankelijke laboratoria. De kwaliteit van de resultaten is
daarbij een eerste vereiste om door het FAVV erkend te kunnen worden.
De controlediensten van het Bestuur Laboratoria zetelen op het hoofdbestuur in Brussel, en regelen van
daaruit de dispatching van de door de controleurs en inspecteurs genomen stalen. De staf coördineert
de samenwerking met de externe laboratoria en de werking van de vijf eigen FAVV-laboratoria.
Deze zijn gevestigd in Melle, Gentbrugge, Gembloux, Luik en Tervuren. De eerste drie zijn reeds lange
tijd geaccrediteerd. Het labo van Gembloux ontving zijn accreditatie in juni  en het labo te Melle
behaalde zijn accreditatie op het einde van het jaar.
De laboratoria hebben ieder hun eigen specialiteit en werkgebied dat gekenmerkt is door een multidisciplinaire aanpak en kleine series.



Figuur . : Organigram van Bestuur Laboratoria
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In het totaal is er een budget van ongeveer   miljoen aan de laboratoriumactiviteiten verbonden.
Binnen het pakket aan analyses, die uitgevoerd worden in het kader van de competentie en de opdracht
van het FAVV, kunnen kortweg gesteld twee soorten analyses onderscheiden worden :

●

de bepaling van kwaliteitsparameters ;

●

de bepaling van veiligheidsparameters.

In het kader van zijn opdracht is het Bestuur Laboratoria ook belast met het bijhouden en bijwerken van
een databank over de verschillende analysemogelijkheden in België en in het buitenland.
Op het einde van het jaar nam de heer Vincent Merken ontslag als directeur-generaal van het Bestuur
Laboratoria. In afwachting van zijn vervanging werd zijn functie overgenomen door de Gedelegeerd
Bestuurder.



het voedselagentschap als organisatie deel

1

2.

Het personeel
van het voedselagentschap
2.1. Overzicht van de eﬀectieven
Eind  werd de personeelsformatie van het FAVV gevormd door de integratie van het personeel van
de oude entiteiten : de algemene eetwareninspectie, een gedeelte van de diensten van het Ministerie
van Middenstand en Landbouw en het IVK (instituut veterinaire keuring). In augustus  werd het
personeel van het CDV (Centrale Dierengezondheidsvereniging) eveneens in de personeelsformatie van
het FAVV opgenomen. Een schematisch overzicht wordt weergegeven in de graﬁek hieronder waarbij
FTE staat voor full time equivalenten.

Figuur . : Overzicht van de eﬀectieven.
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Gedelegeerd Bestuurder
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Buitendiensten
 FTE

In  werd ook het eerste personeelsplan van het FAVV door de Minister goedgekeurd, voornamelijk
gebaseerd op overgedragen eﬀectieven. Het personeelsplan is een evolutief gegeven dat jaarlijks aangepast zal worden en in  rekening zal houden met de nieuwe organisatie en opdrachten.
Voorts doet het voedselagentschap ook beroep op zelfstandige dierenartsen met opdracht (DMO) voor
diverse activiteiten, voornamelijk keuring. Deze DMO’s vertegenwoordigen ongeveer  FTE.



2.2. Integratie van de verschillende diensten
De integratie van de verschillende diensten afkomstig van de oude entiteiten is gestart met de voorlopige aﬀectatie van het personeel in de nieuwe Besturen. De deﬁnitieve aﬀectatie, oorspronkelijk voorzien
voor  zal gerealiseerd moeten worden in . Daarnaast zijn er heel wat initiatieven genomen om
de integratie niet alleen op papier maar ook op praktisch vlak en in de geesten van de medewerkers te
realiseren.
Mensen met zeer verschillende professionele achtergronden, werkmethodes, bedrijfscultuur en opinies,
werden samengebracht in één organisatie om samen de voedselketen te gaan bewaken.
Het was zondermeer duidelijk dat, naast het opstellen van geïntegreerde controleplannen en de hertekening van de oude diensten in sectoren, veel aandacht moest gaan naar de concrete werksituatie van
de mensen op het terrein.
Met de vakbonden werd in  een akkoord bereikt over een aantal belangrijke harmoniserende
maatregelen, bijvoorbeeld inzake de forfaitaire vergoeding voor het rondreizend controlepersoneel, de
verzekeringen, de weekend- en nachtprestaties, een permanentieregeling en het gebruik en de toewijzing van communicatiemiddelen.
Er werd veel gecommuniceerd over deze nieuwigheden via de informatiesessies voor de verschillende
buiten- en binnendiensten en laboratoria en via de publicatie van het infoblad Ad Valvas. De diensten
konden ook een integratieactiviteit organiseren waar de mensen elkaar beter konden leren kennen buiten de werkomgeving. Er werd een Intranet uitgebouwd waarop alle informatie samengebracht werd.
Een zeer belangrijk moment in de functionele integratie van de provinciale controle-eenheden was de
benoeming van de PCE-hoofden, de provinciale chefs. Voor de provinciale controle-eenheden betekent
integratie verder ook het fysiek samenbrengen van de mensen in één gebouw per provincie.
Er loopt een huisvestingsprogramma dat over  en  gespreid wordt.
Via een enquête werd geprobeerd om een eerste zicht te krijgen op de competenties die het FAVV in
huis heeft en de visie van het personeel op het agentschap.
De sociale dienst van het voedselagentschap kreeg ook vorm : een beheerscomité werd opgericht, de
continuïteit van de werking werd gegarandeerd en een nieuw vademecum van de sociale dienst werd
uitgewerkt.
Het jaar  zal in de integratie cruciaal worden, aangezien heel wat acties, opgestart in 
geﬁnaliseerd moeten worden.
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2.3. Vorming
De vorming van de ambtenaren is één van de sleutelelementen om tot een eﬃciënt werkend agentschap te komen. De vormingsdienst zette een vormingsprogramma op dat vooral gericht was op de
buitendiensten. Per medewerker wordt er gemiddeld  uur opleiding gevolgd op jaarbasis.
In de opleidingen werd bijvoorbeeld aandacht besteed aan :
●

de basisconcepten en regels voor het uitvoeren van controles,

●

de integrale kwaliteitszorg en traceerbaarheid in de voedingsindustrie,

●

wetgevingstechniek,

●

gebruik van ATP-testen (hygiënecontroletechniek),

●

de problematiek van nitrofuranen, chlooramfenicol en MPA.

In diverse opleidingssessies werd het personeel voorbereid op het meten van hun competenties.
In het kader van het controlebeleid werd ook een speciﬁeke cursus risicoanalyse gegeven,
met medewerking van internationale experten.
In  zal de nadruk vooral liggen op vormingen rond autocontrole.



3.

Het budget
van het voedselagentschap
De begroting voor het jaar  was de eerste echte begroting van het agentschap. In  werd
immers nog gewerkt op basis van de begrotingen van de oude entiteiten. De cijfers voor de begroting
 moeten evenwel met de nodige voorzichtigheid benaderd worden.
Zij werden in belangrijke mate beïnvloed door :
●

het ontbreken van de beslissingen omtrent de ﬁnanciering van de BSE-testen waardoor de
voorziene cijfers hiervoor zowel bij de uitgaven als de inkomsten slechts zeer gedeeltelijk gerealiseerd werden. Hierbij kan voorts opgemerkt worden dat de inkomsten inzake BSE voor het grootste
gedeelte terugbetaald zullen moeten worden aan het BIRB (Belgisch Interventie- en Restitutiebureau) ;

●

de vogelpestcrisis waarbij de kosten van de overheidsacties, de zogenaamde operationele kosten,
via het FAVV geﬁnancierd werden ( , miljoen),

●

het “overlopen” van de begrotingen  naar  (voor de overgedragen kredieten van de oude
entiteiten, waarop nog een aantal betalingen dienden te gebeuren),

●

het boeken van inkomsten en lasten uit het verleden in de boekhouding van het agentschap
waardoor vooral de inkomsten artiﬁcieel hoog lijken in de realisaties.

Van de inkomsten zijn er ongeveer  , miljoen ontvangsten van vorige jaren en dus niet van .
Deze zijn met andere woorden een eenmalige inkomst.
Van de uitgaven werd er   besteed aan personeelskosten,   aan werkingskosten en   aan
derden zoals de laboratoria en de dierenartsen met opdracht.
In een jonge organisatie (althans op budgettair vlak) is het onmogelijk om tendensen te ontdekken.
De komende jaren zal dit ongetwijfeld mogelijk worden mede dank zij de analytische boekhouding die
in  gedeeltelijk werd ingevoerd en in  volledig operationeel zal zijn.
Tabel . : het budget van het voedselagentschap ()

Begroting

Realisaties

Dotatie

..

..

EU

..

..

Eigen inkomsten

..

..

BSE inkomsten

..

..

Totaal

..

..

Totaal exclusief BSE

..

..

INKOMSTEN

UITGAVEN



Totaal exclusief BSE

..

..

BSE

..

..

Totaal inclusief BSE

..

..
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horizontale activiteiten

horizontale activiteiten

1.

Projecten
1.1. Food@work
Op  oktober  werd in het voedselagentschap het oﬃciële startschot gegeven voor food@work.
Food@work is het BPR-project van het FAVV. BPR staat voor Business Process Reengineering, wat betekent dat men de processen eigen aan de organisatie gaat herbekijken. Hierbij worden alle activiteiten
en procedures binnen het FAVV in kaart gebracht, geanalyseerd en geëvalueerd, met als streefdoel het
bekomen van een meer doelgerichte en eﬃciëntere organisatie.
Gezien de diepgang van het BPR-project is dit onderverdeeld in verschillende fases. Binnen het FAVV
werd besloten om een eerste voorbereidende fase intern uit te voeren. In dit kader werden alle “klanten”
van het agentschap in kaart gebracht, en alle prestaties die het FAVV voor deze verricht geïnventariseerd. Het Directiecomité actualiseerde de strategische doelstellingen van het FAVV, en een interne
projectgroep formuleerde een antwoord op de vraag welke processen bestaan binnen het agentschap,
waarom deze noodzakelijk zijn en wat erbij zeker niet fout mag lopen. Tot slot werd er een inventaris
opgemaakt van de sterke en zwakke punten van het voedselagentschap, en de kansen en bedreigingen
waarmee het kan geconfronteerd worden (SWOT-analyse).

... De geactualiseerde strategische doelstellingen
De nieuwe strategische doelstellingen zijn opgebouwd rond  thema’s.

.... Van inspectie naar audit
De directie verwacht dat de bedrijven van de voedingssector binnen  à  jaar over een operationeel
autocontrolesysteem beschikken. Daarom zal het accent van de activiteiten van het FAVV verschuiven
van inspectie naar audit.



Er zal gewerkt worden aan de uitbouw van audits van autocontrolesystemen in de bedrijven.

Tegelijkertijd zullen de inspecties worden afgebouwd, evenwel met behoud van de noodzakelijke basisinspectie- en controleactiviteiten. Een deel van de activiteiten die vandaag nog door het voedselagentschap worden uitgevoerd, zal in de toekomst gedeeltelijk verschuiven naar andere actoren.

.... Communicatie
Op middellange termijn moet de communicatie van het FAVV helemaal op punt worden gesteld.
Het agentschap zal daarbij gebruik maken van alle beschikbare kanalen.

.... Kwaliteitszorg
De directie gaat ervan uit dat het FAVV over middellange termijn over eﬃciënt werkende diensten
beschikt. Daaronder wordt verstaan dat alle diensten op basis van een intern systeem van kwaliteitszorg
functioneren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van geharmoniseerde en gestandaardiseerde procedures
(formats en templates, checklists,…). De verschillende diensten moeten complementair werken zonder
dat hun activiteiten overlappen. Het is de bedoeling om de kernprocessen van het FAVV extern te laten
certiﬁceren.

.... Eﬃciënte risico-evaluatie
De controleprogramma’s en controleplannen moeten worden aangestuurd door een eﬃciënt proces van
risico-evaluatie. Belangrijk daarbij is dat het agentschap beschikt over de nodige kennis van de sectoren,
de bedrijven en de processen. Ook de gevaren en risico’s moeten heel goed gekend zijn.

.... Een operationeel informatie- en gegevensbeheersysteem
Op middellange termijn moet het FAVV zeker beschikken over een eﬃciënt informatie- en gegevensbeheersysteem. Daarbij moet het kennisbeheer afgestemd zijn op de processen binnen het agentschap.
De databanken moeten gestructureerd zijn, gevalideerde informatie bevatten en een doeltreﬀende
rapportage mogelijk maken. Dit alles moet toelaten om een benchmarking uit te voeren van de verschillende diensten van het FAVV en om de prestaties van het agentschap te factureren.

.... HR-beleid
De directie verwacht dat het personeel binnen  à  jaar goed geïntegreerd is en over de competenties
beschikt om de vooropgestelde taken eﬃciënt uit te voeren. Het HR-beleid streeft daartoe een aantal
speciﬁeke resultaten na : betrokkenheid en inzet van de medewerkers, competentie, kosteneﬀectiviteit
en overeenstemming tussen de persoonlijke doelstellingen en de door de directie bepaalde organisatiedoelen. Bovendien moet het FAVV beschikken over een geïntegreerd vormingsaanbod en over een
goede interne communicatie.
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.... De laboratoria
Wat de labo’s betreft zal het FAVV werken met een netwerk van externe erkende laboratoria en eigen
geaccrediteerde laboratoria die als intern zelfstandige eenheden fungeren. Belangrijk daarbij is de keuze
van de analyseactiviteiten die door de eigen laboratoria uitgevoerd zullen worden.
Er zal ook geïnvesteerd moeten worden om competent te blijven op het gebied van laboratoriumanalyses. Er moeten eigen middelen voorzien worden om in geval van incidenten de nodige resultaten
tijdig beschikbaar te hebben.

.... De buitenwereld
Het FAVV streeft een complementaire werking met de andere overheden na. Het spreekt voor zicht dat
bijzondere aandacht daarbij zal gaan naar de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu. Algemeen zullen er een aantal samenwerkingsprotocols uitgewerkt worden.
Wanneer nodig, moeten er Service Level Agreements (SLA’s) afgesloten worden.
De relatie met andere belanghebbenden zoals sectoren en bedrijven zal steunen op  pijlers : zelf doen,
laten uitvoeren en helpen uitvoeren. Daartoe moet de interne en externe subsidiariteit verder ontwikkeld worden. Belangrijk evenwel is dat het “helpen uitvoeren” tot het sectorniveau beperkt moet blijven.

.... Crisismanagement
Het voedselagentschap moet zo snel mogelijk beschikken over een aangepast generiek rampenplan.
Eventuele crisissen moeten aangepakt worden in samenwerking met de crisismanagementstructuren
van de andere overheden. Drie aspecten zijn van primordiaal belang : anticipatie, snelle reactie en
continuïteit van de werking van het FAVV tijdens de crisis.

.... Financiële structuur
Op middellange termijn moet de ﬁnanciële structuur van het agentschap op punt staan. Deze structuur
zal steunen op vier pijlers : een forfaitaire dotatie voor de collectieve activiteiten die door de overheid
worden opgelegd, de facturatie van de FAVV-diensten naar de markt toe in functie van de reëel
gepresteerde controleactiviteiten, generieke bijdragen tot ﬁnanciering van de algemene programma’s
en een adequate ﬁnanciering van het crisisbeheer.



... De sterkte-zwakte-analyse
Eind  heeft een projectgroep samengesteld uit leden van het middenmanagement van het FAVV
een inventaris opgemaakt van enerzijds de sterke en zwakke punten van het voedselagentschap, en
anderzijds van de mogelijke kansen en bedreigingen voor het voedselagentschap.
Volgende vaststellingen springen eruit :

●

Het principe van de multidisciplinariteit en de geïntegreerde aanpak is een serieuze stap vooruit
t.o.v. de gediﬀerentieerde benadering vroeger. Beide principes zijn echter in realiteit onvoldoende
operationeel. Ook op het gebied van de uniformiteit is nog heel wat werk. Deze uniformiteit dient
zich uit te strekken over alle geledingen en over alle niveaus : er mag geen verschil zijn in de aanpak
door de verschillende PCE’s (Provinciale Controle-eenheden), door de verschillende PCE-sectoren
en door de individuele controleurs en inspecteurs. Bovendien moet werk gemaakt worden van de
omschakeling van controles en inspecties naar audits.

●

Het FAVV heeft een hoge slagkracht, zowel wat betreft de operationaliteit als de eﬀectiviteit.
Dankzij de verworven schaalgrootte is de capaciteit om crisissen aan te pakken aanzienlijk versterkt.
Anderzijds kan het FAVV nooit voldoende op nieuwe crisissen voorbereid zijn. Een goede, gecentraliseerde en gecoördineerde crisiscommunicatie is daarbij cruciaal, zowel naar sectoren en bedrijven
toe als naar het grote publiek als naar de andere overheidsinstellingen.

●

Een goede wisselwerking met bedrijven is voor het FAVV heel belangrijk. De implementatie van
autocontrole moet leiden tot betere voedselveiligheid. Het FAVV vervult nog onvoldoende haar proactieve en educatieve rol naar sommige bedrijven toe. Vooral kleine bedrijven zijn moeilijk bereikbaar. Net bij die bedrijven is een eﬃciënte implementatie van de autocontrole niet evident.

●

Enerzijds heeft de consument een aantal verwachtingen ten aanzien van het FAVV. Anderzijds is hij
moeilijk te bereiken en gaat hij vaak op een verkeerde manier om met voedsel. Nochtans draagt ook
hij verantwoordelijkheid op het gebied van voedselveiligheid. De externe communicatie van het
FAVV naar de consument toe kan nog verbeterd worden. In toepassing van het wettelijk kader moet
de uitbouw en de doorvoering van een beleid inzake preventie, sensibilisatie en informatie, gebeuren in overleg met de gewesten en de gemeenschappen.

●

Het FAVV heeft dringend nood aan een geïnformatiseerd en geïntegreerd systeem voor de registratie en het beheer van de controles, inspecties en audits. Dit systeem kan tegelijk toelaten om het
e-government uit te bouwen en meer administratieve vereenvoudiging te bewerkstelligen.

●

De uitbreiding van de EU en de steeds sterkere mondialisering biedt een aantal kansen,
maar betekent ook een bedreiging op gebied van voedselveiligheid.
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... Verdere planning food@work
Food@work stopt natuurlijk niet na de SWOT-analyse. Begin  zal er een kwalitatieve bevraging
worden uitgevoerd bij de klanten van het FAVV. Cruciaal bij het uitvoeren van de BPR-methodiek is
immers dat er rekening gehouden moet worden met de mening en visie van de externe partners.
Via deze bevraging zullen de visie, de wensen en de verwachtingen van de FAVV-klanten ten aanzien
van het beleid van het voedselagentschap duidelijk worden.
Op basis van de resultaten van de SWOT-analyse en van de klantenbevraging zullen de prioritaire
verbetermogelijkheden worden bepaald. In een volgende fase van food@work zullen de gekozen
verbetermogelijkheden worden uitgeschreven in projectﬁches, waarna vanaf de verbetermogelijkheden
door speciﬁeke werkgroepen verder uitgewerkt zullen worden. Tot slot zal een implementatieplan
worden opgesteld. Dit plan zal ongeveer klaar zijn na de zomer van  zodat het vanaf dan kan
worden uitgevoerd. Deze uitvoering zal ongeveer , jaar in beslag nemen.

1.2. FoodNet
In nauw overleg met de gebruikers heeft de ICT-afdeling van het agentschap in de loop van  de
bestaande informatiesystemen geanalyseerd die het agentschap van de entiteiten van oorsprong
geërfd heeft. Hieruit bleek dat deze systemen onderling zowel op functioneel als op technisch vlak
weinig tot niet compatibel zijn, en dat zij slechts gedeeltelijk de activiteiten in het agentschap dekken.
Het is dan ook noodzakelijk gebleken om een nieuw systeem voor het agentschap uit te werken.
Doelstellingen daarbij moeten zijn :
●

een systeem uit te bouwen dat alle controle en auditactiviteiten dekt en work-force management
toelaat,

●

te voorzien in een geautomatiseerd systeem voor de aﬂevering van certiﬁcaten en vergunningen,
waarbij in de mate van het mogelijke de principes van e-government toegepast worden,

●

correcte rapportering mogelijk te maken zowel naar het terrein als naar het management,

●

voor de controleurs en inspecteurs op de werkvloer een e-workplace te realiseren waarbij zij om het
even waar toegang hebben tot de systemen,

●

de koppeling met de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) te realiseren,

●

de informatieverstrekking te stroomlijnen.

Een goede, geïntegreerde opvolgings- en registratietool is onontbeerlijk voor een instantie als het FAVV
die gericht is op het uitvoeren van controles en audits. Het directiecomité heeft dan ook beslist om in de
komende jaren werk te maken van de ontwikkeling van een dergelijk instrument.
Dit project werd “FoodNet” gedoopt.
Het is de bedoeling om bij de ontwikkeling van FoodNet rekening te houden met volgende opportuniteiten op het gebied van e-government :



●

De ontwikkeling van een uniek e-dossier per bedrijf met gecodeerde toegang voor de bedrijven
tot hun persoonlijk dossier en eventueel gecodeerde toegang van het FAVV in de database van
bedrijven voor snelle en correcte uitwisseling van de autocontrolegegevens. Op die manier zou
bijvoorbeeld het proces van de exportcertiﬁcaten geautomatiseerd kunnen worden.
Samen met de link met de KBO leidt dit rechtstreeks tot administratieve vereenvoudiging.
De klanten van het FAVV zijn hiervoor sterk vragende partij.

●

De uitbouw van een geïntegreerd elektronisch klachten- en informatiebeheerssysteem.
De consument kan zijn klachten en vragen elektronisch aan het FAVV melden en kan op elk
moment de stand van zaken van de opvolging ervan door het FAVV raadplegen.
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2.

Opmaak

controleprogramma 2004
In de loop van  werkte een door Controlebeleid gecoördineerde werkgroep het controleprogramma
voor  uit.
Het programma voor  bestaat uit twee delen waarvan het ene de fysieke en administratieve controles (audits, inspecties) omvat en het andere de controles via bemonstering met zowel chemische als
fysische en microbiologische analyses. Voor de eerste maal behelst dit programma de volledige voedselketen, van de primaire sector tot de distributie, die wordt gecontroleerd door het FAVV.

Figuur . : Het kernproces van het FAVV
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Rapportering

Uitvoering van de planning
door de PCE’s

Vaststellingen

Inspectie, controle, audit,

(inspectie, controle, audit)
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Het programma steunt op zowel nationale als internationale (voornamelijk Europese) wetgevingen en
aanbevelingen. Er werden nochtans ook andere parameters in aanmerking genomen bij de risicoevaluatie, en meer in het bijzonder :
●

de controleresultaten van de voorgaande jaren ;

●

de resultaten van de onderzoeken naar uitbraken van voedselvergiftigingen ;

●

de problemen i.v.m. contaminatie in het buitenland die worden gemeld via het RASFF (Rapid Alert
System Feed and Food) ;

●

de gegevens betreﬀende de epidemiologische bewaking van dierenziekten en zoönoses ;

●

de bijzonderheden en het gedrag van bepaalde contaminanten ;

●

de adviezen van het Wetenschappelijke Comité van het FAVV, van het EFSA, de Europese Commissie
of van andere lidstaten ;



●

de informatie die wordt vergaard naar aanleiding van internationale vergaderingen ;

●

de consumptiegemiddelden ;

●

de klachten van consumenten ;

●

de resultaten van onderzoeken door instellingen die onafhankelijk van het FAVV zijn.

Het doel van deze controles bestaat erin de veiligheid van de voedselketen te verzekeren,

●

zowel door een algemeen toezicht op een representatieve selectie van voedingsmiddelen voor een
zo groot mogelijk aantal (chemische, microbiologische, fysische) contaminanten, waarbij rekening
wordt gehouden met de mogelijkheden van de analysemethoden en, in bijkomende orde, met de
beperkingen die inherent zijn aan de budgettaire eisen en de beschikbaarheid van personeel.

●

als door een gerichte bemonstering van de meest risicovolle producten en contaminanten.
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3.

Communicatie
3.1. Het meldpunt
Begin  werd het meldpunt van het FAVV operationeel. De opdracht van het meldpunt is het
beantwoorden van consumentenvragen en het aannemen en opvolgen van klachten. Het meldpunt
is er speciaal voor de consumenten. Het meldpunt is niet bedoeld en ook niet uitgerust om te kunnen
inspelen op vragen en klachten die komen vanuit de operatoren in de voedselketen. Deze dienen zich
rechtstreeks te wenden tot de bevoegde diensten. Desondanks komen soms ook een aantal vragen van
de professionele sector bij het meldpunt terecht.
Om een eﬃciënte en correcte afhandeling van de vragen en klachten te waarborgen, wordt gebruik gemaakt van een registratiesysteem en werd een procedure opgesteld voor de behandeling van de vragen
en klachten door het meldpunt en de operationele diensten van het voedselagentschap.
Het meldpunt noteerde . vragen in , dit zijn er duidelijk meer dan in  toen er . vragen
gesteld werden. De uitbraak van klassieke vogelpest in de maand april  is daar niet vreemd aan.
Indien men de vragen omtrent vogelpest buiten beschouwing laat merkt men een stabilisatie van het
aantal vragen per maand. Ongeveer   van de vragen werden telefonisch gesteld, bijna   per mail.

Figuur . : Maandelijks aantal vragen bij het meldpunt in 
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In  werden  klachten bij het meldpunt ingediend. Volgens de criteria bepaald in de procedure
van het meldpunt werd ongeveer   van deze klachten als gegrond beschouwd, bijna   waren
ongegrond, de resterende   konden niet toegewezen worden aan een speciﬁeke operator (klacht
tegen onbekenden).



Figuur . : Maandelijks aantal klachten bij het meldpunt in 
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Er moet worden opgemerkt dat ook de buitendiensten van het FAVV regelmatig met vragen en klachten
geconfronteerd werden. Deze werden echter niet in voorgaand overzicht opgenomen.

3.2. Consumentenbrochures als deel
van het communicatiebeleid
Het voedselagentschap hecht veel belang aan een open communicatie. Zij wil eerlijke en correcte
informatie verspreiden over haar activiteiten en alles wat goed maar ook minder goed gaat inzake voedselveiligheid. Pijlers van het communicatiebeleid van het voedselagentschap zijn persberichten, een
tweemaandelijkse nieuwsbrief, publicaties en themagebonden brochures.
Sinds haar ontstaan publiceerde het FAVV al de consumentenbrochures “Weten over eten’” en “Veilig
voedsel voor iedereen”. In  voegden zich daar “ vragen over Melk” en “ Veilig voedsel : ook u werkt
eraan mee !” aan toe. Doel van deze laatste brochure is de consument te wijzen op zijn eigen verantwoordelijkheden binnen de problematiek van de voedselveiligheid.
Een vlugge, duidelijke en correcte informatieverstrekking in geval van incidenten in de voedselketen is
en blijft uiteraard een hoofdopdracht van het voedselagentschap. Maar daarnaast wil het agentschap
de consument ook laten zien waar het dagdagelijks mee bezig is. Daarom werd de tweemaandelijkse
nieuwsbrief verdergezet met een oplage van . exemplaren (. Nederlandstalig en . Franstalig).
Deze nieuwsbrief is in eerste instantie bedoeld voor scholen, bibliotheken, consumenten en overheden
zoals gemeentebesturen. Dit initiatief wordt door de medewerkers van het FAVV zelf geschreven en
uitgegeven. Via de nieuwsbrief verstrekken de verschillende afdelingen van het FAVV informatie over
hun activiteiten (welke vragen worden er zoal aan het meldpunt gesteld, welke acties heeft het FAVV de
afgelopen maanden gevoerd en met welk resultaat, …). Regelmatig wordt in de nieuwsbrief ook een
onderdeel van de voedselketen belicht.
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De nieuwsbrief wordt net zoals de andere publicaties van het voedselagentschap gratis verspreid onder
elektronische en in gedrukte vorm. Dat de nieuwsbrief in  beter gekend werd bij de burgerconsument bewijzen de cijfers van de privé-abonnementen die dit jaar stegen voor wat de gedrukte
vorm betreft van  naar  en voor wat de elektronische vorm betreft van . tot ..
Iedereen kan alle berichten en publicaties van het FAVV raadplegen of bestellen via de website van het
voedselagentschap (www.favv.be).

3.3. Deelname aan publieksmanifestaties
Het voedselagentschap neemt systematisch deel aan de voornaamste landbouwbeurzen, in  waren
dit Agriﬂanders en de Beurs van Libramont. Niettegenstaande deze beurzen zowel de vakmensen
van de landbouwsector als de gewone consument bereiken, werd eveneens uitgekeken naar andere
initiatieven die zich speciﬁek naar de consument richten. De deelname aan Kokerello (Flanders Expo) in
december  paste in dit kader.
Het voedselagentschap verleent eveneens zijn medewerking aan meer bescheiden lokale initiatieven
waarbij vooral de Provinciale Controle-eenheden worden betrokken. Deelname aan dergelijke publieksmanifestaties is een ideale gelegenheid om de consumentgerichte publicaties van het voedselagentschap een ruimere bekendheid te geven en ter beschikking te stellen van de burger.
In februari  nam het voedselagentschap eveneens deel aan “Interpom”, de vakbeurs van de aardappel.
Tot slot nam het voedselagentschap op zondag  oktober  deel aan de Openbedrijvendag Brussel.
Onderwerpen zoals de BSE-bestrijding en de werking van de cel “Crisispreventie en –beheer” werden er
in de schijnwerpers geplaatst. De rol van het raadgevend comité alsook het wetenschappelijk comité
werd er uitvoerig toegelicht. Het publiek stelde de mogelijkheid om te praten met enkele leden van het
wetenschappelijk comité bijzonder op prijs. De interactieve tentoonstelling “Veilig gemaakt – lekker
gesmaakt” kon die dag eveneens op veel bijval rekenen.



3.4. Uitbouw website met speciﬁeke
consumentenpagina’s
Tijdens het voorjaar  werd de website van het voedselagentschap volledig gerestyled. Daarbij werd
de site opgevat als een portaalsite met drie gedeelten. Naast het algemeen gedeelte waar elke bezoeker
van de website in eerste instantie terecht komt is er eveneens een gedeelte dat speciﬁek gericht is naar
de consument en een gedeelte dat bestemd is voor de beroepssector.
In het consumentgerichte deel vinden de verbruikers antwoorden op heel wat vragen over veilige
voeding. Het meldpunt voor de consument neemt er een belangrijke plaats in. Er wordt een overzicht
gegeven van de terugroepingen (of recalls) van levensmiddelen. Diverse onderwerpen worden er
thematisch behandeld terwijl een trefwoordenlijst de bezoeker wegwijs moet maken in de wereld van
veilig voedsel.
In het deel bestemd voor de beroepssector kunnen professionelen terecht voor meer technische informatie en voor raadpleging van de reglementering. Er werd een onderverdeling gemaakt naar plantaardige productie, dierlijke productie en eetwaren. Vertrouwde rubrieken zoals de dierenziekten en de lijst
met erkende vlees- en visverwerkende bedrijven zijn hier opgenomen.
De bezoeker moet zich natuurlijk niet gebonden voelen door het onderscheid consumenten/professionelen en kan vrij de hele site bekijken. Een zoekmotor laat toe vlug te vinden wat gezocht wordt en
bovenaan ziet men steeds waar men zich in de site bevindt.
De vernieuwde site van het FAVV behaalde de de plaats in de wedstrijd “Site van het jaar” die in 
door De Tijd georganiseerd werd.

3.5. Koning Boudewijnstichting en Platform Veilig Voedsel
Naast het project “Directe dialoog met consumenten” dat het voedselagentschap halfweg  opstartte
in een rechtstreeks partnership met de Koning Boudewijnstichting (KBS) zegde het agentschap eveneens zijn steun toe aan het project “Krachtvoer voor dialoog” dat door het OIVO bij de KBS ingediend
werd. Dit project dat eigenlijk een voortzetting is van het vroegere “Platform veilig voedsel” dat de
diverse schakels van de voedselketen verenigt, werd eind  goedgekeurd en omvat de heruitgave
van een reeks consumentgerichte brochures alsook het opnieuw rondtoeren van de op de scholen
gerichte educatieve tentoonstelling “Veilig gemaakt – lekker gesmaakt”.



horizontale activiteiten deel

2

3.6. Contacten met de pers
Tijdens het jaar  bracht het voedselagentschap  persberichten uit. De besmetting van eipoeder
met nitrofuranen, de aardappelziekten maar vooral de klassieke vogelpest genereerden tijdens de eerste
helft van het jaar een hele reeks persberichten. De feiten in het najaar waren minder markant :
de genomen maatregelen tegen de maïswortelboorder waren een gelegenheid om duidelijk te maken
dat het FAVV ook op het vlak van de gezondheid van planten een taak te vervullen heeft.
De afhandeling of uitlopers van meerdere dossiers zoals vogelpest, geneesmiddelenregister en BSE
domineerden de persberichten. Deze zijn integraal terug te vinden op de website van het FAVV.

3.7. Doorlichting communicatiebeleid
In de periode maart-juni  hield het voedselagentschap samen met een extern bedrijf een communicatieaudit en een reeks van  workshops. Hieruit vloeide een aanbevelingsrapport zowel gericht
op het integratieproces als op de interne en externe communicatie. Het rapport pleitte voor nog meer
doorgedreven communicatie-initiatieven met bijzondere aandacht voor de huisstijl, participatie en
informatie alsook positieve beeldvorming naar het brede publiek toe. Meerdere aanbevelingen vervat in
het einddocument zijn ondertussen reeds uitgevoerd door het voedselagentschap.



4.

Raadgevend comité
4.1. Overzicht van de activiteiten
Via het raadgevend comité worden alle belanghebbenden (het beroep, de consumenten en de andere
overheden) bij de werking van het FAVV betrokken. De exacte samenstelling van dit comité is terug te
vinden in bijlage .
In het jaar  heeft het raadgevend comité  keer vergaderd. In tabel .. wordt een overzicht
gegeven van de behandelde agendapunten.

Tabel . : Overzicht agendapunten raadgevend comité

Datum vergadering

Behandelde agendapunten
●

Toelichting door de heer Vaxelaire, lid van de Europese Voedsel Veiligheid Autoriteit,
over de werking van de EFSA en de harmonisatie op het vlak van de voedselveiligheid ;

●

Advies aangaande het wetsontwerp houdende ﬁnanciering van het FAVV ;

●

Advies aangaande het ontwerp van KB Autocontrole ;

●

Toelichting bij het beheer van de Fondsen ;

●

Voorstel voor overlegstructuren FAVV/FOD ;

●

Toelichting over de geïntegreerde controleprogramma’s FAVV ;

●

Bedrijfskolommen : voorstel van ketenplatforms ;

●

Beheersovereenkomsten afgesloten tussen het FAVV en de andere overheden ;

●

Koning Boudewijnstichting : vraag tot oprichting van een consumentenplatform.

●

Het boekhoudplan van het FAVV ;

●

Koning Boudewijnstichting : vraag tot oprichting van een consumentenplatform ;

●

Stand van zaken operationeel worden FAVV : actieplan ;

●

Dioxinecontaminatie in Duitsland en Nederland ;

●

Nitrofuraan in gevogeltevlees.

●

Advies : Koning Boudewijnstichting : voorstel voor het opstarten van een consumenten-

 januari 

 februari 

dialoog ;
 maart 

●

Informatie DG Controlebeleid : nieuwe reglementering ;

●

Aviaire inﬂuenza : toelichting ;

●

Stand van zaken operationeel worden FAVV : toelichting bij de managementplannen
van de Directeurs-generaal ;

 april 

●

Het personeelsplan van het FAVV ;

●

Spoedvergadering : informatieverstrekking over aviaire inﬂuenza en meer in het
bijzonder rond diergeneeskundige aspecten en gezondheidsaspecten, in aanwezigheid
van de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.
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●

Het non-vaccinatiebeleid op vraag van GAIA ;

●

Aviaire inﬂuenza : toelichting bij de huidige evolutie ;

●

Consumentendialoog : concrete invulling en timing van het KBS-project ;

●

Verslag over het bezoek aan de GIP Antwerpen.

 mei 

●

Aviaire inﬂuenza :
- discussie vaccinatie ;
- voortgangsrapportering interne audit ;

 juni 

●

Consumentendialoog : stand van zaken KBS-project ;

●

Begroting FAVV :
- begrotingscontrole  ;
- voorbereiding begroting  ;

 juli 

●

Overzicht van de actuele werkzaamheden van het wetenschappelijk comité ;

●

Communicatie : nieuwe FAVV-website.

●

Presentatie eindrapport “adviesopdracht communicatie “ door Porter Novelli ;

●

Aviaire inﬂuenza : vaccinatie / rapport interne audit ;

●

Consumentendialoog : update KBS-project ;

●

Begroting FAVV :
- begrotingscontrole  ;
- voorbereiding begroting  ;

●

●

Stand van zaken hormonenproblematiek - toelichting door het Bestuur Controle, NOE.

Aviaire inﬂuenza :
- Rapport interne audit – bespreking ;
- Update van de werkzaamheden van de werkgroepen bij de FOD Volksgezondheid ;

●

●

Toelichting bij het “Controleprogramma ” ;
Advies :
- Ontwerp van KB tot wijziging van het KB van  maart  betreﬀende de handel in
slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der in het land geslachte

 september 

dieren ;
- Ontwerp van KB tot wijziging van het KB van  juli  betreﬀende de algemene en
bijzondere exploitatievoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen ;
- Ontwerp van MB tot wijziging van het MB van  maart  genomen in uitvoering van
het KB van  maart  betreﬀende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der in het land geslachte dieren ;
- Ontwerp van KB betreﬀende de etikettering van rundvlees.

 oktober 



●

Aviaire inﬂuenza : update “werkgroep ethische aspecten verbonden aan AI ;

●

Consumentendialoog : tussentijdse rapportering op vraag van OIVO ;

●

“Controleprogramma ” – commentaar en discussie ;

●

Het communicatiebeleid van het FAVV ;

●

Werkgroep Financiering : stand van zaken ;

●

Werkgroep Autocontrole - stand van zaken ;

●

Ontwerp MB meldingsplicht.

 november 

●

Consumentendialoog : voorstellen pilootproject ;

●

Activiteitenverslag  van het FAVV ;

●

Inspectieprogramma’s  ;

●

Toelichting bij het BPR-project van het FAVV “food@work” ;

●

Feedback over ﬁnanciering ;

●

Informatie en opvolging van de controles in de grootkeukens ;

●

Voorstel van vergaderkalender.

Op de FAVV-website wordt onder een aparte rubriek informatie verstrekt over de werkzaamheden van
het raadgevend comité. Deze rubriek omvat de samenstelling van het comité, uitnodigingen, verslaggeving en documentatie van de vergaderingen. Een aparte subrubriek is tevens gewijd aan aviaire
inﬂuenza en omvat alle nuttige informatie daaromtrent.

4.2. Markant in 2003
... Wetsontwerp ﬁnanciering FAVV
In de loop van  heeft het raadgevend comité advies uitgebracht over het wetsontwerp houdende
de ﬁnanciering van het FAVV. Het wetsontwerp creëert het algemeen kader voor de ﬁnanciering van het
agentschap met als voornaamste ﬁnancieringsbronnen de overheid enerzijds en anderzijds de sectoren.
Dit wetsontwerp vormt geenszins het sluitstuk van deze ﬁnanciering. De concrete modaliteiten moeten
worden vastgelegd in uitvoeringsbesluiten.
Alhoewel het raadgevend comité het wetsontwerp gunstig heeft geadviseerd, stelt het in zijn advies dat
de activiteiten die het agentschap uitvoert in het kader van de bescherming van de voedselveiligheid eigenlijk door de overheid geﬁnancierd zouden moeten worden. Enkel in geval van overtredingen zouden
de betrokken bedrijven een bijdrage moeten betalen, die minstens de extra kosten dekt.
Wat de uitvoering van het wetsontwerp betreft, wenst het raadgevend comité een eenvoudig en transparant systeem met een duidelijke omschrijving van de activiteiten die door de bedrijven geﬁnancierd
moeten worden. De verschillende sectoren moeten gelijk behandeld worden, waarbij men de Europese
context niet uit het oog mag verliezen. Bij de toepassing van het bonus/malus principe vraagt het raadgevend comité dat er een overgangsfase voorzien zou worden.
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... KB Autocontrole
Het ontwerp van koninklijk besluit betreﬀende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de
voedselketen maakt deel uit van de prioriteiten bij de oprichting van het FAVV. De moeilijkheid om de
crisissen, die België de laatste jaren in de voedselketen heeft gekend, te beheersen, heeft de noodzaak
aangetoond om het volgende van de actoren te eisen :
●

●

het opzetten van een betrouwbaar autocontrolesysteem in hun bedrijf ;
een grote transparantie ten opzichte van de controlediensten en in het bijzonder de plicht om alle
informatie over zaken die een gevaar kunnen betekenen voor de veiligheid van de voedselketen
onmiddellijk te melden ;

●

de invoering van traceerbaarheid van de producten zodat, indien noodzakelijk, deze producten
vlug uit de handel genomen kunnen worden en, in voorkomend geval, de bron van het probleem te
achterhalen.

Deze eisen zijn voornamelijk Europees vastgelegd en worden door vermeld ontwerpbesluit omgezet.
Op haar vergadering van  januari  heeft het raadgevend comité het vermelde ontwerpbesluit
gunstig geadviseerd.

... KBS-project “Consumentendialoog”
In het kader van haar ”Governance”-programma heeft de Koning Boudewijnstichting een aantal nieuwe
projecten opgestart. Eén daarvan, het project “Consumentendialoog”, beoogt de burger/consument
een stem te geven in de besluitvorming en de dialoog met alle relevante stakeholders rond belangrijke
maatschappelijke problemen te versterken.
Als thema voor dit project werd “voedselveiligheid“ naar voren geschoven. Gelet op dit thema heeft de
KBS aan het FAVV ondersteuning gevraagd. Het raadgevend comité heeft m.b.t. deze vraag een gunstig
advies uitgebracht, waardoor het FAVV nu als volwaardige partner aan dit project kan deelnemen.



... Vogelpestcrisis
Op een speciale spoedvergadering van  april , in aanwezigheid van de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, werd informatie verstrekt over de vogelpest of aviaire inﬂuenza (AI) en meer in het bijzonder over de diergeneeskundige en volksgezondheidsaspecten ervan.
Bovendien werden tijdens de daaropvolgende vergaderingen chronologische overzichten gegeven van
de AI-situatie in België. Er werd een discussie gevoerd over een vaccinatiebeleid en het geformuleerde
advies werd voorgelegd aan de politieke verantwoordelijken.
In het advies was er aandacht voor :
●

het volksgezondheidskundig aspect, dat in samenwerking met de FOD Volksgezondheid
werd voorbereid ;

●

het veterinaire aspect ;

●

het socio-economisch aspect ;

●

het ethische aspect.

... Geactualiseerde strategische doelstellingen van het FAVV
Op  november  heeft het raadgevend comité een toelichting gekregen bij food@work, het BPRproject van het voedselagentschap (zie ook deel  – hoofdstuk ) . Bij die gelegenheid heeft de Gedelegeerd Bestuurder een voorstelling gegeven van de geactualiseerde strategische doelstellingen van het
FAVV. Deze konden op algemene instemming rekenen van alle leden van het raadgevend comité.

5.

Wetenschappelijk comité
Het wetenschappelijk comité van het FAVV onderzoekt en geeft advies over alle materies die onder de
bevoegdheid vallen van het agentschap en die betrekking hebben op het gevolgde en het te volgen
beleid van het agentschap. Dit kan zowel uit eigen initiatief als op aanvraag van de Minister of de Gedelegeerd Bestuurder gebeuren.
Het comité moet verplicht geraadpleegd worden voor alle wetsontwerpen en alle ontwerpen van
koninklijke besluiten ter uitvoering van wetten voor materies met betrekking tot de bevoegdheid van
het agentschap .
Het wetenschappelijk comité vergadert in plenaire zittingen, gemiddeld één keer per maand.
De complexe dossiers worden bovendien behandeld door werkgroepen bestaande uit experts.
In  heeft het wetenschappelijk comité  keer in plenaire zitting vergaderd, en waren er  werkgroepvergaderingen. Het wetenschappelijk comité bracht  adviezen uit ( voor dossiers ingediend in
 en  voor dossiers uitgebracht in ).
Bovendien was het wetenschappelijk comité betrokken bij heel wat verschillende activiteiten, gaande
van mondelinge presentaties en posters tot publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. Voor één
speciﬁek werk in verband met de BSE-problematiek werd de BioMérieux Award  toegekend.
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Tabel . : Wetenschappelijk comité : dossiers 

Dossier

Onderwerp

/

Sanitaire veiligheid van het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw.

/

Ontwerp KB tot wijziging van het KB van  februari  betreﬀende de
handel en het gebruik van stoﬀen bestemd voor dierlijke voeding.

Stand van zaken
op  december 
Omstandig advies
uitgebracht op //
Omstandig advies
uitgebracht op //

Luik  - Gebruik van dierlijke bijproducten bij de bereiding van
organische meststoﬀen.
Luik  - Valorisatie van zuiveringsslib van  gelatineproducerende
/

bedrijven.
Luik  - Amendement van het Europees Parlement op de ontwerpver-

Omstandig advies
uitgebracht op //

ordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van
voorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde
dierlijke bijproducten.

/

Ontwerp KB tot wijziging van KB van  maart  houdende
organisatie van het epidemiologisch toezicht op OSE bij herkauwers.
Grenswaarden in mengvoeders voor residuen van additieven en genees-

/

middelen voor diergeneeskundig gebruik als gevolg van versleping

Omstandig advies
uitgebracht op //
Omstandig advies
uitgebracht op //

(kruiscontaminatie).
Ontwerp KB tot wijziging van het KB van  december  betreﬀende
/

de productie en het in de handel brengen van consumptiemelk en

Omstandig advies
uitgebracht op //

producten op basis van melk.

/

Aanwezigheid van dioxine in eieren van scharrelkippen bij particulieren.

/

Prioriteiten voor .

/

Hoorzitting en bemonsteringsplan van OVOCOM.

Omstandig advies
uitgebracht op //
Omstandig advies
uitgebracht op //
Omstandig advies
uitgebracht op //

Ontwerp KB betreﬀende de samenstelling en de werking van de wetenschappelijke raad voor het verstrekken van advies ter bepaling van de
/



regels voor goede diergeneeskundige praktijkuitoefening Ontwerp KB

Omstandig advies

betreﬀende de samenstelling en de werking van de gewestelijke com-

uitgebracht op //

missies ter beoordeling van het voorschrijven van geneesmiddelen door
dierenartsen.

Tabel . : Wetenschappelijk comité : dossiers 

Dossier

/

Onderwerp

Plan zoönosen .

Stand van zaken
op  december 
Omstandig advies
uitgebracht op //

/

Programmatie van microbiologische analyses van het FAVV voor .

Omstandig advies
uitgebracht op //

/

Programmatie van de chemische analyses van het FAVV voor .

uitgebracht op //

bis

/

Statistische grondslagen programmatie van het FAVV voor .

Omstandig advies
uitgebracht op //

ter

/

Omstandig advies

Ontwerp KB tot vaststelling van de bemonsteringsmethodes voor de
oﬃciële controle op residuen van bestrijdingsmiddelen in en op

Gunstig advies
uitgebracht op //

voedingsmiddelen (omzetting Richt. //EG).
/

Ontwerp van KB tot vaststelling van de wijze van het nemen van monsters
voor de oﬃciële controle op de maximumgehalten aan lood, cadmium,

Gunstig advies
uitgebracht op //

kwik , -MCPD en dioxines en voor de gehaltebepaling van
dioxineachtige PCB’s in voedingsmiddelen en ontwerp van KB tot
vaststelling van de criteria voor analysemethoden voor de oﬃciële
controle op de maximumgehalten aan dioxinen en voor de gehaltebepaling van dioxineachtige PCB’s in voedingsmiddelen.
(omzetting Richt. //EG).
/

Ontwerp KB betreﬀende de identiﬁcatie en registratie van inrichtingen
waar legkippen worden gehouden(omzetting Richt. //EG).

/

Apparaten Somacount , Somacount  en Bactocount IBC.

/

Streptomycine residuen in honing.

Gunstig advies
uitgebracht op //
In onderzoek

Omstandig advies
uitgebracht op //

/

Ontwerp KB tot wijziging van KB // betreﬀende de handel en het
gebruik van stoﬀen bestemd voor dierlijke voeding

Omstandig advies
uitgebracht op //

(Omzetting Richt. //EG).
/

Procedure voor aanvraag om een advies van het wetenschappelijk comité.

Goedgekeurd
op //



horizontale activiteiten deel

2

/

Ontwerp KB betreﬀende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid.

Omstandig advies
uitgebracht op //

/

Ontwerp koninklijk besluit betreﬀende de verwijdering in slagerijen van de
wervelkolom van runderen van meer dan  maand oud

Omstandig advies
uitgebracht op //

(via snelle procedure).
/

Ontwerp KB tot wijziging van KB // betreﬀende de handel en het
gebruik van stoﬀen bestemd voor dierlijke voeding

Gunstig advies
uitgebracht op //

(Omzetting Richt. //EG).
/

Ontwerp KB tot wijziging van KB van  mei  betreﬀende de bestrijding
van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen.

/

Evaluatie van het risico voor overdracht van het aviaire inﬂuenzavirus op

Gunstig advies
uitgebracht op //
In onderzoek

mensen.
/

Prioritaire onderzoeksthema’s inzake dierengezondheid en plantaardige
productie.

/

Pan-European Pro-Active Identiﬁcation of Emerging risks in the ﬁeld of

Omstandig advies
uitgebracht op //
In onderzoek

food production (PERIAPT).
/

Ontwerp KB tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het FAVV
taken inzake keuring, controle en certiﬁcering door dierenartsen kan laten

Omstandig advies
uitgebracht op //

verrichten.
/

Aanwezigheid van nitrofuranen in eipoeder.

Omstandig advies
uitgebracht op //

/

Ontwerp KB tot wijziging van het KB van  april  betreﬀende de
keuring en de handel in vis.

/

Ontwerp van KB houdende het toevertrouwen aan de Gewesten van de
uitvoering van bepaalde bevoegdheden die tot het bevoegdheid van het

Gunstig advies
uitgebracht op //

Gunstig advies
uitgebracht op //

FAVV behoren.
/

Caseuse lymfadenitis.

Omstandig advies
uitgebracht op //

/

Bewakingsprogramma ter reductie van de Salmonella prevalentie
in Belgische varkensbedrijven.



In onderzoek

/

Ontwerp van een koninklijk besluit betreﬀende de etikettering van rund-

Omstandig advies

vlees ; ontwerp van een koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk

uitgebracht op //

besluit van  maart  betreﬀende de handel in slachtvlees en houdende
reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren ;
ontwerp van een koninklijk besluit van  juli  betreﬀende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van de slachthuizen en andere
inrichtingen; ontwerp van een ministerieel besluit van  maart  genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van  maart  betreﬀende
de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der
in het land geslachte dieren.
/

Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de maatregelen met

Gunstig advies

betrekking tot de oﬃciële bemonstering van bestrijdingsmiddelen voor

uitgebracht op //

landbouwkundig gebruik en van dierenvoeders en op het ontwerp van
koninklijk besluit tot vaststelling van de maatregelen met betrekking tot
de oﬃciële bemonstering van meststoﬀen, bodemverbeteraars en teeltsubstraten.
/

Problematiek van het vervoer van niet volledig doorkoeld vlees.

/

Listeria in de melkproducten.

In onderzoek

Antwoord gegeven
op //

/

Vorming van semicarbazide in levensmiddelen.

In onderzoek

/

Gebruik van recuperatiewater in de slachthuizen.

In onderzoek

/

Ontwerp van een koninklijk besluit betreﬀende de uitvoering door
aangestelde diensten van de verplichte keuringen op spuittoestellen

Gunstig advies
uitgebracht op //

en de betaling ervan.
/

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van

Gunstig advies

 juni  tot wijziging van het koninklijk besluit van  december  tot

uitgebracht op //

onderwerping aan vergunning van plaatsen waar voedingsmiddelen
gefabriceerd of in de handel gebracht worden of met het oog op de
uitvoer behandeld worden.
/

Toe te passen principes en criteria bij de invoering van actielimitien voor

In onderzoek

contaminanten in dierenvoeders en voedingsmiddelen met het oog
op de bescherming van de volksgezondheid.
/

Koninklijk besluit dat bepaalde normen vastlegt betreﬀende de
verwijdering van overdraagbare spongiforme encephalopathiën.

In onderzoek
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/

Wetenschappelijke ondersteuning van de sensibilisatiecampagne

In onderzoek

betreﬀende antibioresistentie.
/

Programmatie van de biologische analysen van het Federaal Agentschap

In onderzoek

voor de Veiligheid van de Voedselketen voor  (biologisch luik).
/

Relatie tussen het wetenschappelijk comité en de Hoge Gezondheidsraad.

/

Voorontwerp van Financieringswet van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen.

/

Ontwerp van programmawet – bepalingen betreﬀende het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

/

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden
waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de

In onderzoek

Gunstig advies
uitgebracht op //
Gunstig advies
uitgebracht op //
Gunstig advies
uitgebracht op //

Voedselketen taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten.
/

Procedure van wetenschappelijke validatie van sectoriële gidsen in het

In onderzoek

kader van autocontrole.
/

Expertise betreﬀende de campagne van monstername van landbouw-

Antwoord gegeven

producten (melk en wintergroenten) met het doel te controleren of de

op //

voedingsketen geen gevolgen heeft van de brand in de “Marly” torens
(Neder-Over-Heembeek).
/



Programmatie van inspecties en audits voor .

In onderzoek

5.2. Markant in 2003
... Aanwezigheid van residuen van nitrofuranen in eipoeder
Een partij eipoeder van een eiproductenfabrikant was verontreinigd met metabolieten van furazolidon.
Furazolidon is een nitrofuraan, een antibioticum voor diergeneeskundig gebruik.
Het wetenschappelijk comité werd advies gevraagd betreﬀende deze problematiek. Meer bepaald
moest er een antwoord gegeven worden op de vraag of het mogelijk is een actiegrens vast te stellen.
Een actiegrens is een drempelwaarde waarboven bij overschrijding het betrokken product verplicht
teruggeroepen en vernietigd moet worden.
Het wetenschappelijk comité meldde dat het gebruik van dit geneesmiddel in de voedselketen in
Europa verboden is gezien zijn schadelijke eigenschappen. Ook in levensmiddelen mogen geen residuen van nitrofuranen aanwezig zijn. Furazolidon is kankerverwekkend, genotoxisch en kan een nadelige
invloed hebben op de mannelijke vruchtbaarheid.
Gelet op de juridische context en de giftige eigenschappen van furazolidon stelde het wetenschappelijk
comité dat het niet gepast was om een actiegrens vast te stellen.

... Caseuse lymfadenitis bij kleine herkauwers
Caseuse lymfadenitis is een aandoening die veroorzaakt wordt door Corynebacterium pseudotuberculosis. Deze bacterie veroorzaakt bij schapen en geiten een kaasachtige lymfeklierontsteking, waarbij
abcessen van de lymfeknopen optreden. Dit heeft voornamelijk economische verliezen tot gevolg, zoals
beschadiging van de karkassen (afkeuring in het slachthuis), verminderde wol- en melkproductie, verminderde gewichtsaanzet en reproductiestoornissen. De aandoening is in mindere mate een probleem
voor de dieren- of de volksgezondheid.
In België zijn weinig of geen gegevens beschikbaar over het voorkomen van caseuse lymfadenitis
bij kleine herkauwers en van mogelijke zoönotische infecties bij de mens. Nochtans wordt de kiem
sporadisch bij geiten en schapen aangetoond, en is overdracht van de kiem naar de mens niet uitgesloten (opname van niet-gepasteuriseerde melk en melkproducten, kwetsuren door gecontamineerd
materiaal, …). Bovendien groeit de populatie van geiten voortdurend aan, voornamelijk in de sector van
de melkproductie.
De adviesaanvraag betrof de impact van caseuse lymfadenitis bij kleine herkauwers op de dierenen op de volksgezondheid. Meer bepaald werd gevraagd of er in België een noodzaak is aan een georganiseerde bestrijding van deze aandoening, en zo ja volgens welke eﬃciënte bestrijdingsmethode.
Het wetenschappelijk comité kwam tot de conclusie dat een eventueel bewakingsprogramma voorafgegaan moet worden door een peiling die het voorkomen van caseuse lymfadenitis bij kleine herkauwers schat. Het eigenlijke bestrijdingsprogramma zou best uitgevoerd worden op vrijwillige basis en
in samenwerking met de sector. De overheid kan de bestrijding dan steunen door het bacteriologisch
onderzoek van verdachte dieren ﬁnancieel te verlichten.
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6.

Internationale zaken
6.1. Internationale uitstraling
Binnen het FAVV werd er in juni  een dienst Internationale Betrekkingen opgestart met als primaire
doelstelling de contacten te onderhouden met de derde landen inzake export en import van levensmiddelen en dierenvoeders en inzake de daaraan gerelateerde certiﬁcatie. Tevens is deze dienst het FAVVcontactpunt voor internationale organisaties zoals Codex Alimentarius en WTO/SPS.
Het FAVV heeft gedurende het tweede semester   buitenlandse delegaties ontvangen, zowel uit
toekomstige lidstaten van de EU (), als van derde landen ().
Voor wat betreft de gevolgen van de uitbraak van aviaire inﬂuenza in  werden, in samenwerking
met de FOD Buitenlandse zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking, diverse derde
landen gecontacteerd en geïnformeerd over de Belgische situatie om deze exportmarkten opnieuw te
openen en dit merendeels met gunstig gevolg.
In het kader van een samenwerking met Marokko, was van  tot  september  een Marokkaanse
delegatie op bezoek om de werking van het FAVV in de plantensector van dichterbij te bestuderen, en
wel met de steun van de Belgische Technische Coöperatie. Daarna kwam een tweede Marokkaanse delegatie op bezoek om de algemene structuur en de werking van het FAVV te evalueren, met de bedoeling
onze principes te integreren in een nieuwe, overkoepelende structuur bij hen.
Op  november  heeft het FAVV een symposium over “Food Safety Policy and Control in Belgium”
georganiseerd voor de ambassades van de lidstaten, de toekomstige lidstaten en de derde landen en dit
in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Dit symposium gaf aan de buitenlandse diplomatieke posten een overzicht van de verdeling van de bevoegdheden tussen het FAVV en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
in verband met het beleid voor de veiligheid van de voedselketen en de oﬃciële controle van dierenvoeders en levensmiddelen, met inbegrip van dierengezondheid en dierenwelzijn.



6.2. Inspecties door internationale organismen
... Food and Veterinary Oﬃce van de Europese Commissie
In oktober  heeft een missie van de Food and Veterinary Oﬃce van de Europese Commissie de
bestrijdingsplannen (met name mond- en klauwzeer en klassieke varkenspest) van het FAVV gecontroleerd.
De conclusies waren de volgende :

●

de bestrijdingsorganisatie is op centraal niveau goed gestructureerd en beschikt over een bruikbaar systeem voor samenwerking en coördinatie; op provinciaal niveau is de reorganisatie nog niet
helemaal doorgevoerd hetgeen in geval van een crisis de bestrijding zou kunnen belemmeren ;

●

het systeem voor de identiﬁcatie en registratie van dieren beantwoordt grotendeels aan de Europese voorschriften, maar de tracering wordt in sommige gevallen beperkt door vertragingen bij de
melding van bewegingen van dieren ;

●

de draaiboeken zijn conform de Europese regelgeving, de sector blijkt waakzaam (groot aantal
van meldingen van verdenkingen van besmettingen), de centrale crisiscel is goed georganiseerd,
beschikt over voldoende ervaring en heeft toegang tot de nodige middelen. Qua actualisatie en
documentatie van bestrijdingsplannen zijn er echter enige tekortkomingen geobserveerd.
Ook het gegeven dat er geen regelmatige vorming van het personeel en geen oefeningen werden
georganiseerd, werd als zwakheid aangemerkt.

In  heeft het FVO in België in totaal  missies van telkens een week uitgevoerd om te veriﬁëren of
de Belgische autoriteiten, en meer bepaald het FAVV, op een correcte manier de Europese regelgeving
doen naleven.
Hoewel er aanbevelingen tot verbetering werden geformuleerd en in rekening gebracht, waren de
conclusies van deze onafhankelijke auditeurs globaal gezien gunstig.
Naar aanleiding van deze FVO-audits werd het belang onderlijnd van de integratie van alle controlediensten die voor het geheel van de voedselketen bevoegd zijn.
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... Internationale inspectieorganismen
In  ontving het voedselagentschap delegaties uit volgende landen :

●

Zuid-Korea : National Veterinary Research and Quarantine Service (NVRQS)
Van  tot  februari  was het NVRQS op bezoek bij het FAVV. Het bezoek had een eerder
informatief karakter over epidemiologie. De veterinaire diensten van Zuid-Korea waren heel
enthousiast over dit bezoek.

●

Verenigde Staten van Amerika :
●

Food Safety and Inspection Service (FSIS) van de Department of Agriculture US.
Van  tot  juli  voerde de FSIS - Departement of Agriculture US een doorlichting uit
bij het FAVV. Dit bezoek bleek ongunstig. Het FAVV verloor tijdelijk het recht om lijsten van
bedrijven op te stellen omdat de Verenigde Staten niet langer vertrouwen stelden in de
Belgische overheid.

●

United States Food and Drug Administration (FDA)
Van  tot  september bezocht de FDA een productie-eenheid van gelatine.

●

Japan : Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF)
Van  tot  september  voerde het FAVV onderhandelingen met het MAFF over de
problematische uitvoer naar Japan ten gevolge van de aanwezigheid van varkenspest bij
een everzwijn.
Het FAVV heeft de problemen opgelost zodat uitvoer van varkensvlees naar Japan vanaf
 december  opnieuw mogelijk werd.
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controleactiviteiten

1.

Dierenvoeders,
dierengezondheid
en dierlijke producten
1.1. Dierenvoeders
... Algemene controleresultaten
De controles in de sector dierenvoeders viseren alle inrichtingen die betrokken zijn bij de verschillende
productie- en fabricagestadia, bij de tussentijdse stadia, bij het in de handel brengen en bij het gebruik
van dierenvoeders.
Zowel producten die op de Belgische markt worden gebracht als producten die op de communautaire
markt verhandeld worden of producten die naar derde landen uitgevoerd worden, worden gecontroleerd.
In de loop van  heeft het FAVV . controles uitgevoerd tijdens . bezoeken aan
. bedrijven. Het aantal en de verdeling van de bezoeken en de controles zijn weergegeven
in tabel ..

Tabel . : Aantal en verdeling van de bezoeken en de controles



Bedrijven

Aantal bezoeken

Aantal uitgevoerde controles

Fabrikanten

.

.

Handelaars

.

.

Veehouders

.

.

Totaal

.

.

Deze cijfers zijn, op het vlak van het aantal bezoeken, vergelijkbaar met deze die in  werden
geregistreerd. De bezoeken werden verdeeld onder fabrikanten, handelaars en gebruikers van voeders.
Gemiddeld worden bij deze bezoeken twee controles uitgevoerd.
In  waren de controleactiviteiten voornamelijk gericht op :
●

het uitvoeren van inspecties betreﬀende erkenningen, registraties, toelatingen van de inrichtingen
en de controle van de winkels en voorraden ;

●

het controleren van de verpakking, de vermeldingen op documenten die verwijzen naar
de producten en van de diergeneeskundige voorschriften voor de gemedicineerde dierenvoeders ;

●

het controleren van de aard en de samenstelling van de producten. In de meeste gevallen werden
monsters genomen om na te gaan of de kwaliteitsgaranties en de normen werden nageleefd.

Figuur .. : Verdeling van de verschillende controles in de sector dierenvoeders

 

 

Documenten (etiketten, verpakkingen)
Inrichtingen (erkenning, registratie, toelating)
Producten (monsternemingen)

 

Tabel .. : Aantal controles en verdeling van de vastgestelde inbreuken

Verdeling van de vaststellingen
Samenstelling van de producten
en aanwezigheid van contaminanten



Documenten, verpakkingen



Bedrijven



Aantal controles met vaststellingen

.

Totaal aantal controles

.
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Tijdens de controles werden in totaal . (, ) tekortkomingen ten opzichte van de wettelijke voorschriften vastgesteld, waarvan ,  betrekking had op de samenstelling van de producten, ,  op de
vermeldingen op het etiket en de verpakking en ,  op inbreuken binnen het bedrijf zelf.
Elke vaststelling van een niet-conformiteit maakt het onderwerp uit van een waarschuwing of een Pro
Justitia. Meerdere niet-conformiteiten kunnen wel in een zelfde gerechtelijke vervolging worden opgenomen.
Een waarschuwing is voorbehouden voor kleine inbreuken die geen invloed hebben op de dierengezondheid of de voedselveiligheid.
Een Pro Justitia wordt uitgeschreven wanneer de vastgestelde inbreuk :

●

een gevaar betekent voor de dierengezondheid of de voedselveiligheid ;

●

betrekking heeft op de handel of het gebruik van een verboden stof (met inbegrip van producten
die niet zuiver, deugdelijk of van gebruikelijke handelskwaliteit zijn) ;

●

het voeder ongeschikt maakt voor gebruik omwille van zijn negatieve invloed op de kwaliteit van
de voedingsmiddelen die ervan zijn afgeleid ;

●

een belangrijke afwijking vertoont tussen de het gewaarborgde gehalte en het vastgestelde gehalte
bij de analyse ;

●

het gevolg is van een frauduleuze handeling ;

●

een herhaling is van een inbreuk waarvoor al een waarschuwing werd gegeven.

.... Erkenningen, registraties en toelatingen
De verschillende actoren die in de sector dierenvoeders actief zijn, kunnen ingedeeld worden op basis
van hun activiteit (productie, handel, gebruik,…) enerzijds en op basis van het product (grondstoﬀen,
additieven, voormengsels, mengvoeders, …) anderzijds. Voor bepaalde activiteiten is een erkenning,
een registratie of een voorafgaande toelating noodzakelijk.
In  waren  inrichtingen erkend of geregistreerd voor de fabricatie van mengvoeders. Het ging
meer bepaald om  ondernemingen die mengvoeders produceren voor verkoop, en  veehouders
die mengvoeders produceren voor eigen gebruik.
In  waren  voormengselfabrikanten en  fabrikanten van additieven erkend of geregistreerd en 
bedrijven erkend of geregistreerd als tussenhandelaars van additieven of voormengsels.
Daarnaast hebben  operatoren dierlijke grondstoﬀen of kritische additieven in omloop gebracht en
hebben . handelaars mengvoeders in de handel gebracht.
Die cijfers blijven indicatief gezien sommige inrichtingen meerdere activiteiten beoefenen waarvoor een
erkenning, een registratie en/of een toelating vereist is.



Tabel .. : Erkenningen, registraties en toelatingen

Bedrijven

Totaal aantal bedrijven
Erkenningen

Registraties

Toelatingen

Totaal

Additieven







Voormengsels







Mengvoeders







Gemedicineerde voeders



Fabrikanten van :



Handelaars in :
Kritische grondstoﬀen en additieven
Additieven en voormengsels






Mengvoeders




.

.

Het hernieuwen van erkenningen, registraties en toelatingen waarmee men de voorgaande jaren
begonnen was, werd verdergezet. De erkende, geregistreerde en toegelaten bedrijven worden geregeld
opgevolgd om na te gaan of de reglementaire vereisten worden nageleefd, in het bijzonder met betrekking tot het bijhouden van de registers om de producten te kunnen traceren. In  werden zo’n .
controles in die zin uitgevoerd.  niet-conformiteiten werden hierbij opgetekend ;  hiervan kregen
een schriftelijke waarschuwing en  een Pro Justitia.

.... Documenten en verpakkingen
Er werden . controles op de documenten en verpakkingen uitgevoerd. Het nazicht van de speciﬁeke
vermeldingen betreﬀende de genetisch gemanipuleerde organismen (GGO) en van de beschermingsmaatregelen tegen boviene spongiforme encefalopathie (BSE of gekkekoeienziekte) vormt een belangrijk onderdeel van deze controles (  van de documentencontroles).
In  bleek   van de gecontroleerde documenten niet conform te zijn, met een gerechtelijke
vervolging tot gevolg. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met die van  ( ).

.... Samenstelling van de producten
De monitoring van mengvoeders en voormengsels heeft plaats in het kader van het CONSUM-programma (CONtaminant SURveillance systeM) met als doel de hele voedselketen permanent te controleren op de aanwezigheid van contaminanten. De monitoring van mengvoeders en voormengsels houdt
een verplichting tot traceerbaarheid in en een controle via steekproeven op de loten mengvoeders en
voormengsels. De organisatie van de monitoring is erop gericht om, met een betrouwbaarheidsgraad
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van  , een PCB-besmetting te detecteren die   van de voederfabrikanten zou treﬀen, of, met een
betrouwbaarheidsgrens van  , een besmetting op te sporen die   van de gefabriceerde loten in
een bepaalde fabriek treft. Het aantal monsters is evenredig aan het aantal geproduceerde loten door
de fabrikanten van mengvoeders en voormengsels.
In elke PCE wordt de monitoring wekelijks gepland. De in het kader van de monitoring genomen
monsters worden gedeeltelijk (verhouding ½) onderzocht op andere parameters dan PCB’s (garanties,
normen, aanwezigheid van ongewenste of verboden stoﬀen, …).
In  werden in totaal . monsters genomen om na te gaan of de kwaliteitsgaranties en de normen met betrekking tot ongewenste stoﬀen werden nageleefd. Bij iets minder dan   beantwoordde
het product hetzij niet aan de gegarandeerde samenstelling, hetzij niet aan de geldende normen.
Tabel .. geeft een verdeling weer van de niet-conformiteiten volgens de aard van het monster.
Tabel .. : Aantal analyses en niet-conformiteiten volgens de aard van het monster

Aantal

Aantal niet-

analyses

conformiteiten

Grondstoﬀen





, 

Additieven en voormengsels





, 

Runderen

.



, 

Schapen





, 

Varkens

.



, 

Pluimvee

.



, 

Konijnen







Paarden





, 

Andere





, 

Totaal

.



, 

Aard van het monster

 niet-conformiteiten

Mengvoeders voor :

Deze cijfers zijn vergelijkbaar met die geregistreerd in  (, ).
Zo’n  Pro Justitia en  waarschuwingen werden opgesteld naar aanleiding van de vastgestelde nietconformiteiten.



... Speciﬁeke controleresultaten
.... Ongewenste stoﬀen
De reglementering legt maximumnormen vast voor de aanwezigheid van enkele ongewenste stoﬀen en
producten in de grondstoﬀen en de dierenvoeders.
Tabel .. geeft het aantal analyses en niet-conformiteiten weer die werden aangetroﬀen bij onderzoek
naar ongewenste stoﬀen.
Tabel .. : Controle op de aanwezigheid van ongewenste stoﬀen

Aantal

Aantal niet-

analyses

conformiteiten

PCB’s

.



,

Dioxines





,

Zware metalen





,

Aﬂatoxines B







Mycotoxines





,

Pesticiden





,

Salmonella





,

Aard van het monster

 niet-conformiteiten

Er werden . monsters genomen in het kader van de monitoring van ongewenste stoﬀen in de
dierenvoeders.
Alle genomen monsters werden onderzocht op de aanwezigheid van PCB’s. Eén mengvoeder voor
varkens bleek de wettelijke norm te overschrijden. Het betreﬀende lot werd van de markt gehaald en
het betrokken bedrijf werd onderworpen aan een strengere controle.
Er werden ook wettelijke maatregelen genomen naar aanleiding van twee niet-conforme loten
koperoxide waar de aanwezigheid van dioxine vastgesteld werd.
Onderzoeken naar zware metalen hadden vooral betrekking op de vaststelling van cadmium, ﬂuor, kwik,
lood en arseen. Eén mengvoeder voor varkens overschreed de wettelijke norm voor lood.
Er werden  analyses uitgevoerd om het mycotoxinegehalte (moederkoren, deoxynivalenol,
Ochratoxine A, zearalenon) in plantaardige grondstoﬀen (granen, bieten- en cichoreipulp, maïs,…)
en in mengvoeders na te gaan. Twee grondstoﬀen afgeleid van maïs en twee mengvoeders voor varkens
werden positief getest op deoxynivalenol (DON), een toxine geproduceerd door een schimmel van het
type Fusarium. Bovendien werd in twee mengvoeders voor varkens zearalenon aangetroﬀen, eveneens
geproduceerd door een schimmel van het type Fusarium.
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Het bepalen van aﬂatoxine B was vooral gericht op grondstoﬀen zoals grondnotenschroot, kokosschroot, katoenschroot, verdachte loten maïs en op mengvoeders bestemd voor melkkoeien. Bij 
monsters van grondstoﬀen ( van kopraschroot en  van grondnotenschroot) lag het gehalte aan
aﬂatoxine hoger dan de normen.
Onderzoek naar residuen van pesticiden hadden vooral betrekking op het opsporen van de organische
chloor- en fosforverbindingen. In vier loten grondstoﬀen (granen en oliehoudende planten) en twee
mengvoeders voor varkens werden residuen van pesticiden aangetroﬀen.
In totaal werden  analyses voor salmonella gerealiseerd. Zes analyses toonden de aanwezigheid van
salmonella in grondstoﬀen of mengvoeders aan. De gedetecteerde stammen werden geserotypeerd.
Het betreft twee voeders voor braadkippen (Salmonella enteritis), twee mengvoeders voor varkens
(Salmonella Thompson en S. Brandenburg), één mengvoeder voor runderen (Salmonella Mbandaka) en
een lot vismeel (Salmonella ,). Één proces verbaal en vier waarschuwingen werden uitgeschreven.

.... Verboden vetten
Het in de handel brengen van gerecycleerde oliën en vetten als en het gebruik ervan bij dierenvoeders is verboden. De onderzoeksparameter die wordt toegepast om de mogelijke aanwezigheid van
gerecycleerd frituurvet vast te stellen in vetten die aan diervoederfabrikanten worden geleverd, is het
gehalte aan gepolymeriseerde triglyceriden. Wanneer het gehalte aan gepolymeriseerde triglyceriden
hoger is dan , , is er vermoedelijk gerecycleerd frituurvet aanwezig. In  vonden in die context
 onderzoeken plaats.
 monsters van dierenvoeders werden gecontroleerd op de aanwezigheid van gerecycleerde vetten
en oliën. Bij deze controles werden  monsters ( ) gevonden waarvan het gehalte hoger was dan
, .
Men stelt een daling vast van niet-conformiteiten in vergelijking met . Naar aanleiding van deze
niet-conformiteiten werden één proces-verbaal en zeven waarschuwingen ten laste van de betrokken
bedrijven opgesteld.

.... Dierlijke eiwitten
Er worden sinds  januari  op Europees niveau maatregelen genomen betreﬀende het gebruik en
het in de handel brengen van verwerkte dierlijke eiwitten (VDE) in de sector dierenvoeding. Het gevolg
hiervan is een quasi totaalverbod op het gebruik van VDE’s in dierenvoeders. In bepaalde omstandigheden gold het verbod niet op vismeel en visperssap, op dicalciumfosfaat uit ontvette beenderen en
op gehydrolyseerde eiwitten afkomstig van vissen, veren, leer of huid voor gebruik in de voeding van
niet-herkauwers.
De controle op de naleving van de regelgeving ter bescherming tegen BSE bestaat voornamelijk in het



opsporen van verboden dierlijke eiwitten (door microscopisch onderzoek), het nagaan van de zuiver-

heid van vetten van herkauwers en het controleren van de vermeldingen op etiketten.
Er werden . onderzoeken voor de detectie van dierlijke eiwitten in grondstoﬀen en mengvoeders
voor dieren uitgevoerd. Twee mengvoeders, het ene bestemd voor pluimvee, het andere voor varkens,
vertoonden een meetbaar gehalte aan vismeel, terwijl dit niet op het etiket stond vermeld.
Bij de meting van onzuiverheden in vetten van herkauwers op  monsters, werd bij  analyses
(, ) een gehalte vastgesteld dat hoger lag dan de toegelaten norm van , . Deze resultaten
leidden tot  Pro Justitia en  waarschuwingen aan de betrokken bedrijven. Er is weinig verbetering
merkbaar ten opzicht van de resultaten in , toen   van de analyses niet conform waren.
Daarnaast werden  controles uitgevoerd op documenten en inrichtingen om na te gaan of de wettelijke voorschriften betreﬀende het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten werden nageleefd.
Daarbij werden  inbreuken ( ) vastgesteld en vervolgd.

.... Verboden additieven en geneesmiddelen
De wettelijke voorschriften bevatten een lijst van de toegelaten additieven in dierenvoeding. Er werden
 analyses uitgevoerd op  monsters. Vijf mengvoeders bleken niet conform te zijn omwille van een
anti-microbiële werking of de aanwezigheid van amoxicilline of lincomycine. In dat kader werden twee
waarschuwingen en twee Pro Justitia opgesteld.

.... Hormonale en anti-hormonale stoﬀen in dierenvoeders
Alle hormonale en anti-hormonale stoﬀen zijn verboden in dierenvoeders. In dit kader vonden 
controles plaats in .
Er werden  analyses van dierenvoeders uitgevoerd om na te gaan of het verbod op het gebruik van
stoﬀen met hormonale en anti-hormonale werking werd nageleefd. Alle monsters van dierenvoeders
bleken conform te zijn.

.... GGO’s in dierenvoeders
De producenten zijn verplicht om grondstoﬀen en mengvoeders voor dieren die genetisch gemanipuleerde organismen (GGO’s) bevatten te etiketteren en de aanwezigheid van die GGO’s te vermelden.
Geen etikettering houdt in dat de verantwoordelijke voor de etikettering van het voeder in staat is aan
te tonen dat het voeder geen GGO’s bevat. Dat kan bijvoorbeeld door te bewijzen dat de bevoorrading
gebeurd is via een gegarandeerd GGO-vrij handelscircuit of dat er uit een voorafgaande analyse is
gebleken dat het product GGO-vrij is.
Als het resultaat van een kwalitatieve analyse de afwezigheid van GGO’s aantoont, is er dus geen etikettering vereist. De huidige reglementering laat echter niet toe deze afwezigheid als zodanig dan ook op
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het etiket te vermelden en het product zo bijvoorbeeld als “GGO-vrij” te bestempelen.
Als het resultaat van de kwalitatieve analyse daarentegen positief is, zijn er GGO’s aanwezig en is de
etikettering vereist, wat het resultaat van de kwantitatieve analyse ook is. Er bestond immers geen tolerantiegrens voor toevallige besmettingen door GGO’s in dierenvoeders. Zo’n tolerantie is voorzien in de
nieuwe Europese reglementering en is van kracht vanaf .
Het doel van de controles op dierenvoeders met betrekking tot GGO’s is na te gaan of de wettelijke voorschriften inzake etikettering worden nageleefd. Ofwel worden de documenten gecontroleerd (controle
op de etiketten, de facturen of elk ander document waarbij de leverancier garanties geeft inzake grondstoﬀen), ofwel wordt het dierenvoeder geanalyseerd.
De inbreuken op de voorschriften van de betreﬀende reglementering kunnen het gevolg zijn van
bijvoorbeeld :

●

een niet-toegelaten vermelding betreﬀende GGO’s
(bijvoorbeeld een opschrift in de zin van “GGO-vrij”) ;

●

de afwezigheid van de verplichte speciﬁeke vermelding (opschrift in de zin van “bevat GGO’s”) ;
●

zonder dat de verantwoordelijke voor de etikettering het bewijs kan leveren
dat er geen GGO’s aanwezig zijn, of

●

terwijl het resultaat van een analyse uitgevoerd op het voeder in kwestie aantoont
dat er wel GGO’s aanwezig zijn.

Oorspronkelijk waren er in  in die context  documentencontroles en  analyses gepland.
Uiteindelijk werden er in totaal  etiketten gecontroleerd met betrekking tot de speciﬁeke vermelding
van GGO’s. Deze controles werden voornamelijk uitgevoerd bij diervoederfabrikanten. In sommige
gevallen gingen de controles van de documenten gepaard met analyses. Zo werden er  monsters
onderzocht op de aanwezigheid van GGO’s.
Op basis van de analyseresultaten van de monsters en van de controle van de documenten, bleken 
etiketteringen niet conform te zijn :  op basis van de controles via analyse en  enkel op basis van de
controles van de documenten.
Deze niet-conformiteiten hadden  waarschuwingen en  Pro Justitia tot gevolg.



.... Gemedicineerde dierenvoeders
Oorspronkelijk waren er in   controles gepland op de naleving van de wetgeving op gemedicineerde dierenvoeders. Deze controles bestonden enerzijds uit de controle van de diergeneeskundige
voorschriften en anderzijds uit de analyse van de dierenvoeders.
Uiteindelijk werden in die context  controles uitgevoerd. In  gevallen werd het gemedicineerde
voeder niet conform bevonden wegens onvoldoende garanties en in  gevallen werd de norm niet
gerespecteerd.
Daarnaast werden  documentencontroles uitgevoerd om na te gaan of de bestaande wetgeving met
betrekking tot het voorschrijven van gemedicineerde dierenvoeders werd nageleefd. Bij deze documentencontroles werden  inbreuken vastgesteld.
Er werden  Pro Jusititia en  waarschuwingen opgesteld voor inbreuken met betrekking tot controles
op het naleven van de wetgeving op het voorschrijven van gemedicineerde dierenvoeders. Deze cijfers
tonen een daling aan van het percentage inbreuken ten opzichte van vorig jaar (,  in  in plaats
van ,  in ).

.... Toegelaten additieven
Tabel .. toont het aantal analyses uitgevoerd ter controle van de garanties voor additieven.
Het merendeel van de niet-conformiteiten heeft te maken met het niet naleven van de vermelde garanties. Ze kunnen het gevolg zijn van een onjuiste dosering van het additief of, bij zoötechnische additieven, van een foute etikettering van het product.
Tabel . : Controle op het naleven van de garanties voor additieven

Aantal

Aantal niet-

analyses

conformiteiten

Antibiotica





,

Coccidiostatica







Vitamines





,

Antioxydantia







Bewaarmiddelen







Carotenoïden







Sporenelementen

.



,

Additieven

 niet-conformiteiten
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Deze niet-conformiteiten werden gerechtelijk vervolgd door middel van  schriftelijke waarschuwingen en  Pro Justitia. Hoewel het aantal controles hoger is dan in  blijft het aantal inbreuken
vergelijkbaar. Zo werden er in  voor vitamines en sporenelementen respectievelijk ,  en  
niet-conformiteiten vastgesteld.

.... Kwaliteitsparameters
In totaal werden . analyses uitgevoerd ter controle van de kwaliteit (hoofdzakelijke hoedanigheden)
van grondstoﬀen en mengvoeders. Hierbij werd het gehalte aan essentiële bestanddelen zowel kwalitatief als kwantitatief gecontroleerd.
De niet-conformiteiten in tabel .. kunnen zowel betrekking hebben op een afwijking van de normen
als van de waarborgen.
Tabel . : Controle op de kwaliteitsparameters van de grondstoﬀen en de mengvoeders.

Aantal

Aantal niet-

analyses

conformiteiten

Totaal eiwit

.





Vetgehalte

.



,

Ruwe celstof







As





,

Onoplosbare as







Suikers







Vochtgehalte





,

Zetmeel





,

Ureum





,

Calcium





,

Magnesium







Fosfor





,

Natrium





,

Kwaliteitsparameters

 niet-conformiteiten

De controle op het fosforgehalte in voeders valt voortaan onder de bevoegdheden van de Gewesten.
Dat verklaart het lagere aantal controles uitgevoerd door het FAVV ten opzichte van .
Deze resultaten geven ten opzichte van vorig jaar een betere naleving weer van de waarborgen voor
suikers, magnesium en calcium. Anderzijds is het aantal niet-conformiteiten met betrekking tot de
normen en garanties voor as en ureum, relatief hoger. De andere resultaten zijn vergelijkbaar met de
vaststellingen gedaan in .



In  werden naar aanleiding van inbreuken inzake de kwaliteitsparameters  waarschuwingen en
 Pro Justitia uitgeschreven.

... Schriftelijke ingebrekestellingen en gerechtelijke vervolgingen
In totaal werden  Pro Justitia en . schriftelijke waarschuwingen opgesteld, hoofdzakelijk met
betrekking tot afwijkingen van de opgegeven gehaltes of het niet respecteren van de opgelegde
normen (,  van alle Pro Justitia en ,  van alle schriftelijke waarschuwingen).
De vastgestelde gebreken bij controles op de minimaal vereiste exploitatievoorwaarden voor de vernieuwing van de toelatingen, de erkenningen of de registratieprocedure van een bedrijf lagen aan de
basis van ,  van de Pro Justitia en tot ,  van het totaal aantal schriftelijke waarschuwingen.
Niet-reglementaire vermeldingen op het etiket of foute vermeldingen op de verpakking of
niet-reglementaire publiciteit lagen op hun beurt aan de basis van ,  van het totaal aantal Pro Justitia
en van ,  van de schriftelijke waarschuwingen.
Figuur . : Verdeling van de aanleiding tot Pro Justitia

, 

, 

, 

Documenten
Waarborgen en normen
Exploitatievoorwaarden
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1.2. Dierengezondheid
De voornaamste redenen tot controle zijn identiﬁcatie en registratie, residu’s en hormonen (zie ook Deel
, Hoofdstuk ), erkenningen, dierengezondheid, invoer en uitvoer intracommunautair en uit derde
landen, vervoer en bewegingen van dieren en dierenwelzijn. In totaal werden in  tijdens .
bedrijfsbezoeken . controles uitgevoerd.
Tabel . : Overzicht verschillende soorten controles

Aard van de controles

Aantal

Identiﬁcatie en registratie

.

Residuen en contaminanten

.

Erkenningen

.

Dierenziekten

.

Import intracommunautair



Import derde landen



Export intracommunautair

.

Export derde landen



Transport

.

Dierenwelzijn

.

Andere



Totaal

.

Tabel .. geeft een overzicht van de controles die bij operatoren werden uitgevoerd in het kader van de
dierengezondheid. Ter gelegenheid van één controle van een operator kunnen uiteraard meerdere gereglementeerde onderwerpen gecontroleerd worden. Ten opzichte van  waren er merkelijk minder
controles bij rundvee en varkens en opvallend meer controles bij pluimvee. De reden hiervoor ligt bij de
vogelpestcrisis.



Tabel . : Overzicht van de controles in het kader van dierengezondheid

Totaal aantal controles in 
Schapen,
Runderen

Varkens

Pluimvee

geiten,
hertachtigen

Beslag / bedrijf

.

.

.

.

Handelaar

.







Vervoerder









Slachthuis

.







Verzamelplaats









Erkende dierenarts









Dierentuin









Andere









Totaal 

.

.

.

.

Daarbovenop werden nog . controles uitgevoerd, voornamelijk op andere diersoorten.
De belangrijkste daarbij zijn gezelschapsdieren ( controles), paarden ( controles) en wilde of
exotische dieren ( controles).

... Identiﬁcatie- en registratiecontroles
... Rundvee
In  waren in België . beslagen geregistreerd waaronder . melkveebedrijven.
Hierop bevonden zich in het totaal .. runderen.
Bij elke inspectie van een rundveebedrijf gebeurt er in toepassing van de wettelijke voorschriften steeds
een identiﬁcatie- en registratiecontrole (I & R-controle). Deze controle kan op twee manieren worden
uitgevoerd :
●

Onder de vorm van een fysische controle waarbij daadwerkelijk een dier ter plaatse gecontroleerd
wordt ;

●

Onder de vorm van een administratieve controle waarbij de gereglementeerde documenten
worden gecontroleerd. Vaak gebeurt dit ten gevolge van abnormaliteiten vastgesteld in het Sanitelsysteem. Ter gelegenheid van een (fysische) controle van één of meerdere dieren worden ook het
bedrijfsregister en de identiﬁcatiedocumenten van andere dieren gecontroleerd.
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Tabel . : I & R-controles

Aantal uitgevoerde controles
Aantal

Op beslagen

Op runderen

geregistreerde

.

beslagen
.
.

Administratieve

Fysische

controles

controles

.

.

De selectie van de te controleren bedrijven gebeurt aan de hand van een aantal criteria, waardoor de
I & R-controles in een aantal categorieën kunnen worden onderverdeeld :
●

er zijn de gerichte I & R-controles naar aanleiding van vaststellingen van abnormaliteiten bij de
permanent uitgevoerde I & R-controles op locaties zoals slachthuizen en veemarkten ; er zijn de
I & R-controles die gebeuren in het kader van epidemiologisch onderzoek via een ‘tracing on’ en
‘tracing back’ systeem na het klinisch of serologisch vaststellen van bepaalde aandoeningen ;

●

bij te late meldingen van verplaatsingen tussen beslagen moet er steeds een I & R-controle
plaatsvinden ;

●

tot slot worden een aantal I & R-controles steekproefsgewijs uitgevoerd.

Bij deze I & R-controles op de rundveebedrijven werden op  bedrijven onregelmatigheden
vastgesteld.
Soms werden op één beslag meerdere inbreuken vastgesteld. Al naargelang de inbreuk volgde er in
toepassing van de wettelijke voorschriften een schriftelijke verwittiging () of een proces verbaal ().
Volgende inbreuken hadden een schriftelijke verwittiging tot gevolg :
●

één oormerk verloren en geen nieuw oormerk aangevraagd ;

●

twee oormerken verloren zonder aanwijzingen tot fraude ;

●

het laattijdig opmaken van een identiﬁcatiedocument ;

●

het laattijdig opsturen van merk- en/of vertrekluik van het identiﬁcatiedocument ;

●

het laattijdig bijhouden van het beslagregister.

Andere inbreuken gaven dan weer aanleiding tot een proces verbaal :
●

de afwezigheid van de twee oormerken, waarbij geen bewijs kon geleverd worden over de juiste
identiteit van het dier ;

●

fraude bij identiﬁcatie ;

●

niet bijhouden van het beslagregister ;

●

niet registreren op naam van het beslag waar het rund zich bevindt.

In geval van moedwillige fraude op identiﬁcatie werden de runderen afgeslacht voor vernietiging.
Ook het Vlaamse en Waalse gewest voeren I & R-controles uit op de rundveebedrijven telkens wanneer



deze bedrijven gecontroleerd worden in het kader van de premieregeling voor runderen.

Wanneer er inbreuken worden vastgesteld, wordt die informatie tussen het FAVV en de gewesten uitgewisseld.

... Varkens
In december  waren in België . varkensbeslagen geregistreerd met in totaal . zeugenplaatsen en .. vleesvarkensplaatsen. In  heeft FAVV . I & R-controles op varkensbedrijven
uitgevoerd. Daarnaast voerde het voedselagentschap ook controleopdrachten uit in het kader van
erkenningen, dierengezondheid, dierenwelzijn, import en export, varkenstransport en residuen en
contaminanten.
De bedrijfsdierenarts moet ook  maal per jaar alle varkensbeslagen bezoeken waarvoor hij met de
verantwoordelijke varkenshouder een schriftelijke overeenkomst heeft afgesloten. Hij is hierdoor mede
verantwoordelijk voor de epidemiologische bewaking op deze beslagen.
Tijdens deze bedrijfsbezoeken voert de bedrijfsdierenarts een controle uit op :
-

het aantal varkens op het bedrijf aanwezig (de dieren moeten voorafgaandelijk aan het bezoek

-

de identiﬁcatie en de registratie van de dieren,

door de varkenshouder worden geteld),
-

de voorraad oormerken en het gebruik ervan,

-

de algemene gezondheidstoestand,

-

het dierenwelzijn.

Hiervan wordt een bezoekrapport opgemaakt dat nadien geregistreerd wordt in Sanitel.

... Schapen, geiten en hertachtigen
In  waren in België . schapen-, . geiten- en . hertenbeslagen geregistreerd met in
totaal respectievelijk . schapen, . geiten en . herten.
In totaal werden . beslagen bezocht voor controle. Hierbij werden . controles uitgevoerd
waaronder  controles op identiﬁcatie en registratie. De voornaamste andere redenen voor controle
waren : aﬂeveren van erkenningen (), dierengezondheid (), import (), export (), transport (),
dierenwelzijn () en onderzoek op residuen en contaminanten ().
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... Epidemiologische bewaking dierenziektes
.... Herkauwers
..... BSE bij rundvee
De ingrijpende maatregelen voor een doorgedreven bescherming van de consument tegen de menselijke variant van BSE of Boviene Spongioforme Encephalopathie bestaan enerzijds uit een uitgebreid
nationaal testprogramma en anderzijds uit een totaal verbod op het voederen van dierlijke eiwitten aan
alle landbouwhuisdieren (sinds  januari ).
Het testprogramma bestaat uit onderzoek van hersenmateriaal van alle risicodieren met de zogenaamde “snelle BSE-tests” . In het slachthuis worden alle runderen ouder dan  maand getest. Zowel voor in
nood geslachte runderen als voor in het vilbeluik aangevoerde dieren gebeurt deze test vanaf de leeftijd
van  maanden.
De praktische uitvoering van deze snelle tests bestaat uit twee fasen: de monsterneming en het eigenlijke onderzoek. De monsterneming gebeurt in het slachthuis voor de geslachte dieren of na aanvoer op
het destructiebedrijf voor de dode dieren.
Wanneer het onderzoek van het monster door een erkend laboratorium een gunstig resultaat oplevert,
wordt het karkas vrijgegeven.
Is het resultaat daarentegen ongunstig, dan wordt het karkas in beslag genomen en vernietigd.
Al het bij het dier horende afval wordt eveneens vernietigd.
Als directe maatregel wordt ook dadelijk het bedrijf van herkomst (= laatste bedrijf ) en van oorsprong
(= geboortebedrijf ) opgespoord, evenals de andere bedrijven waar het dier heeft verbleven.
In afwachting van de deﬁnitieve resultaten worden deze bedrijven geblokkeerd.
Eveneens worden nakomelingen van de vrouwelijke aangetaste runderen alsook de dieren van de
geboortecohorte opgezocht en in hun huidige beslagen geblokkeerd. Het epidemiologisch onderzoek
wordt opgestart.
Het erkende laboratorium geeft monsters met ongunstig testresultaat door aan het referentielaboratorium voor verder BSE-onderzoek. Dit referentielaboratorium voert de noodzakelijke “klassieke testen”
(referentietesten) uit ter bevestiging of ontkrachting van de snelle test .
Naast deze bewaking met snelle tests, verzekert een epidemiologische bewaking de opsporing van BSE
bij levende dieren door de erkende dierenarts op de rundveebedrijven, door een erkende dierenarts op
de veemarkten en bij aankomst in de slachthuizen door de dierenarts-keurders.
Elk rund dat zenuwstoornissen vertoont waaruit de ziekte zou kunnen blijken of waarvan de oorzaak
onbekend is, wordt beschouwd als verdacht van BSE en wordt aan de diagnosetests onderworpen.
Om de overdracht van BSE naar de voedselketen maximaal te verhinderen worden niet alleen de
afgekeurde dieren met bijhorend risicomateriaal volledig uit de voedselketen verwijderd, maar ook alle



gespeciﬁceerde risicomaterialen (GRM) van goedgekeurde (niet met BSE besmette) dieren.

Vanaf  oktober  werden de opruimingen van beslagen getroﬀen door de BSE beperkt tot de leeftijdscohorten en tot de afstammelingen van positieve dieren.
Deze beslissing werd genomen op basis van het advies van de wetenschappelijke stuurgroep van de
Europese Commissie en het wetenschappelijk comité van het FAVV.
Enkel de dieren die gevoederd werden in dezelfde omstandigheden als het positief bevonden dier,
hebben een verhoogde kans drager van de ziekte te zijn. De evolutie van de wetenschappelijke kennis
maakte, vanuit het oogpunt van de bescherming van de volksgezondheid, de volledige opruimingen
overbodig.
De overstap van totale opruimingen naar gedeeltelijke opruimingen zal het aantal vernietigde dieren
herleiden tot  of   van het aantal voorheen vernietigde dieren. Deze getallen moeten met een
zekere terughoudendheid worden geïnterpreteerd daar het type rundveebedrijf een invloed kan hebben op dit verschil.

Tabel . : Resultaten van de onderzoeken op BSE bij runderen

Doelgroep

Aantal
stalen

Positief

Negatief

Vilbeluik

.



.

Noodslachtingen

.



.

Verdenking bij rund met klinische symptomen bij

 BE





ante-mortem keuring + rund gestorven tijdens

 LUX

het transport naar het slachthuis

 ESP

Slachthuis : normale slachtrunderen

.



.

Dieren gedood en onderzocht

. BE



.

bij uitroeing BSE-haard

 FR






.



.

Klinische verdenking
op landbouwbedrijf of veemarkt
Totaal

In  werden in totaal  gevallen van BSE vastgesteld:  aangetaste dieren werden teruggevonden
via de snelle test in het slachthuis en  gevallen werden gevonden tijdens onderzoek in het destructiebedrijf. Het aantal positief bevonden dieren zit de laatste jaren duidelijk in dalende lijn : in  en 
werden nog , respectievelijk  BSE-gevallen geregistreerd.
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..... OSE bij schapen en geiten
Zoals voorzien in de Europese wetgeving heeft het voedselagentschap sedert  april  bijkomende
maatregelen uitgevaardigd om Overdraagbare Spongiforme Encephalopathieën (scrapie) op te sporen
bij schapen en geiten.
Op jaarbasis moeten verplicht . scrapie-tests uitgevoerd worden :
●

in slachthuizen, op de ongeveer . schapen of geiten die ouder zijn dan  maanden en geslacht
worden voor humane consumptie ;

●

in het vilbeluik, op  gestorven schapen of geiten ouder dan  maanden.

Via de bewaking met deze snelle tests wordt na ieder oﬃcieel vastgesteld geval van scrapie, op de
bedrijven van herkomst waar het aangetast schaap of de aangetaste geit geboren is of verbleven heeft,
overgegaan tot de afslachting van het ganse beslag.
Vanaf  december  kan echter op vraag van de schapenhouder voor volgende gevallen een
uitzondering gemaakt worden.
●

fokrammen met genotype ARR/ARR (scrapie-resistent) ;

●

fokooien die drager zijn van minstens één ARR-allel en geen VRQ-allel (scrapie-gevoelig) bezitten

●

schapen die drager zijn van minstens één ARR-allel en uitsluitend bestemd zijn als vleesschaap voor
de slacht.

Waar er in  bij  schapenbeslagen scrapie werd vastgesteld, was dat in  het geval voor
 schapenbeslagen. Deze beslagen werden geruimd.



Tabel . : Resultaten van de onderzoeken op scrapie bij schapen en geiten

Aantal

Doelgroep

stalen
 schapen

Vilbeluik

 geiten

Noodslachtingen

Positief

 schapen

Negatief
 schapen
 geiten

 schaap



 schaap

symptomen bij ante-mortem keuring

 schapen



 schapen

+ schaap / geit gestorven tijdens het transport

 geit

Verdenking bij schaap / geit met klinische

 geit

naar het slachthuis
. schapen

Slachthuis : normale slachtschapen en -geiten

 geiten



. schapen
 geiten

 schapen uit
Dieren gedood en onderzocht

 scrapie haarden

bij uitroeing BSE-haard of scrapiehaard

+  schapen uit BSE



 schapen

haard /
Klinische verdenking

 schapen

op landbouwbedrijf of veemarkt

 geiten

Totaal 

. schapen
 geiten



 schapen

 schapen
 geiten
. schapen
 geiten

..... Runderbrucellose
Het onderzoek op runderbrucellose berust hoofdzakelijk op de screening van individueel genomen
bloedstalen bij zoogkoeien ouder dan  jaar of mengmonsters van melk bij melkvee. Eveneens wordt
onderzoek op brucellose verricht bij verwerpingen (bloedstaal en/of nageboorte), bij aankoop en bij
contactbedrijven met een geïnfecteerd bedrijf. In  werd geen enkele haard van runderbrucellose
vastgesteld.
België werd oﬃcieel vrij van brucellose op  juni  . Hierdoor kon het bestrijdingsplan voor brucellose omgezet worden in een bewakingsplan. Dit bewakingsplan werd reeds toegepast voor de wintercampagne -.
Bij dit nieuwe bewakingsplan voor brucellose gebeurt de serologische bemonstering volgens hetzelfde
schema als bij het leucose-bewakingsprogramma. Jaarlijks moeten daardoor beduidend minder bedrijven onderzocht worden via een serologisch stalonderzoek :
●

rundveebeslagen die geen melk leveren aan een zuivelfabriek worden onderzocht via één opgelegd serologisch stalonderzoek om de drie jaar op runderen van of ouder dan  jaar.
Dit betekent dat per wintercampagne slechts één derde van dergelijke beslagen een bloedonderzoek ondergaan ;

●

rundveebeslagen die melk leveren aan een zuivelfabriek blijven jaarlijks onderzocht via minimum 
melkringtesten van de tankmelk.
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Als nieuwe maatregel werden dit jaar alle geïmporteerde runderen ouder dan  maand onderworpen
aan een bloedonderzoek met de gebruikelijke serumagglutinatietest én een indirecte Elisa test om een
mogelijke insleep van brucellose via invoer zo snel mogelijk te kunnen vaststellen.

Tabel .. : Algemeen overzicht onderzoeken voor runderbrucellose

Aantal onderzoeken

Aantal gecontroleerde beslagen

Ringtest op melk

.

.

Serologisch onderzoek

.

.

Verwerpingen

.

In  werden  runderen afgeslacht op verdenking van brucellose na een positieve agglutinatie en/of
Elisa.

..... Rundertuberculose
De bestrijding van rundertuberculose berust hoofdzakelijk op de tuberculinatie bij aankoop (.
gecontroleerde runderen), systematisch post-mortem onderzoek uitgevoerd door dierenarts-keurders
van het voedselagentschap (. gecontroleerde runderen), onderzoek na autopsie van kadavers
in de laboratoria voor diergeneeskundige diagnose en supplementaire intra-dermale tuberculinaties
bij dieren afkomstig uit beslagen die mogelijk besmet zijn. Bij het minste vermoeden van letsels die op
tuberculose kunnen wijzen, wordt een weefselstaal doorgestuurd naar een erkend laboratorium of het
CODA voor verdere analyse. In het bedrijf van herkomst wordt ook verplicht een algemene tuberculinatie uitgevoerd bij alle runderen van het beslag. Tevens wordt een epidemiologisch onderzoek ingesteld.
Ondanks het feit dat België sinds op  juni  oﬃcieel vrij is van rundertuberculose , komt deze ziekte
nog steeds voor in België. Het statuut ‘vrij van rundertuberculose’ laat immers toe dat nog maximum
,  van alle beslagen uit de betrokken lidstaat nog één of meerdere runderen bevat die door tuberculose aangetast zijn. In  werd rundertuberculose vastgesteld op  rundveebeslagen. In  haarden
gebeurde een totale opruiming. Het totaal aantal opgeruimde runderen bedroeg hierbij  runderen.
Eind  stonden nog  haarden onder toezicht.
In het kader van de epidemiologische bewaking van rundertuberculose werd op . beslagen een
supplementaire algemene tuberculinatie toegepast waarbij . runderen getuberculineerd werden.
Hierop reageerden  dieren positief.
Bij het verplicht aankooponderzoek vertoonden  runderen een positieve tuberculinatiereactie.
In het CODA werden verdachte tuberculoselesies van  runderen histopathologisch en bacteriologisch
onderzocht. Hiervan waren  letsels positief bij cultuur.
In  werden in het kader van het tuberculose-bestrijdingsprogramma in totaal . runderen



afgeslacht.

..... Enzoötische runderleucose
De opsporing van runderleucose berust op bloedonderzoek bij aankoop, onderzoek van verdachte
letsels bij keuring en autopsie, onderzoek van mengmelkstalen met behulp van een Elisa-test en het
jaarlijks bloedonderzoek van één derde van de rundveebeslagen die niet via melkonderzoek gecontroleerd worden.
België is oﬃcieel leucose-vrij sinds  juli . In  werd geen enkele haard vastgesteld.
Tabel . : Algemeen overzicht onderzoeken voor runderleucose

Aantal onderzoeken

Aantal gecontroleerde beslagen

Elisa op tankmelk

.

.

Serologisch onderzoek

.

.

..... Infectieuze boviene rhinotracheïtis
De prevalentie van infectieuze boviene rhinotracheïtis (IBR) in België is hoog. In  werd een
“nationale survey” uitgevoerd waarbij  bedrijven onderzocht werden. Slechts   van de bedrijven
waren volledig vrij van IBR. Dit waren dan nog vooral de kleine bedrijven.
De bestrijding van IBR gebeurt in België op vrijwillige basis. De regelgeving voorziet de voorwaarden
voor het toekennen en het behoud van de IBR-statuten. Tot op heden zijn er slechts een beperkt aantal
veebeslagen die een IBR-vrije status hebben.
Vaccinatie gebeurt op vrijwillige basis. Enkel merkervaccins zijn toegelaten. Het gebruik van merkervaccins laat toe om bij serologisch onderzoek na vaccinatie het onderscheid te maken tussen antistoﬀen
tengevolge van de vaccinatie (gevaccineerd dier) of antistoﬀen gevormd door een natuurlijke besmetting met een wild veldvirus (geïnfecteerd dier).

.... Varkens
..... Ziekte van Aujeszky
Reeds  jaar geleden werd in België gestart met de verplichte bestrijding van de ziekte van Aujeszky.
De bestrijding is gebaseerd op een verplichte vaccinatie met een merkervaccin en het selectief slachten
van besmette varkens. Het einddoel is een volledige uitroeiing van het Aujeszkyvirus.
De voorbije jaren werden grote vorderingen gemaakt in de bestrijding van de ziekte van Aujeszky.
Het doel van het programma voor  was dat alle beslagen met fokvarkens en  procent van de
beslagen met uitsluitend vleesvarkens de vrije status (A of A-statuut) zouden verwerven.
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De eradicatie van de ziekte van Aujeszky is in  succesvol verlopen. Vooral in de provincies met voorheen de hoogste prevalentie werd de grootste vooruitgang geboekt. Dankzij een goede medewerking
van de sector hadden op  december  reeds  procent van de varkensbeslagen het Aujeszky-vrij
statuut verworven. Hierbij verkreeg   van de bedrijven met fokvarkens en   van de bedrijven met
vleesvarkens het A of A statuut. Op  december  waren nog slechts  Belgische varkensbedrijven besmet met het Aujeszkyvirus. Deze probleembedrijven zijn uitsluitend gelegen in de provincies
Oost- en West-Vlaanderen. In de rest van België kon het verplichte vaccinatieschema voor de ziekte van
Aujeszky reeds versoepeld worden.
Aangezien het Belgisch eradicatieprogramma voor de ziekte van Aujeszky werd goedgekeurd door de
Europese Commissie kunnen bij import of binnenkomend handelsverkeer van varkens bijkomende
garanties geëist worden met betrekking tot deze ziekte. Dankzij de gunstige status in verband met de
ziekte van Aujeszky kunnen Belgische varkens zonder problemen in het Europese handelsverkeer.

Tabel . : Serologische onderzoeken Aujeszky

Objectief 

Aujeszky serologie 

Aantal onderzoeken
Toegangstest (verwerven A-statuut)

.
.

Aannemingstest (verwerven A of A statuut)

.

Opvolgingstest (behoud A of A statuut)

.

.

Evaluatietest (probleembedrijven)

.

.

Controletest (opdracht FAVV)

.

.

Totaal

.

.

Tabel .. toont aan dat ingevolge de gunstige resultaten van het bestrijdingsprogramma er in 
beduidend minder testen werden uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland.

..... Klassieke varkenspest
Naar aanleiding van het voorkomen van klassieke varkenspest bij everzwijnen in Duitsland en het Groot
Hertogdom Luxemburg werd in  in België preventief een observatiezone ingesteld langs de grens
met bovenvermelde landen alsook met Frankrijk. Na het terugvinden van  viropositief everzwijn in
november , geschoten tijdens de jacht langs de grens met Duitsland, werd binnen de observatiezone langs de grens met Duitsland een besmet gebied afgebakend.
In  werd een intensief serologisch en virologisch onderzoek bij everzwijnen en gedomesticeerde
varkens uitgevoerd ter controle van de beschermingsmaatregelen en om de besmetting van de varkensstapel met klassieke varkenspest in voorkomend geval zéér snel te kunnen detecteren. Meer informatie



over het onderzoek bij everzwijnen is terug te vinden in Deel .

Bij de gedomesticeerde varkens werden onderzoeken uitgevoerd in het besmet gebied en het observatiegebied, bij import van fok- en gebruiksvarkens, bij beren in KI- en selectiecentra, bij prijskampen en
fokvarkensveilingen en bij export van Belgische fokvarkens naar EG-landen of naar derde landen.
Alle resultaten waren gunstig.
Tabel . : Overzicht onderzoeken klassieke varkenspest

Motief onderzoek

Varken

Everzwijn

Aankoop

.



Controle positieve reactie





Diagnose





Export





Import





KI-centrum

.



Prijskamp





Screening





Risicogebied

.

.

Veiling

.



Verdenking





Totaal

.

.

Gezien de gunstige resultaten bij het onderzoek van everzwijnen en varkens zullen in  een aantal
preventieve maatregelen in de varkenssector opgeheven worden.

..... Salmonella
Sinds  september  loopt het ‘Begeleidingsprogramma Salmonella Varkens’ Dit programma heeft
als doel het formuleren van praktische adviezen voor het beheersen en bestrijden van Salmonella op
varkensbedrijven.
In  werden in het kader van dit project . bloedstalen onderzocht op antistoﬀen. Tevens werden
 stalen bacteriologisch onderzocht. Hierbij werden  stalen ( ) positief gevonden op Salmonella.
Van een aantal positieve stalen werd de typering uitgevoerd.
Varkensbedrijven waar een besmetting met Salmonella wordt vastgesteld kunnen zich laten begeleiden
om de aanwezigheid van deze bacterie terug te dringen. Dit begeleidingsplan is in volle ontwikkeling
en deelname is nog vrijwillig. In de nabije toekomst zal een verplichte Salmonellabestrijding opgestart
worden op basis van de nieuwe Europese regelgeving.
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.... Pluimvee
..... Gezondheidskwaliﬁcatie
Ieder bedrijf met minstens  stuks pluimvee moet voldoen aan de algemene voorwaarden voor
gezondheidskwaliﬁcatie .
Dit betekent ondermeer het gebruik van een hygiënesluis, het bijhouden van een bedrijfsregister en het
uitvoeren van een degelijke reiniging en ontsmetting bij leegstand.
In  werden steekproefsgewijs pluimveebedrijven gecontroleerd om na te gaan of aan de algemene
voorwaarden voor gezondheidskwaliﬁcatie voldaan werd.
Bepaalde verplichtingen worden aan een pluimveebedrijf opgelegd voor het bekomen van een gezondheidskwaliﬁcatie A, B of C.
Gezondheidskwaliﬁcatie A is verplicht voor fokpluimvee en op vrijwillige basis voor gebruikspluimvee.
Voor de opzet van een productieronde dient een hygiënogram van de gereinigde en de ontsmette stal
genomen te worden. Verder dienen een microbiologisch onderzoek en twee keer een bacteriologisch
onderzoek naar de aanwezigheid van Salmonella (ingangscontrole en uitgangscontrole) te worden
uitgevoerd.
Gezondheidskwaliﬁcatie B is verplicht voor beslagen van gebruikspluimvee met een bedrijfsgrootte van
. dieren en meer. Er wordt een hygiënogram van de stal genomen en er gebeurt een bacteriologisch onderzoek naar de aanwezigheid van Salmonella (uitgangscontrole).
Gezondheidskwaliﬁcatie C is toegelaten voor de pluimveebedrijven met minder dan . dieren.
Deze bedrijven zijn niet verplicht laboratoriumonderzoeken uit te voeren.



..... Salmonellacontrole bij fokpluimvee
De monitoring van fokpluimvee gebeurt aan de hand van een bacteriologisch onderzoek om de 
weken. In  werd op  fokpluimveebedrijven (, ) Salmonella Enteritidis aangetroﬀen en op 
bedrijven (, ) Salmonella Typhimurium. Andere Salmonella serotypen werden eveneens geïsoleerd.
Tabel . : Salmonellacontrole bij fokpluimvee

Aantal positief bevonden koppels

Totaal aantal
onderzochte
koppels
Fokkoppels

Salmonella

Salmonella

Andere

enteritidis

typhimurium

Salmonella spp.









..... Salmonellacontrole bij slachtpluimvee
Op alle braadkippenbedrijven met meer dan . stuks pluimvee is de uitgangscontrole op Salmonella verplicht . Het betreft een bacteriologisch onderzoek dat ten vroegste  dagen voor de voorziene
slachtdatum moet uitgevoerd worden.
De bacteriologische onderzoeken op Salmonella worden uitgevoerd in een vijftal laboratoria.
Het resultaat van dit onderzoek moet de dieren vergezellen naar het slachthuis en dit “begeleidingsdocument slachtpluimvee” wordt gecontroleerd door een dierenarts van het FAVV.
Indien een onderzoek positief is voor Salmonella, moet er overgegaan worden tot het logistiek slachten
van de aangevoerde toom slachtpluimvee. Dit betekent dat de besmette toom als laatste in de keten
geslacht wordt om kruisbesmettingen met andere tomen te voorkomen.
In  was ruim   van de onderzoeken bij slachtpluimvee positief voor Salmonella.

..... Salmonellacontrole in legbedrijven
Ieder legbedrijf met ten minste  stuks pluimvee moet geregistreerd zijn bij het FAVV. Momenteel zijn
er  legbedrijven geregistreerd waarvan  met een biologisch houderijsysteem,  met kippen met
vrije uitloop,  met scharrelkippen en  met kippen gehouden in kooien.
Naar analogie met het slachtpluimvee dient ieder legpluimveebedrijf met meer dan . legkippen een
uitgangscontrole uit te voeren.
In  was bijna   van de ruim  bacteriologische onderzoeken positief.
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.... Vis in aquacultuur
De reglementering voorziet sinds  dat elk bedrijf waar vis gekweekt of gehouden wordt die gevoelig
is voor de visziektes van OIE-lijst (zalmachtigen, vlagzalm, coregonus sp., snoek, tarbot) moet
geregistreerd worden. Zonder deze registratie is alle intracommunautaire uitwisseling uitgesloten.
Op dit ogenblik zijn  viskwekerijen geregistreerd in België. Het programma ter bestrijding van de
visziekten IHN en VHS , dat gestart werd in , werpt duidelijk zijn vruchten af. Van de  viskwekerijen
blijven er nog slechts twee bedrijven aangetast door IHN en één door VHS.

.... Rabies
Het laatste geval van rabies werd vastgesteld bij een rund te Bastogne in juli . België heeft het
rabies-vrij statuut bekomen in juli .In de loop van het jaar  heeft het Instituut Louis Pasteur te
Brussel  analyses uitgevoerd met negatief resultaat. Er werd dus geen enkel geval van hondsdolheid
vastgesteld.
Tabel . : Overzicht rabiesanalyses

Diersoort

Aantal onderzoeken

Vossen



Runderen



Schapen of geiten



Honden



Katten



Hertachtigen



Steenmarters



Dassen



Vleermuizen



Leeuwen



Wasberen



Verwerpingen



In de maanden april en oktober werd de vaccinatie uitgevoerd. In een zone van . km² langs de
Duitse grens werden met een helikopter . lokazen gedropt.
Aangezien België nu al geruime tijd vrij is van rabies zal vanaf  de vaccinatie van vossen door
gebruik van lokazen stopgezet worden.



... Dierenwelzijn en CITES
.... Dierenwelzijn
Dierenwelzijn verdient de laatste jaren steeds meer aandacht. Dierenwelszijnsaspecten zoals o.a. huisvesting, hebben een belangrijke invloed op de gezondheidstoestand van de dieren. In de intensieve
veehouderij moet dierenwelzijn steeds een verbeterpunt zijn.
Europese voorschriften en normen in verband met dierenwelzijn moeten worden opgevolgd door middel van implementatie in nationale wetgeving. Dit moet resulteren in geschikte criteria voor dierenwelzijn en de ontwikkeling van nieuwe en betere veehouderijsystemen.
Welzijnscriteria betreﬀen het vervoer, het merken van dieren, de controle op de huisvesting en de
verzorging van de dieren. Speciﬁeke normen voor dierenwelzijn zijn er voor mestkalveren, varkens en
legkippen. Belangrijk hierbij zijn de minimumeisen voor huisvesting van deze diersoorten.
Het voedselagentschap voert tijdens de controles op de bedrijven controles op het dierenwelzijn uit. In
totaal werden . controles uitgevoerd op dierenwelzijn bij de verschillende diersoorten.
Hierbij werden bij inbreuken op het dierenwelzijn  processen-verbaal opgesteld.

Tabel . : Controles op dierenwelzijn

Diersoort

Voornaamste controleplaatsen

Aantal controles

Rund

Beslagen / Transporten / Verzamelcentra

.

Varken

Beslagen / Transporten



Pluimvee

Beslagen / Handelaars / Slachthuizen



Schaap / Geit / Hert

Beslagen / Handelaars



Gezelschapsdieren

Kwekerijen / Handelaars / Markten / Laboratoria



Exotische dieren

Handelaars / Dierenparken



Paarden

Stoeterijen / Kwekerijen



Labo proefdieren

Laboratoria met proefdieren



Vissen

Viskwekerijen



Struisvogels

Beslagen



Overige



Totaal

.

Vroeger werden de PV’s die opgesteld werden wegens inbreuken op de reglementering inzake dierenwelzijn doorgestuurd naar het Parket voor verder gevolg. In de eerste helft van  werden langs deze
weg nog  dossiers in verband met dierenwelzijn aan het Parket toegezonden.
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Sinds  juli  heeft het voedselagentschap de mogelijkheid om in eerste instantie tot een minnelijke
schikking proberen te komen, die dan de vorm aanneemt van een administratieve boete. Het gaat hem
daarbij steeds om een bedrag tussen   en  . Dergelijke boete moet binnen de  maand na
het opstellen van het proces-verbaal betaald worden. Indien de overtreder niet wenst in te gaan op het
voorstel van het FAVV, wordt het PV alsnog naar het Parket doorgestuurd voor verder gevolg.
Voor zware inbreuken wordt er geen minnelijke schikking voorgesteld, maar wordt de vervolging volledig aan het Parket overgelaten.
Sinds  juli  werd volgens deze nieuwe procedure voor  PV’s voor inbreuken op de reglementering inzake dierenwelzijn door het FAVV aan de overtreder voorgesteld om een administratieve boete te
betalen.
Het merendeel van de overtredingen werd vastgesteld op het niveau van de slachthuizen bij de aanvoer
van runderen, varkens en pluimvee. Voor runderen en varkens betrof het vooral de aanvoer van dieren
die zich niet meer zelfstandig konden voortbewegen ingevolge breuken of verlammingen. Voor pluimvee betrof het voornamelijk sterfte en botbreuken ten gevolge van overbelading van de voertuigen of
een te ruwe behandeling bij het laden van de dieren op de bedrijven van herkomst door de kwekers of
de pakploegen.

....

CITES

CITES, de Conventie over de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, is een internationaal verdrag, dat in  getekend werd om wilde dieren en planten te beschermen tegen over-exploitatie.
Meer dan  soorten dieren en planten mogen internationaal niet meer gekocht worden en op een
.-tal is er een strenge controle in het kader van CITES.
De beperkingen voor internationale handel in diersoorten slaat voornamelijk op apen, reptielen,
papegaaien en exotische vogels evenals op producten van tijgers, neushoorns, olifanten, walvissen,
zeeschildpadden, …
Handel in bedreigde diersoorten vereist meestal een speciale vergunning en de levende dieren en
vogels moeten steeds begeleid worden door een gezondheidscertiﬁcaat. Bovendien moeten vogels in
quarantaine geplaatst worden alvorens ze België binnen kunnen.
De behandeling van de aanvragen voor vergunningen en certiﬁcaten in het kader van de CITES-wetgeving gebeuren door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu.
De controles, in het kader van de CITES-reglementering, bij de internationale handel van bedreigde diersoorten vallen onder de bevoegdheid van het agentschap. Deze controles gebeuren hoofdzakelijk in :

●



de grensinspectieposten (GIP). De controles worden in eerste instantie gedaan door de douane en
dit uitsluitend in de GIP Zaventem. In uitzonderlijke gevallen wordt hierbij het advies van de controledierenarts van de GIP gevraagd ;

●

erkende quarantaine instellingen (occasioneel).

Op verzoek van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu worden er ook gerichte controles uitgevoerd.

... Residuen en contaminanten bij levende dieren
De residucontroles werden gepland volgens het controleplan  conform de Europese regelgeving.
In totaal werden voor onderzoek op verboden stoﬀen . monsters genomen, verdeeld als volgt : bij
runderen ., bij kalveren , bij varkens ., bij schapen  en bij pluimvee . Het betrof hoofdzakelijk mestmonsters (.) waarin residuen van androgenen, gestagenen, oestrogenen en betaagonisten werden opgespoord. Ook werden  haarmonsters speciﬁek onderzocht op de aanwezigheid
van boldenone. Daarnaast werd in een geringer aantal urinemonsters () de aanwezigheid van thyreostatica (schildklierremmers) en chloramphenicol nagegaan alsmede, bij pluimvee, van dimetridazole en
metronidazole. Geen enkel resultaat bleek niet conform.
Er zijn twee verschillende soorten controles. Gerichte controles gebeuren in het kader van een monitoringprogramma of in uitvoering van de Europese reglementering. Verdachte controles spitsen zich toe
op verdachte dieren. Een dier wordt als verdacht beschouwd wanneer er een vermoeden is dat het illegaal behandeld werd. Dit vermoeden kan er zijn ten gevolge van bepaalde vaststellingen (het aantreﬀen
van spuitplaatsen, dieren die ongewoon zwaar zijn, …) of naar aanleiding van gegevens uit het verleden
(dieren met een H statuut, …). De betrokken dieren of karkassen worden geblokkeerd tot de uitslag van
het onderzoek bekend is. In hoofdstuk  van dit deel wordt dieper ingegaan op de verdachte controles
bij landbouwbedrijven.
In toepassing van de vigerende wetgeving kunnen R- en H-statuten toegekend worden aan varkens- en
rundveebedrijven. Bij het toekennen van een R- of H-statuut worden een aantal afwegingen gemaakt :
- wanneer uit de enquête bleek dat niet de landbouwer maar wel de vervoerder de dieren ingespoten
had, werd een proces-verbaal tegen de vervoerder opgemaakt. Er worden immers nog steeds tranquillizers gebruikt om varkens rustig te houden tijdens het transport.
- wanneer de residuen enkel werden teruggevonden in de spuitplaats en het ging om toegelaten producten, werd geen R-statuut toegekend, maar werd enkel het karkas afgekeurd. Een aantal geneesmiddelen blijven immers vrij lang aanwezig op de plaats van inspuiting, zelfs lang nadat de wachttijd
is verstreken.
- wanneer tijdens het vervoer naar het slachthuis de dieren vergezeld werden van een IVK- document (noodslachting) of een attest van behandeling, werd geen R-statuut toegekend. In dat geval
werd er wel onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van residuen. Indien naar aanleiding van dat
onderzoek residuen werden teruggevonden, werd het karkas afgekeurd.
- Dexamethasone is een speciaal geval. Het is een diergeneesmiddel dat toegelaten is voor een therapeutische behandeling. Soms wordt het echter ook illegaal gebruikt voor de vetmesting. Indien bij
het aantreﬀen van dexamethasone uit het onderzoek bleek dat het om een illegale toediening ging,
werd een H-statuut toegekend, zo niet kreeg de betrokken inrichting een R-statuut.
- soms liet de analyse onredelijk lang op zich wachten en was het resultaat maar na een aantal maanden gekend. In die gevallen werd geen R-statuut toegekend.
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Een R-statuut wordt toegekend aan dieren van een beslag indien uit de analyse van controlemonsters
blijkt dat er residuen van toegelaten stoﬀen aanwezig zijn. Dit houdt in dat voor een periode van  weken er  op  dieren van dat beslag bij slachting op dat residu zal onderzocht worden.
Dit gebeurt op kosten van de verantwoordelijke.
Het H-statuut wordt toegekend aan dieren van een beslag waar verboden stoﬀen worden aangetroﬀen
(dit kan zijn in ﬂesjes, of in spuiten, naalden e.d.) of waar dieren positief bevonden worden op residuen
van verboden stoﬀen. Het statuut wordt aangebracht op de identiﬁcatiedocumenten en dit voor een
periode van  weken. Dusdanig gemerkte dieren mogen het bedrijf enkel verlaten om naar een binnenlands gelegen slachthuis te worden gebracht waar er dan  op  of een deel van  bemonsterd en
onderzocht worden op kosten van de verantwoordelijke.
Op grond van de enquêtes en de resultaten van het onderzoek, zijn opnieuw een aantal R- of H-statuten
opgelegd aan veehouderijen.
Aan  rundveehouderijen is een H-statuut opgelegd: twee maal op grond van verschillende groepen
stoﬀen, tweemaal omwille van stoﬀen met hormonale werking, tweemaal omwille van corticosteroïde
stoﬀen en éénmaal omwille van fenylbutazone (niet steroïdale ontstekingsremmer) ;  varkensbedrijf
werd H-statuut opgelegd omwille van SEM, metaboliet van nitrofuraan.
Aan  rundveehouderijen en  varkenshouderijen werd een R-statuut opgelegd. De reden betrof
meestal antimicrobiële middelen, al dan niet in combinatie met ontstekingsremmers. Bij varkens ging
het in een aantal gevallen ook om tranquillizers.
Tabel . : Evolutie R- en H-statuten bij rundvee- en varkensbedrijven

R - statuut

H - statuut

Rundveebedrijven

Varkensbedrijven

Rundveebedrijven

Varkensbedrijven






































1.3. Producten van dierlijke oorsprong
... Erkende inrichtingen
.... Erkende opslagplaatsen
Op  december  waren  opslagplaatsen erkend voor het intracommunautair handelsverkeer
(EG), op  december  waren dit er , op  december  waren het er  en op  december

Opslagplaats EG

Opslagplaats geringe capaciteit

 bedroeg het aantal .

PCE West Vlaanderen





PCE Oost Vlaanderen





PCE Antwerpen





PCE Limburg





PCE Luik





PCE Luxemburg



-

PCE Namen





PCE Henegouwen





PCE Vlaams Brabant





Figuur . : Erkenningen opslagplaatsen EG per provincie

 
 

 

 

 
 




 

 






-

PCE Waals Brabant





PCE Brussel





TOTAAL





Op  december  waren  opslagplaatsen erkend voor de nationale markt (geringe capaciteit),
op  december  waren dit er , op  december  waren het er  en op  december 
bedroeg het aantal .
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.... Erkende slachthuizen en uitsnijderijen
In toepassing van de betrokken regelgeving moeten de slachthuizen, uitsnijderijen en vrijwildverwerkingsinrichtingen beschikken over een erkenning.
Tabel .. geeft de evolutie in de tijd van het aantal erkende slachthuizen voor slachtdieren en het aantal uitsnijderijen voor vers vlees van slachtdieren.
Tabel . : Evolutie van het aantal slachthuizen voor slachtdieren en het aantal uitsnijderijen voor vers vlees van slachtdieren

Slachthuis EG

Slachthuis
geringe capaciteit

Uitsnijderij EG

Uitsnijderij
geringe capaciteit

 december 









 december 









 december 









Zowel wat betreft het aantal slachthuizen erkend voor het intracommunautaire handelsverkeer (EG) als
het aantal slachthuizen erkend voor de nationale markt (geringe capaciteit) is er over de laatste  jaren
weinig variatie waar te nemen.
Hetzelfde geldt voor de uitsnijderijen erkend voor het intracommunautaire handelsverkeer (EG) en voor
de uitsnijderijen erkend voor de nationale markt (geringe capaciteit)
Het aantal inrichtingen erkend voor de intracommunautaire handel (EG) en het aantal erkend voor de
nationale markt voor pluimvee en wild is weergegeven in tabel ..



Tabel . : Erkenningen voor pluimvee- en vrijwildverwerkingsinrichtingen

EG - erkenning

Erkenning
geringe capaciteit

Slachthuis gevogelte





Uitsnijderij voor vlees van gevogelte





Slachthuis konijnen





Uitsnijderij voor vlees van konijnen





Slachthuis tweehoevig gekweekt wild





Uitsnijderij voor vlees van tweehoevig gekweekt wild













Vrij wild verwerkingsinrichting voor grof vrij wild





Uitsnijderij voor vlees van grof vrij wild





Vrij wild verwerkingsinrichting voor vrij vederwild





Uitsnijderij voor vlees van vrij vederwild





Vrij wild verwerkingsinrichting voor vrij haarwild





Uitsnijderij voor vlees van vrij haarwild













Vrij wild verwerkingsinrichting voor dood aangevoerd
tweehoevig gekweekt wild
Vrij wild verwerkingsinrichting voor dood aangevoerd
gekweekt vederwild

Vrij wild verwerkingsinrichting voor vrij vederwild
zonder uitsnijderij
Vrij wild verwerkingsinrichting voor vrij haarwild
zonder uitsnijderij

....

Erkende vleesverwerkende inrichtingen

In de sector van de vleesverwerkende inrichtingen is er een erkenning vereist voor de vervaardiging van
gehakt en/of van vleesbereidingen, voor de vervaardiging van vleesproducten en voor de vervaardiging
van bijproducten van dierlijke oorsprong. Tabel .. toont aan dat het aantal erkenningen per activiteit
de afgelopen jaren min of meer constant blijft.



Tabel . : Evolutie van het aantal erkenningen per activiteit
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Vervaardiging

Vervaardiging van

vervaardiging

gehakt en / of

van

vleesbereidingen

vleesproducten

 december 









 december 









 december 









 december 









van bijproducten
van dierlijke

Totaal

oorsprong

..... Inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt en/of vleesbereidingen
Onder vleesbereiding wordt verstaan: vers vlees van slachtdieren, van gevogelte, van konijnen, van
gekweekt wild of van vrij wild waaraan andere voedingsmiddelen, kruiderijen of additieven zijn toegevoegd of dat een behandeling heeft ondergaan in een mate die niet volstaat om de kenmerken van vers

EG - erkenning

Erkenning geringe capaciteit

vlees te doen verdwijnen. Enkele voorbeelden zijn blinde vinken, gyros en américain préparé.

PCE West Vlaanderen





PCE Oost Vlaanderen





PCE Antwerpen



-

PCE Limburg





PCE Luik



-

PCE Luxemburg



-

Figuur . : Inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt en/of vleesbereidingen
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-

PCE Namen



-

PCE Henegouwen





PCE Vlaams Brabant





PCE Waals Brabant



-

PCE Brussel





TOTAAL





Het gaat hier in totaal om  inrichtingen, waarvan  inrichtingen erkend zijn voor de vervaardiging



van zowel gehakt als vleesbereidingen. In totaal zijn er dus  erkenningen uitgereikt.

.....

Inrichtingen voor de vervaardiging van vleesproducten

Vleesproducten zijn producten vervaardigd van of met zodanig behandeld vlees dat de kenmerken van

EG - erkenning

Erkenning geringe capaciteit

vers vlees verdwenen zijn. Enkele voorbeelden zijn salami, paté en gekookte ham.





Figuur . : Inrichtingen voor de vervaardiging van vleesproducten

 
 

 
 

PCE West Vlaanderen

 

 
 

 

 
 

 

PCE Oost Vlaanderen





PCE Antwerpen





PCE Limburg





PCE Luik





PCE Luxemburg





PCE Namen





PCE Henegouwen





PCE Vlaams Brabant





PCE Waals Brabant





PCE Brussel





TOTAAL
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..... Inrichtingen voor de vervaardiging van bijproducten van dierlijke oorsprong
Onder deze categorie vallen de inrichtingen erkend voor het smelten van dierlijke vetten, voor de
behandeling van darmen, magen of blazen, voor de productie van extracten, meel of poeder van vlees,
bloed of serum bestemd voor menselijke consumptie.

EG - erkenning

Figuur . : Inrichtingen voor de vervaardiging van bijproducten van dierlijke oorsprong










-




-

-

PCE West Vlaanderen



PCE Oost Vlaanderen



PCE Antwerpen



PCE Limburg



PCE Luik



PCE Luxemburg

-

PCE Namen

-

PCE Henegouwen



PCE Vlaams Brabant



PCE Waals Brabant

-

PCE Brussel



TOTAAL



... Handel en verwerking van slachtdieren
.... Ter keuring aangeboden slachtdieren
Alle slachtdieren (runderen, schapen, geiten, varkens en éénhoevigen) moeten vóór en na de slachting
aan een onderzoek (de keuring) worden onderworpen. Het primaire doel van de keuring is het waarborgen van de bescherming van de volksgezondheid door het opsporen en het uitsluiten voor menselijke
consumptie van vlees dat pathologische en anatomische abnormaliteiten vertoont, dat besmet is met
ziekteverwekkers of dat residuen bevat van diergeneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen of contaminanten.
In tabel . is het aantal in  geslachte dieren weergegeven, met het aandeel goedgekeurde en
afgekeurde karkassen.



Tabel . : Aantal geslachte dieren en het aandeel goedgekeurde en afgekeurde karkassen

Rund

Kalf

Varken

.

.

..

Normale slachtingen

.

.

Noodslachtingen

.

Eén-

Schaap

Geit

Hert

.

.

.



..

.

.

.















.

.

..

.

.

.



, 

, 

, 

, 

, 

, 

 

Normale slachtingen

.



.









Noodslachtingen





.









.



.









, 

, 

, 

, 

, 

, 



Totaal slachtingen

hoevigen

Goedkeuringen

Totaal
Afkeuringen

Totaal

De afkeuringspercentages (totaal aantal afgekeurde dieren/totaal aantal geslachte dieren) liggen voor
alle diersoorten tussen  en , .
De afkeuringen situeren zich voornamelijk bij de noodslachtingen. Van aangevoerde noodslachtingen
van runderen, kalveren en éénhoevigen worden respectievelijk ,, , en ,  van de karkassen
afgekeurd. Voor varkens die in nood verkeren bij aankomst in het slachthuis worden bijna alle (, )
karkassen van deze dieren afgekeurd. De huidige reglementering op de dierengezondheid verbiedt
nog steeds het vervoer van varkens met het oog op noodslachtingen. De keurder kan, als resultaat van
het gezondheidsonderzoek vóór het slachten, evenwel de noodslachtingprocedure opleggen voor elk
varken dat het slachthuis binnengebracht wordt. In dat geval wordt een speciﬁeke keuring uitgevoerd.
Deze procedure resulteert meestal in een afkeuring.
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.... Particuliere slachtingen in slachthuizen
Particuliere slachtingen zijn slachtingen in het slachthuis van dieren waarvan het vlees uitsluitend bestemd is voor de behoeften van de eigenaar en zijn huisgezin. Het totaal aantal particuliere slachtingen
in  is weergegeven in tabel ..

Tabel . : Aantal particuliere slachtingen

Rund

Kalf

Varken

.

.

.

Eénhoevigen

Schaap

Geit

Hert

.





Totaal
particuliere



slachtingen

Varkens, schapen en geiten mogen door een particulier echter ook thuis worden geslacht (het vlees is
uitsluitend bestemd voor zijn huisgezin). De thuisslachting is niet toegelaten voor runderen.
Dit verklaart wellicht het relatief grote aandeel runderen dat als particuliere slachting wordt aangeboden in het slachthuis :   van het totaal aantal runderslachtingen.
In  werden ,  van de schapen en ,  van de geiten als particuliere slachtingen in het slachthuis geslacht. Dit kan worden verklaard door het feit dat rituele slachtingen (zonder voorafgaande
verdoving) niet thuis mogen worden uitgevoerd. Ook de verplichte vernietiging van het gespeciﬁceerd
risicomateriaal (GRM) speelt wellicht een rol.
Rituele slachtingen in het kader van het Islamitisch oﬀerfeest gebeurden in  slachthuizen en in 
tijdelijk erkende slachtplaatsen waar respectievelijk . en . schapen geslacht werden.
Bij extra controles () op de slachtactiviteiten werden voornamelijk bij de tijdelijk erkende slachtplaatsen inbreuken op de dierengezondheid en dierenwelzijn vastgesteld. De voornaamste inbreuk betrof de
identiﬁcatie van de schapen.



.... Totale afkeuringen
De redenen van afkeuring zijn wettelijk bepaald . Naast ziekten of afwijkingen die leiden tot de gedeeltelijke inbeslagname van het dier (zie volgend punt), bestaan er ziekten en afwijkingen die steeds leiden
tot de volledige inbeslagname. Tabel .. geeft de  belangrijkste redenen van totale afkeuringen in
.
Tabel . : De  belangrijkste redenen van afkeuring

Eén-

Rund

Kalf

Varken



Afwijkend uitzicht

Afwijkend uitzicht

Gestorven dieren

Afwijkend uitzicht

Gestorven dieren



Septicaemie, pyemie

Uitmergeling

Septicaemie, pyemie

Uitmergeling

Afwijkend uitzicht

Afwijkend uitzicht

Tumoren

Uitmergeling

Schaap

hoevigen

Koliek, baarmoeder-,
darm-, borstklier-,


Doorsijpeling

of buikvliesontsteking
die aanleiding hebben gegeven tot
een noodslachting

Bij alle diersoorten is “afwijkend uitzicht” een belangrijke reden van afkeuring. Het gaat immers om een
groot aantal mogelijkheden: afwijkingen van uitzicht, kleur, vastheid, reuk en smaak.
Bij varkens en schapen is “gestorven dieren” de belangrijkste reden van afkeuring.
Bij varkens is dit mogelijk te verklaren door het zeer stressgevoelig zijn van deze dieren.
Verder zijn “septicaemie en pyemie” en “uitmergeling” belangrijke redenen van afkeuring.
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.... Gedeeltelijke afkeuringen
Tabel . : Aantal organen dat per diersoort werd afgekeurd

Rund

Kalf

Varken

Hart

.



.

Lever

.

.

Tong

.

Uier

Eén-

Schaap

Geit

.





.

.

.





.

.





.



.







Geslachtsorganen

.

.

..







Karkasdeel

.



.







Milt

.

.

.



.



Nier

.

.

.

.





Bloed

.

.

..







Kop

.

.

.



.



Darm

.

.

.



.



Longen

.

.

..

.

.



Andere

.



.

.





hoevigen

Bij runderen worden vooral het bloed, de darmen en de lever afgekeurd. Vaak is de leverbeschadiging
het gevolg van een parasitaire infestatie met leverbot (distomatose), een aandoening die ook voorkomt
bij schapen.
Bij varkens worden vooral de longen, het bloed, de geslachtsorganen en de lever afgekeurd.
De vele afgekeurde varkenslongen zijn hoofdzakelijk broeiwaterlongen die altijd ongeschikt worden
verklaard voor menselijke consumptie. Broeiwaterlongen zijn gezonde longen die bezoedeld worden
door opname van broeiwater tijdens de onderdompeling van slachtvarkens in een warmwaterbad om
de ontharing te bevorderen.
Bij het varken is de leverbeschadiging vaak het gevolg van een parasitaire infestatie met ascaris suum
(ascaridiose).



Tabel . : Redenen voor gedeeltelijke afkeuring

Rund

Kalf

Varken

.



.





Ascaridiose

.

Distomatose
Echinococcose

Koud abces

Eén-

Schaap

Geit

















.







.



.



.







































hoevigen

Gelokaliseerde
actinoof botryomycose

Gelokaleseerde
sarcosporidiose
Gelokaliseerde
tuberculose

.... Bacteriologische onderzoeken
Bij het bacteriologisch onderzoek wordt onderzocht of er al dan niet sprake is van een algemene
inwendige verspreiding van bacteriën in het vlees. Bij een positief bacteriologisch onderzoek, en dus
ongunstig resultaat, worden het karkas en het bijhorende slachtafval afgekeurd.
Het bacteriologisch onderzoek wordt uitgevoerd wanneer de keurder bij het gezondheidsonderzoek
voor de slachting of bij de keuring na de slachting symptomen of letsels vaststelt die wijzen op bacteriologische aandoeningen. Bij noodslachtingen is het bacteriologisch onderzoek steeds verplicht. Evenwel,
indien reeds bij het zintuiglijke onderzoek een reden tot afkeuring werd vastgesteld, is het de keurder
verboden dit onderzoek nog uit te voeren.



Tabel . : Resultaten bacteriologisch onderzoek
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Rund

Kalf

Varken

Eénhoevigen

Normale slachtingen
Totaal









Positief









Noodslachtingen
Totaal

.







Positief









Totaal aantal slachtingen
Totaal

.







Positief









.... Niertest : onderzoeken op stoﬀen met kiemgroeiremmende werking
Met de niertest wordt onderzocht of er kiemgroeiremmende stoﬀen (antibiotica of andere chemotherapeutica) aanwezig zijn in het vlees. Bij een positief, en dus ongunstig, resultaat worden het karkas en het
bijhorende slachtafval afgekeurd.
Het onderzoek op aanwezigheid van stoﬀen met een kiemgroeiremmende werking wordt uitgevoerd
wanneer de keurder als gevolg van ontvangen informatie, bij het gezondheidsonderzoek voor de slachting of bij de keuring na de slachting (bv. recente injectieletsels) een vermoeden heeft van behandeling
met kiemgroeiremmende stoﬀen. Bij noodslachtingen is dit onderzoek steeds verplicht. Evenwel, indien
reeds bij het zintuiglijke onderzoek een reden tot afkeuring werd vastgesteld, is het de keurder verboden dit onderzoek nog uit te voeren.
Tabel . : Resultaten niertest

Rund

Kalf

Varken

Eénhoevigen

Normale slachtingen
Totaal





.



Positief









Noodslachtingen
Totaal

.



.



Positief









Totaal aantal slachtingen



Totaal

.



.



Positief









.... Trichinose
In  werden .. varkens en . éénhoevigen onderzocht op aanwezigheid van trichinen.
Geen enkel monster werd positief bevonden voor trichinose.

.... Cysticercose
Cysticercen zijn larvale tussenstadia van lintwormen die bij consumptie kunnen aanleiding geven tot
het ontstaan van een volwassen lintworm. Bij een gelokaliseerde infestatie met cysticercen wordt een
koudebehandeling (ten minste  dagen aan –°C) toegepast waarna het vlees geschikt is voor humane
consumptie. Bij een veralgemeende infestatie met cysticercen worden de karkassen volledig afgekeurd.
Bij  runderen en  kalf werd een veralgemeende infestatie met cysticercen vastgesteld. In  en 
bedroeg het aantal runderen met veralgemeende cysticercose respectievelijk  en .
In tabel . is het aantal cysticercosegevallen voor  weergegeven.
Tabel . : Aantal cysticercosegevallen

Gelokaliseerde
cysticercose
Veralgemeende
cysticercose
Totaal

Rund

Kalf

Varken

.











.
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.... Residuen en contaminanten bij slachtdieren
Naast de bemonsteringen en analyses uitgevoerd op grond van de keuringsreglementering (zie ....),
werden in het kader van het jaarlijkse bemonsteringsplan op grond van Europese verplichtingen
volgende bemonsteringen uitgevoerd in de slachthuizen. Voor het gericht onderzoek geldt een
programma dat op risicoanalyse berust. Het verdacht onderzoek gebeurt ingeval speciﬁeke omstandigheden, bv. spuitletsels worden aangetroﬀen of het dier valt onder H- of R-statuut.
Tabel . : Residuen en contaminanten bij slachtdieren

Diersoort

Gericht onderzoek

Verdacht onderzoek

Totaal

Aantal

Niet

Aantal

Niet

Aantal

Niet

monsters

conform

monsters

conform

monsters

conform

Rund

.







.



Kalf













Varken

.







.



Schaap / Geit













Paard













De niet conforme resultaten bij runderen waren bij de gerichte controles vooral te wijten aan de aanwezigheid van antibiotica (penicilline). Wat het verdacht onderzoek betreft werden vooral antibiotica en
ontstekingsremmers aangetroﬀen.
Het gericht onderzoek bij varkens toonde vooral de aanwezigheid van tranquillizers en narasine, terwijl
bij het verdacht onderzoek antibiotica en tranquillizers aangetroﬀen werden.
Bij kalveren werd zowel bij het gericht als bij het verdacht onderzoek enkel oxytetracycline aangetroﬀen.

... Handel en verwerking van pluimvee, konijnen en wild
.... Handel en verwerking van pluimvee
In  werden in totaal .. stuks gevogelte geslacht. Voor het eerst sinds  stellen we
een daling vast met .. stuks. De grootste dalers zijn de braadkippen met .. stuks en
de soepkippen met .. stuks. De oorzaak van deze daling is de uitbraak van aviaire inﬂuenza in
maart  waarbij opruimingen en tijdelijke leegstand noodzakelijk waren.



Gevogelte moet vóór en na het slachten aan een gezondheidsonderzoek onderworpen worden .
Braadkippen maken nog steeds het grootste gedeelte uit van het geslacht gevogelte ( ).
Daarop volgen de soepkippen ( ).
Van de  miljoen geslachte braadkippen werden er ongeveer ,  afgekeurd.
De voornaamste reden van afkeuring bij braadkippen is abnormaal uitzicht. Het gaat hier om afwijkingen in consistentie, kleur, geur, uitgemergelde dieren, onvoldoende uitgebloede dieren. De twee andere
belangrijke redenen van afkeuring zijn dood vóór het slachten (dood aangevoerde dieren mogen niet
meer uitgeslacht worden) en besmettelijke toestand. Hierbij gaat het over besmettelijke ziekten zoals
leucose, Chronic Respiratory Disease en Salmonellose.
Van de  miljoen geslachte soepkippen werden ongeveer ,  afgekeurd. Het afkeuringspercentage
ligt hoger dan bij braadkippen. Soepkippen zijn legkippen na de leg en dus ook oudere dieren dan
braadkippen. Bij de soepkippen is de voornaamste reden van afkeuring dood vóór het slachten gevolgd
door abnormaal uitzicht en fysiologische afwijkingen (oedeem, ascites, geelzucht, ….).
Tabel . : Pluimvee: aantal gekeurde en afgekeurde dieren

Diersoort

Aantal gekeurd

Aantal afgekeurd

Braadkippen

..

..

Soepkippen

..

.

Kalkoenen

.

.

Parelhoenders

.

.

Duiven

.

.

Eenden

.



Ganzen

.



Piepkuikens

.

.

Loopvogels

.



Kwartels

.

.

Zware kippen >  kg

..

.

Zware kalkoenen >  kg

.

.

Fazanten

.



Patrijzen

.
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.... Handel en verwerking van konijnen
Ook konijnen dienen in het slachthuis aan een gezondheidsonderzoek vóór en na het slachten onderworpen te worden.
In  werden .. konijnen geslacht. Sinds  is er een dalende trend. Toen werden er nog
.. konijnen geslacht.
Van de  miljoen geslachte konijnen werden er ,  afgekeurd. De voornaamste redenen van afkeuring
zijn abnormaal uitzicht, algemene verontreiniging en dood voor het slachten.

.... Handel en verwerking van vrij wild
In  werden . stukken grof vrij wild (reeën, everzwijnen, ander tweehoevig wild) en .
stukken klein vrij wild in de vrij-wildverwerkingsinrichtingen aangevoerd. In  werden   minder
everzwijnen aangevoerd. Deze daling is waarschijnlijk te verklaren door de maatregelen die genomen
werden ten gevolge van een geval van klassieke varkenspest vastgesteld in . De aanvoer van klein
vrij wild blijft stijgen. Wat betreft haarwild werden er . stukken meer aangevoerd dan in  en
voor vederwild . stukken. Deze stijgende trend is waarschijnlijk nog steeds het gevolg van de
wetswijziging waardoor het sinds  voor de detailhandelaar en de maaltijdbereider verboden is zich
rechtstreeks bij de jager te bevoorraden in stukken vrij wild. Zij kunnen zich met het oog op de verkoop
alleen nog bevoorraden met stukken vrij wild die gekeurd zijn en geschikt bevonden voor menselijke
consumptie in een vrij-wildverwerkingsinrichting.
Ook vrij wild moet aan een gezondheidsonderzoek onderworpen worden . De voornaamste redenen
van afkeuring bij vrij wild zijn: afwijkende kleur, geur of smaak, uitgebreide letsels of verontreiniging of
algemene doorsijpeling van het bindweefsel en uitgebreide bezoedeling.
Tabel . : Wild: aantal gekeurde en goedgekeurde dieren

Grof vrij wild

Klein vrij wild
Ander

Reeën

Everzwijnen

tweehoevig

Haarwild

Vederwild

wild
Aantal stuks
aangevoerd
Aantal stuks
goedgekeurd





.

.

.

.



.

.

.

.

.... Residuen en contaminanten bij vlees van pluimvee, konijnen en wild
Naast de bemonsteringen en analyses uitgevoerd tijdens de keuring, werden in het kader van het jaarlijkse bemonsteringsplan op grond van Europese verplichtingen volgende bemonsteringen uitgevoerd
in de slachthuizen. Voor het gericht onderzoek geldt een programma dat op risicoanalyse berust.
Het verdacht onderzoek gebeurt ingeval speciﬁeke omstandigheden, bv. tengevolge vaststellingen in
het gericht onderzoek.
Tabel . : Residuen en contaminanten bij vlees van pluimvee, konijnen en wild.

Gericht onderzoek

Verdacht onderzoek

Totaal

Aantal

Niet

Aantal

Niet

Aantal

Niet

monsters

conform

monsters

conform

monsters

conform

Pluimvee

.







.



Konijn













Gekweekt wild













Vrij wild













De niet conforme resultaten bij pluimvee waren te wijten aan chloramphenicol (zowel bij gericht als
verdacht onderzoek) en anticoccidia (enkel bij gericht onderzoek).
Bij konijnen werden twee gevallen van anticoccidia aangetroﬀen bij de gerichte controles, terwijl het
gericht onderzoek bij gekweekt (veder)wild één positief monster ronidazol bij een duif aantoonde.

... Primaire productie van melk
In  waren er . melkveehouders geregistreerd bij het voedselagentschap. In uitvoering van een
protocol met het voedselagentschap worden de kwaliteitsparameters van de melk gecontroleerd door
de interprofessionele organismen : het Melkcontrolecentrum (Vlaanderen) en het Comité du Lait
(Wallonië).
Bij overschrijding van de kwaliteitscriteria krijgen de melkveehouders strafpunten toegekend waarbij
per strafpunt een prijsvermindering van  , per  liter melk toegepast wordt. Een leveringsverbod
wordt ingesteld indien gedurende  opeenvolgende maanden niet voldaan is aan de normen voor
kiem- en/of celgetal. Voor melk waarvan het remstoﬀengehalte boven de norm ligt geldt het strafpuntensysteem niet, maar worden zware ﬁnanciële sancties opgelegd aan de melkveehouder : per  liter
geleverde remstoﬀen-positieve melk wordt  , ingehouden. Indien gedurende  opeenvolgende
maanden  keer remstoﬀen worden gevonden in de geleverde melk, wordt een leveringsverbod van 
dagen opgelegd.
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Tabel . geeft de resultaten van het onderzoek van de melkkwaliteit in .
Tabel . : Resultaten van het onderzoek van de melkkwaliteit

Aantal

Onderzoeken

onderzoeken

volgens norm

Celgetal

.

.

,

Kiemgetal

.

.

,

Remstoﬀen

..

..

,

Vriespunt

.

.

,

Ontsmettingsmiddelen

.

.

,

Filtratie

.

.

,

Kwaliteitsonderzoek



In  werden remstoﬀen aangetroﬀen in ,  van de leveringen. In  evolueerde dit percentage
in gunstige zin : slechts in ,  van de leveringen waren remstoﬀen aanwezig. Dit percentage stagneerde in .
Voor het kiemgetal wordt een lichte stijging vastgesteld van het aantal productie-eenheden zonder
strafpunten : ,  in  ten opzichte van ,  in .
Voor het celgetal daarentegen is er een lichte daling : ,  in  t.o.v. ,  in .
Voor de overige parameters (vriespunt, zichtbare zuiverheid en ontsmettingsmiddelen) blijft een zeer
gunstig niveau behouden.
In  kregen  producenten leveringsverbod.
Figuur . illustreert de evolutie van de melkkwaliteit gedurende de afgelopen jaren.
Figuur . : Evolutie van de melkkwaliteit gedurende de afgelopen jaren (-)

Productie-eenheden zonder strafpunten ()








Celgetal
Kiemgetal
Vriespunt
Zichtbare zuiverheid
Ontsmettingsmiddelen







Tabel . toont de resultaten van het onderzoek naar residu’s en contaminanten in koemelk.
In  staal rauwe koemelk afkomstig uit een ophaalwagen (RMO : Rijdende Melk Ontvangst) werd het
antibioticum benzylpenicilline gevonden. Uitgebreider onderzoek leidde naar de hoeve die aan de
oorsprong lag van de contaminatie van de RMO.
 staal rauwe geitenmelk bleek positief te zijn voor het antibioticum amoxicilline.
In  staal koemelk werd het aﬂatoxine M aangetroﬀen. De norm werd in beperkte mate overschreden.
Het onderzoek werd uitgebreid tot analyse van aﬂatoxine B in het betrokken veevoeder bij de fabrikant.
Wanneer runderen namelijk met aﬂatoxine B besmet voeder eten, wordt dit gemetaboliseerd tot
aﬂatoxine M. De resultaten konden geen verband aantonen tussen het voeder en de aﬂatoxine in de
melk.
Tabel . : Residu’s en contaminanten

Aantal

Aantal

stalen

overschrijdingen

Antibiotica (inclusief sulfonamiden)
Rauwe koemelk (hoeve)
Antibiotica





Chlooramphenicol





Trimethoprim





Dihydrostreptomycine





Colistine





Rauwe koemelk (transport)
Antibiotica





Chlooramphenicol





Trimethoprim





Dihydrostreptomycine





Colistine





Rauwe geitenmelk (hoeve)
Antibiotica





Chlooramphenicol





Trimethoprim





Dihydrostreptomycine





Colistine





















Aﬂatoxine M
Rauwe koemelk (hoeve)
Zware metalen
Rauwe koemelk (transport)
Antiparasitaire geneesmiddelen
Rauwe koemelk (hoeve)
Nitro-imidazolen
Rauwe koemelk (transport)
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Niet-steroïdale anti-inﬂammatoire middelen
Rauwe koemelk (transport)









Organofosforpesticiden
Rauwe koemelk (transport)
Dioxine, dioxine-achtige PCB en PCB
Rauwe koemelk (hoeve)



Rauwe koemelk (transport)













PCB
Rauwe koemelk (transport)
OCP
Rauwe koemelk (transport)

Bij de analyse van dioxines worden ook de PCB’s en dioxine-achtige PCB’s bepaald.
Enerzijds wordt, om een idee te hebben van de gemiddelde contaminatie waaraan consumenten worden blootgesteld, per provincie melk van  ophaalwagens (mengmelk) ontleed. De dioxinecontaminatie
in Belgische mengmelk evolueert gunstig. Daar waar in  gemiddeld nog , picogram TEQ/g vet
gemeten werd, zijn in  de concentraties gedaald tot op een niveau van gemiddeld , picogram
TEQ/g vet.
Anderzijds wordt onderzoek gedaan op melk afkomstig van hoeves gelegen in de buurt van een mogelijke besmettingsbron. Bij dit gericht onderzoek wordt ook reeds gedurende meerdere jaren de toestand
in enkele probleemgebieden opgevolgd.
Daarnaast worden bijkomend  meetcampagnes georganiseerd per provincie per jaar waarbij telkens
een melkveebedrijf ad random geselecteerd wordt voor bijkomende analysen op contaminanten van de
melk.
In  werden voor de groep van de dioxines geen normoverschrijdingen vastgesteld.

... Handel en verwerking van vis en schelpdieren
.... Aanvoer van vis in de Belgische vismijnen
In  werd een totale hoeveelheid van .. kg vis aangevoerd in de Belgische vismijnen.
In vergelijking met  is de aanvoer van vis in Nieuwpoort gedaald met  ton, in Oostende gestegen
met  ton en in Zeebrugge gestegen met  ton. Globaal gezien resulteert dit in een stijging van de
aanvoer met  ton in de Belgische havens in vergelijking met .
In  werd . kg (, ) van de aangevoerde vis afgekeurd. Dit is een lichte daling ten opzichte
van , toen er ,  ongeschikt was voor menselijke consumptie. De voornaamste reden van afkeu-



ring is onvoldoende versheid tot bederf. In een aantal zeldzame gevallen werd een partij Sint-Jakobsschelpen afgekeurd omwille van de aanwezigheid van mariene biotoxines (ASP en DSP).

Tabel . : Hoeveelheden aangevoerde en afgekeurde vis in de Belgische vismijnen

Aanvoer

Afgekeurd

Vismijn Nieuwpoort

. Kg

 Kg

Vismijn Oostende

.. Kg

. Kg

Vismijn Zeebrugge

.. Kg

. Kg

Totaal

.. Kg.

. Kg.
, 

.... Mariene biotoxines
Tweekleppige schelpdieren (oesters, mosselen, Sint-Jakobsschelpen) zijn voor hun voedsel afhankelijk
van fytoplankton dat zij uit het water ﬁltreren. Bepaalde soorten fytoplankton produceren natuurlijke
toxines die niet toxisch zijn voor schelpdieren, maar die er zich wel in kunnen opstapelen.
Al deze toxines zijn bestand tegen de normale hittebehandeling waaraan schelpdieren voor de consumptie zijn onderworpen. Bij de mens kan na het eten van besmette oesters of mosselen onder andere
verlamming (Paralytic Shellﬁsh Poison), diarree (Diarrhetic Shellﬁsh Poison) of geheugenverlies (Amnesic
Shellﬁsh Poison) optreden.
In het kader van de betreﬀende Europese regelgeving werden  monsters genomen van tweekleppige
weekdieren voor onderzoek op mariene biotoxines. Deze monsters werden genomen in het productiegebied voor oesters te Oostende, in de vismijnen, aan de grensinspectieposten en in de handel.
Vier monsters waren positief voor ASP en DSP. Het betrof hier Sint-Jakobsschelpen aangevoerd in de
vismijn, deze werden dan ook afgekeurd.

.... Visinrichtingen
Het gaat hier om de inrichtingen met een erkenning voor het be – en/of verwerken van vis en visserijproducten. Ook zuiveringscentra en verzendingscentra voor levende tweekleppige weekdieren zijn in
deze categorie inbegrepen. Onder visbewerking wordt verstaan stropen, strippen, ontkoppen, in moten
verdelen, ﬁleren, hakken en dergelijke. Visverwerking betekent verhitten, roken, drogen, zouten, marineren en dergelijke.



Figuur . : Inrichtingen voor de be- en/of verwerking van vis en visserijproducten.
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Tabel . : Be- en/of verwerking van vis & visserijproducten : evolutie van het aantal erkenningen (VE)

Aantal erkenningen
 december 



 december 



 december 



 december 



.... Residuen en contaminanten in viskwekerijen
De vis van viskwekerijen wordt onderzocht in het kader van het bewakingsprogramma inzake residuen
van geneesmiddelen en contaminanten
In totaal werden er  analyses uitgevoerd, verdeeld over de verschillende op te sporen residuen. Deze
analyses leverden twee niet conforme resultaten op, één maal voor metabolieten van nitrofuraan en één
maal voor malachietgroen. De eerste substantie is een stof met antimicrobiële werking, verboden bij alle
voedselproducerende dieren. De tweede is een goedkope maar niet toegelaten kleurstof die historisch
in de viskwekerij werd gebruikt omwille van desinfecterende eigenschappen. Nieuwe bemonstering



opgestart in de betrokken bedrijven in het kader van het opvolgingsonderzoek bracht geen verdere

abnormaliteiten aan het licht. In het tweede geval betrof het gekweekte vis die was verzonden uit een
andere lidstaat die over het voorval werd ingelicht.

... Toezicht op de bacteriologische besmetting van eetwaren van
dierlijke oorsprong en op de hygiëne-indicatoren
In  werden dezelfde soorten monsters als in de voorgaande jaren onderzocht om de evolutie van
de toestand in België te kunnen opvolgen evalueren. Op alle genomen monsters werd, naast een telling van ziekteverwekkende kiemen, ook een telling uitgevoerd van de volgende hygiëne-indicatoren :
Escherichia coli (karkassen van varkens, pluimvee en runderen, versneden vleesstukken van varkens,
pluimvee en runderen, gehakt van varkens en runderen en vleesbereidingen van pluimvee), enterobacteriën (vleesbereidingen en gerookte zalm) en totaal kiemgetal (karkassen van pluimvee).

.... Besmetting van eetwaren door Salmonella
In  bleef de besmetting van varkenskarkassen ten opzichte van  statistisch gezien stabiel.
Er bleken  van de  monsters positief. De besmetting van versneden vlees ( positieve monsters op
) en gehakt ( positieve monsters op ) van varkens gaat in dalende lijn.
Wat de geïsoleerde serotypes van Salmonella betreft, kwamen  serotypes in grote mate het vaakst voor.
Het ging om Salmonella Typhimurium, Salmonella Derby en Salmonella Brandenburg.
Tabel . : Aanwezigheid van Salmonella in varkensvlees tussen  en 
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Wat het vlees van gevogelte betreft, was er ten opzichte van  een lichte vermeerdering van de Salmonella-besmetting bij braadkippen ( positieve monsters van karkassen op  en  positieve monsters van ﬁlets op ). Bij soepkippen bleef de besmettingsgraad min of meer ongewijzigd ( positieve
monsters op ). De besmetting van bereidingen op basis van vlees van gevogelte gaat in stijgende lijn
( positieve monsters op ).
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Tabel . : Aanwezigheid van Salmonella in vlees van gevogelte tussen  en 









Karkassen van braadkippen

, 

, 

, 

, 

Kippenﬁlet

, 

, 

, 

, 

Karkassen van soepkippen

, 

, 

, 

, 

 

, 

Bereidingen van gevogelte

In  was het rundergehakt in heel geringe mate besmet door Salmonella. Op  monsters werd
slechts  monster positief bevonden. Ook het versneden vlees van runderen was slechts in geringe mate
door Salmonella besmet ( positieve monsters op ), hetgeen een stabilisatie betekende ten opzichte
van .

Tabel . : Aanwezigheid van Salmonella in rundvlees tussen  en 
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.... Besmetting van eetwaren door Campylobacter
In  vertoonde de besmettingsgraad in vlees van gevogelte een daling ten opzichte van .
Niettegenstaande de geringe hoeveelheid van de onderzochte matrix, bleef de besmetting van gevogelte door Campylobacter hoog :  positieve monsters van braadkipkarkassen op ,
 positieve monsters van kippenﬁlet op  en  positieve monsters van soepkipkarkassen op .
Ook de vleesbereidingen van gevogelte waren erg besmet door Campylobacter (, ), alhoewel er
ook daar een daling te signaleren valt.
De geïsoleerde stammen op de karkassen en ﬁlets van braadkippen bestonden, net zoals de vorige
jaren, hoofdzakelijk uit Campylobacter jejuni. Bij deze bereidingen wordt hoofdzakelijk Campylobacter
jejuni en Campylobacter coli geïsoleerd.



Tabel . : Aanwezigheid van Campylobacter in vlees van gevogelte tussen  en 
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Bereidingen van gevogelte

.... Besmetting van eetwaren door enterohemorragische Escherichia coli O
In  werden . runderkarkassen bemonsterd. Er werden  stammen van enterohemorragische
Escherichia coli O:H of O:H- aangetoond (, ). De andere in  onderzochte matrices bestonden uit  monsters van versneden vlees van runderen ( positieve monsters) en  monsters van
rundergehakt ( positieve monsters).
Wanneer er een besmetting wordt vastgesteld, wordt er steeds onderzocht wat er fout is gelopen en
worden de algemene hygiënepraktijken en de HACCP-procedures in het slachthuis herzien. Bovendien
worden er in de landbouwbedrijven waarvan het slachtvee afkomstig was bijkomende controles uitgevoerd.

.... Besmetting van eetwaren door Listeria monocytogenes
De besmettingsgraad van varkensgehakt ( positieve monsters op ) blijft onveranderd ten opzichte
van de voorgaande jaren. Bij rundergehakt ( positieve monsters op ) kan er een lichte daling worden vastgesteld.
Daarentegen bereikt de besmetting van bereidingen op basis van rauw gevogeltegehakt een besmettingspercentage van   ( positieve monsters op ) wat een signiﬁcante vermeerdering betekent
ten opzichte van . De besmetting van ham ( positieve monsters op ) en paté ( positieve monsters op ) lijkt niet erg hoog te zijn, maar dergelijke gekookte producten zouden nooit besmet mogen
zijn. De besmetting van worst blijft stabiel.
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Tabel . : Aanwezigheid van Listeria monocytogenes tussen  en 
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Ook gerookte zalm is vaak besmet door Listeria monocytogenes ( positieve monsters op  monsters
genomen op het einde van de productie en  positieve monsters op  bij het verstrijken van de houdbaarheidsdatum). Deze resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten van .
Wanneer er een besmetting door Listeria monocytogenes wordt vastgesteld, wordt er steeds onderzocht wat er fout is gelopen en worden de algemene hygiënepraktijken en de HACCP-procedures in
het betrokken bedrijf herzien. Bovendien worden er nieuwe monsters van hetzelfde lot of van dezelfde
producten genomen. Indien één of meerdere van die nieuwe monsters ook positief blijkt te zijn, wordt
de productie stilgelegd tot wanneer de producent heeft aangetoond dat het probleem is opgelost.

.... Hygiëne-indicatoren in eetwaren
Om de hygiëne in de verschillende vleesproductiekolommen in België te evalueren wordt sinds 
een telling van de hygiëne-indicatoren uitgevoerd in monsters genomen in het kader van het plan op
het toezicht van zoönosen.
In  werd het totaal kiemgetal bepaald op karkassen van pluimvee, voor alle andere matrices gebeurde het onderzoek op Escherichia coli met uitzondering van vleesbereidingen en gerookte zalm die
op enterobacteriën onderzocht werden.
Op basis van de resultaten van dit toezicht was het mogelijk criteria inzake de werk-, bedrijfs- en
producthygiëne op te stellen. Tevens kon zo de evolutie van de hygiënekwaliteit van jaar tot jaar in de
verschillende vleesproductiekolommen opgevolgd worden.
Het doel van deze evaluatie is ieder jaar de criteria te verbeteren door het wegwerken van de   onaanvaardbare resultaten. Deze gegevens laten eveneens toe om de hygiëne van elk bedrijf te evalueren,
gezien er om de  tot  jaar in alle slachthuizen en uitsnijderijen minstens  maal minstens  monster



genomen wordt.

.. Antibioticumresistentie van Salmonella’s geïsoleerd uit voeding
De antibioticumresistentie van Salmonella verschilt zeer sterk naargelang het serotype. Het frequent
voorkomen van multiresistente serotypes zoals Hadar Virchow, Paratyphi B en Typhimurium in bepaalde
voedingswaren beïnvloedt de resistentiepercentages in hoge mate.
In  bleef de algemene resistentie van Salmonella geïsoleerd uit voeding voor  onderzochte antibiotica gelijk of vertoonde ze zelfs een daling tegenover . Voor nalidixinezuur echter werd een sterke
stijging van resistente stammen waargenomen. Voor ciproﬂoxacine, dat tot dezelfde groep antibiotica
behoort, werden gelukkig nog geen resistente stammen aangetroﬀen. Het verschijnen van resistente
stammen voor ceftriaxome in  werd in  bevestigd. Er werd zelfs een stijging waargenomen.
Salmonella’s geïsoleerd uit braadkippen vertonen de hoogste resistentiepercentages :   voor
ampicilline,   voor nalidixinezuur,   voor de combinatie trimethoprim-sulfonamide en   voor
ceftriaxome. Bij de salmonella’s geïsoleerd uit varkensvlees werd een hoge resistentie voor tetracycline
aangetroﬀen ( ). Bij soepkippen werden de minst resistente salmonella’s aangetroﬀen. Ze vertonen
enkel resistentie voor ampicilline ( ) en nalidixinezuur ( ). Dit is te verklaren door het predominant
voorkomen bij soepkippen van het serotype Enteritidis, dat zeer weinig resistentie vertoont.
Tabel . : Percentage resistente Salmonella geïsoleerd uit voeding
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2.

Planten, meststoﬀen
en gewasbeschermingsmiddelen
2.1. Planten
Het bewaken van de gezondheid van planten wordt gerealiseerd door het uitvoeren van inspecties bij
import en export van planten en plantaardige producten (zie Deel , hoofdstuk ) en door het uitvoeren
van monitoringscampagnes op de aanwezigheid van schadelijke organismen die zich hier zouden kunnen vestigen. Voor bepaalde schadelijke organismen die zich al hebben gevestigd worden systematisch
bestrijdingsmaatregelen opgelegd om de verspreiding ervan tegen te gaan.
Jaarlijks worden producenten, opslagplaatsen en verzendingscentra van planten en plantaardige
producten oﬃcieel geïnspecteerd op de aanwezigheid van schadelijke organismen. Bij vaststelling van
besmettingen, worden passende bestrijdingsmaatregelen opgelegd en wordt de toestand opgevolgd
totdat aangetoond is dat de besmetting is uitgeroeid.
Door deze werkwijze kan ook op internationaal vlak gegarandeerd worden dat onze planten en plantaardige producten voldoen aan de gestelde eisen.

... Prospecties en campagnes ter bestrijding
van schadelijke organismen
Ieder jaar organiseert het FAVV prospectiecampagnes om schadelijke organismen op te sporen en
eventueel besmette zones af te bakenen. Het gaat hem daarbij bijvoorbeeld om bruinrot, ringrot, knolcyperus, Phytophthora ramorum, het dennenaaltje, het pepinomozaïekvirus, Monilinia fructicola of het
Sharkavirus.
In uitvoering van de betreﬀende Europese richtlijn en door de ringrotbesmetting die gevonden werd
in de pootgoedproductie van  (zie Deel , hoofdstuk ) heeft België voor het productieseizoen
 het monitoringprogramma voor ringrot, maar ook voor bruinrot, uitgebreid. In het kader van dit
programma worden ongeveer . monsters genomen van . partijen poot- en consumptieaardappelen. De controles worden uitgevoerd door de gewesten (pootgoed) en door het FAVV (consumptieaardappelen). De monsters worden naar het laboratorium van het CLO (Centrum voor Landbouwkundig
Onderzoek) of het UCL (Université Catholique de Louvain) gestuurd voor testen op ringrot en bruinrot.
Begin januari  was er   van de Belgische pootgoedpartijen gecontroleerd. Alle stalen waren



negatief. Er werden  stalen besmet bevonden voor ringrot in de Belgische consumptieaardappelen,
hiervan kwamen  stalen van partijen die afkomstig waren van productieplaatsen die in het voorjaar van
 besmet waren verklaard.

In een groot aantal oppervlaktewaters van de provincies Antwerpen en Limburg worden jaarlijks ook
waterstalen genomen ter analyse op de bruinrotbacterie. De bruinrotbacterie kan in tegenstelling tot de
ringrotbacterie overleven in deze oppervlaktewaters dankzij de aanwezigheid van de waardplant
Bitterzoet (Solanum dulcamara). De monitoring laat toe om het gebied van de oppervlaktewaterbesmetting goed af te bakenen. Dit gebied wordt te samen met een buﬀerzone de ‘beschermingszone
Bruinrot’ genoemd en omvat  gemeenten. In deze gemeenten geldt er een volledig verbod tot beregening van aardappelvelden met oppervlaktewater.
Monilinia fructicola is een schimmel die schade kan aanrichten in Prunus-boomgaarden (pruim, kers,
kriek, perzik,…). In  werden er  stalen genomen die allen negatief waren.
Het Plum pox virus (Sharka) werd eveneens gecontroleerd in de Prunusboomgaarden. Er werden 
stalen geanalyseerd. Hiervan werden er  positief bevonden. De besmette planten evenals de planten in
de onmiddellijke omgeving werden vernietigd.
In  werden er  visuele controles en  staalnames uitgevoerd in kwekerijen en tuincentra voor
Phytophthora ramorum. Deze schimmel werd op  plaatsen in Rhododendron en Viburnumsoorten
gevonden. De staalnames in openbaar groen en bossen leverden geen positieve stalen op. De besmette
planten en de planten in een straal van  meter rond de besmette planten werden vernietigd.
Vanaf begin december  tot half april  werden er  bladstalen verzameld in tomatenopkweekbedrijven van plantjes die minstens  weken oud waren. Alle stalen waren negatief voor het pepinomozaïekvirus . Ook een verdacht vruchtstaal dat genomen werd tijdens de visuele inspecties op de
veilingen was negatief.
Zoals vereist door de Europese Commissie werd er ook een campagne uitgevoerd voor het opsporen
van het denneaaltje (Bursaphelenchus xylophilus). Op  locaties in België werd een inspectie verricht,
waarbij  stalen van naaldhout verzameld werden. Alle stalen bleken na analyse negatief te zijn voor de
aanwezigheid van deze nematode .
In  werd voor het eerst een prospectiecampagne opgezet om de maïswortelboorder (Diabrotica
virgifera) te detecteren. Begin juli werden in gans België ongeveer  vallen met lokstoﬀen geplaatst in
maïsvelden in de buurt van belangrijke invoerplaatsen zoals de luchthavens en de havens, evenals nabij
parkings langsheen de belangrijkste autosnelwegen komende uit het zuiden. Deze vallen werden om de
twee weken gecontroleerd op aanwezigheid van de kever. Enkel in de omgeving van de luchthaven van
Zaventem werden er kevers gevonden (zie Deel , Hoofdstuk ).
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... Kwaliteit van de plantaardige producten
Het FAVV oefent tevens controle uit op de naleving van de voorgeschreven kwaliteitsnormen bij groenten en fruit, aardappelen en bananen.
Deze producten worden steekproefsgewijs gecontroleerd in alle stadia van de verkoop. De in 
uitgevoerde controles zijn weergegeven in tabel ..
Verkeerde etikettering en bederf vertegenwoordigen respectievelijk   en   van de geweigerde
partijen.
Producten die niet aan de normen voldeden moesten in regel gesteld of vernietigd worden.
De verantwoordelijken kregen ofwel een verwittiging () ofwel een proces-verbaal (). Na aanpassing
van de etikettering of hersortering konden de afgekeurde partijen ter herkeuring aangeboden worden.
In bepaalde gevallen werden de goederen in afwachting voorlopig in beslag genomen ( partijen in
).
Voor heel wat groenten en fruit werden op Europees niveau de speciﬁeke kwaliteitsnormen herwerkt
o.a. voor citrusvruchten, walnoten en courgettes.
(zie Deel , Hoofdstuk )
Tabel . : Overzicht van de kwaliteitscontroles op groenten en fruit in 

Handelsstadium

Aantal uitgevoerde controles

 afkeuring

Kleinhandel

.



Groothandel

.



Veilingen

.



Totaal

.
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... Residu’s van gewasbeschermingsmiddelen in fruit,
groenten en granen
Groenten, fruit en granen kunnen op het veld behandeld zijn met gewasbeschermingsmiddelen.
Soms gebeurt de behandeling zelfs nadat de producten zijn geoogst, zoals voor het bewaren van groenten of om het kiemen van aardappelen te voorkomen. Wanneer een gewas aan de consument wordt
aangeboden, kan dit nog steeds sporen (residu’s) van gewasbeschermingsmiddelen bevatten.
Deze residuproblematiek is wettelijk gereglementeerd. Het betreﬀende KB deﬁnieert de maximum
toegelaten gehalten (Maximaal Residu Level, MRL) die de voedingsmiddelen mogen bevatten om in
de handel gebracht te kunnen worden. Het bevat alle gewasbeschermingsmiddelen die in België voor
de teelt zijn toegelaten en voor de gewasbeschermingsmiddelen die in andere landen zijn toegelaten
om andere teelten te beschermen. De normen zelf zijn opgesteld ofwel op Belgisch niveau ofwel op
Europees niveau.
Bij de opstelling van deze normen, werd er nagegaan of deze geen enkel risico inhouden voor de



gezondheid van de consument, zowel op korte als op lange termijn.

De MRL’s maken het eveneens mogelijk om gebruikers die gewasbeschermingsmiddelen niet conform
gebruiken op te sporen en te bestraﬀen. Zo kan bijvoorbeeld het niet naleven van de goede landbouwpraktijken door de producent (gebruik van overdreven dosis, niet respecteren van minimumtermijn voor
de oogst), de oorzaak zijn van onwettige gehalten aan residuen.
Om het controleprogramma op te stellen, wordt er met verschillende criteria rekening gehouden.
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het verbruik van fruit, groenten en granen, de controleresultaten van
de voorgaande jaren, de Europese verplichtingen (Europees gecoördineerd programma) of de Belgische
productie.
Via het programma wordt nagegaan of de wetgeving wordt gerespecteerd. Het is vooral gericht op
teelten die verdacht worden residuen te bevatten. De minder belangrijke teelten worden gecontroleerd
op basis van een cyclusprogramma.
Het dient duidelijk te worden gesteld dat overschrijdingen slechts zeer uitzonderlijk een bedreiging
kunnen vormen voor de volksgezondheid. Wanneer normen overschreden worden, wordt een risicoanalyse uitgevoerd om de eventuele gevaren voor de consument te bepalen.
Op basis hiervan worden adequate maatregelen genomen.
In  werden in totaal . monsters genomen van fruit, groenten en granen bij de producenten,
veilingen, invoerders, groothandelaars en kleinhandelaars.   van de monsters van fruit, groenten en
granen waren van Belgische oorsprong, ,  was ingevoerd, en ,  van onbekende oorsprong.
 monsters van fruit en groenten overschreden de MRL (, ). Bij de granen werd geen enkele
non-conformiteit vastgesteld.
Tabel . : Overzicht van het aantal genomen monsters en de verkregen analyseresultaten
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De belangrijkste vastgestelde overtredingen betreﬀen selder, druiven, veldsla, Spaanse peper, mandarijnen en bonen. In   van de monsters van fruit en groenten en in   van de monsters van granen
werden helemaal geen residuen teruggevonden.
Figuur . : Evolutie van de overschrijdingen van MRL van de laatste jaren









, 



, 





, 





, 




... Nitraten
De nitraten vormen de belangrijkste stikstofverbindingen die de planten uit de grond absorberen om
te groeien. Alle planten bevatten nitraten, maar in verschillende gehaltes. Het gehalte is afhankelijk van
verschillende factoren zoals :

●

de aard en diversiteit van het gewas : over het algemeen is het gehalte aan nitraten in groenten
veel hoger dan in fruit, hoewel het gehalte bij bepaalde groenten heel laag is. Volgende gewassen
bevatten over het algemeen een hoog gehalte aan nitraten (meer dan mg/kg) : andijvie, selderij,
sla (behalve ijsbergsla), veldsla, spinazie, radijzen, peterselie en rode bieten. Paprika’s, tomaten,
champignons, erwtjes, appelen, peren, sinaasappelen, perziken en rozijnen bevatten daarentegen
een laag gehalte aan nitraten.

●

intensiteit en aard van de mest : bij een gemiddelde bemesting wordt het totaal gehalte aan door de
plant geabsorbeerde nitraten omgezet in proteïnen. Teveel mest kan leiden tot een overschrijding
waardoor bepaalde gewassen een te hoog gehalte aan nitraten bevatten.

●

de weersomstandigheden (licht en temperatuur) : het gewas gebruikt lichtenergie om de geabsorbeerde voedingsbestanddelen om te zetten in proteïnen. Dit wil zeggen dat wanneer de plant
weinig licht krijgt, deze minder nitraten zal omzetten in proteïnen. Te weinig licht - kenmerkend voor
serres in de winter - bevoordeelt de accumulatie van nitraten en dit in het bijzonder bij bladgroenten. Daarom bevatten wintergroenten vaak een hoger gehalte aan nitraten dan zomergroenten.

In  werden  monsters genomen van bladgroenten (selderij, veldsla, verse spinazie, andijvie en



(krop)sla. Bij  monsters (,) werd een overschrijding van de wettelijk toegelaten nitraatgehaltes
vastgesteld . Deze overschrijdingen betreﬀen vooral verse spinazie en veldsla.

Tabel . : Controleresultaten nitraatgehaltes bij bladgroenten

Matrix

Overschrijdingen

Aantal
monsters

Aantal



Selderij





,

Veldsla





,

Verse spinazie







- onder scherm







-in volle grond







- onder scherm





,

-in volle grond





,

Andijvie







Totaal





,

IJsbergsla

Verse sla “lactuca savita L.”

... Zware metalen
Zware metalen kunnen zeer giftig zijn, zelfs bij kleine concentraties. Door hun persistent karakter zullen
ze nooit afbreken, niet in het leefmilieu, niet bij de transformatie van voedingsmiddelen, niet in het lichaam. Zware metalen en hun verbindingen kunnen de voeding op verschillende manieren besmetten.
Zo kunnen ze bijvoorbeeld aangetroﬀen worden tengevolge van de absorptie door de gewassen uit de
grond of tengevolge van hun aanwezigheid in de vorm van neergeslagen stofdeeltjes.
In  werden  monsters van fruit, groenten afgenomen en geanalyseerd op de aanwezigheid van
zware metalen (lood en cadmium). Van deze  genomen monsters, heeft slechts één lichtjes de toegelaten norm voor lood overschreden (peterselie).
Tabel . : Controleresultaten zware metalen in fruit en groenten

Matrix

Fruit en groenten
Totaal

Aantal
monsters

Analyses

Overschrijdingen

Cadmium



Lood










... CITES
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In  werden er  invoervergunningen,  kennisgevingen van invoer,  fytosanitaire certiﬁcaten
(uitvoervergunningen) en  vergunningen voor uitvoer of wederuitvoer afgeleverd.
Voor intra-EU verkeer werden er geen certiﬁcaten afgeleverd in .
Er waren  inbeslagnames wegens illegale invoer van planten of plantaardige producten; namelijk voor
schors, stammen en ginseng.

2.2. Meststoﬀen, bodemverbeterende middelen
en teeltsubstraten
Het FAVV voerde in , . controles uit in  bij fabrikanten, invoerders, verpakkers en gebruikers
van meststoﬀen, bodemverbeteraars en teeltsubstraten. Bij deze controles wordt nagegaan of de wettelijke voorwaarden inzake de handel in en het gebruik van meststoﬀen, bodemverbeterende middelen
en teeltsubstraten gerespecteerd worden .
Van de . uitgevoerde controles, waren er  die een niet-conformiteit aan het licht brachten ( ).
,  van de inbreuken hadden betrekking op het product, ,  op de documenten (etiketten, verpakkingen, registers en comptabiliteit), ,  op de opslag- en verkoopvoorwaarden van de producten
en ,  op de erkenningen van de bedrijven.
Figuur . : Verdeling van de controles per inrichting

, 

, 

 
, 
Voorverpakkers
Fabrikanten
Invoerders
handelaars
Landbouwers / gebruikers

, 



Tabel . : Aantal en aard van de uitgevoerde controles

Soorten controles

Niet-conform

Uitgevoerde
controles

Aantal









.











Naleving erkenning bedrijven







Totaal

.





Documenten
Opslag en verkoopsvoorwaarden van de producten
Controle op waarborgen
en normen

... Controle van de erkenningen van bedrijven
Iedereen die invoert, fabriceert, bereidt of verpakt met het oog op het verhandelen van samengestelde
meststoﬀen, gemengde organische bodemverbeterende middelen of potgrond, moet voorafgaand hiervoor erkend zijn door de minister. Iedereen die meststoﬀen, gemengde organische bodemverbeterende
middelen of potgrond door een derde laat fabriceren met het oog op het in de handel brengen onder
zijn eigen naam, moet eveneens erkend zijn.
In  waren  operatoren in het bezit van dergelijke erkenning.
De controle op de erkenningen van de bedrijven bestaat erin om zich ervan te vergewissen dat deze
operatoren over de nodige erkenning beschikken.
In  werden in dat kader  controles uitgevoerd. Hiervan brachten  een niet-conformiteit aan het
licht.

... Documentencontroles
De documentencontroles omvatten de controles van de etiketten, verpakkingen, registers en de boekhouding.
Tijdens het jaar , werden  documentencontroles uitgevoerd waarvan  een gebrek aan conformiteit aan het licht brachten ( ).
De meest voorkomende inbreuken zijn :
●

het ontbreken van de volgens de wetgeving vereiste documenten (vervoersdocumenten, etiketten)

●

het niet naleven van de opgelegde voorschriften (onjuiste of onvolledige vermeldingen)
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... Controle op de opslag- en verkoopsvoorwaarden
van de producten
De meststoﬀen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten die verhandeld en gebruikt mogen
worden staan vermeld in de bijlage  van het KB van  januari . De producten die niet in deze bijlage
zijn opgenomen, mogen enkel worden verkocht en gebruikt op voorwaarde dat de Minister vooraf een
ontheﬃng heeft afgeleverd.
Verder is het zo dat voor het op de markt brengen van zuiveringsslib een vergunning moet worden
afgeleverd voor elke productie-eenheid.
Bij . controles werden de in de opslagplaatsen en voorraden aanwezige producten nagekeken en
werd vooral nagegaan of de voorwaarden inzake de vergunning voor zuiveringsslib en de ontheﬃng
voor producten werden nageleefd. Die controles werden uitgevoerd bij fabrikanten, verkopers, invoerders, verpakkers en gebruikers. Bij  controles werd een gebrek aan conformiteit vastgesteld ( ),
bijvoorbeeld door de afwezigheid van een bord met opschrift dat vereist is bij de opslag van meststoffen en slib.

... Controle op de waarborgen en normen
De belangrijkste hoofdzakelijke hoedanigheden van de bemonsterde meststoﬀen, bodemverbeteraars,
teeltsubstraten en zuiveringsslib worden bepaald en vergeleken met de geldende waarborgen en
normen.
In  werden  monsters genomen waarvan er  niet conform bleken te zijn.



Tabel . : Aard en verdeling van de belangrijkste punten van niet-conformiteit

Aantal

Soort

analyses

Gunstig

Ongunstig

Belangrijkste
niet nageleefde
waarborgen en normen

Samengestelde meststoﬀen
Bulk blending







Samengestelde meststoﬀen







fosfor,



stikstof

Samengestelde organische meststoﬀen





Kalium,

Meststoﬀen op basis van secundaire elementen
Kalkmeststof







Meststoﬀen op basis van secundaire elementen







Enkelvoudige meststoﬀen
Stikstofmeststoﬀen







Fosforzuurmeststof







Kalimeststof







Kalium,
fosfor

Meststoﬀen die sporenelementen bevatten
Meststoﬀen die slechts
één spoorelement bevatten
Mengsel van sporenelementen













Binaire meststoﬀen
Meststoﬀen met twee of drie
hoofdzakelijke hoedanigheden







Andere
Meststoﬀen + pesticiden







Aanverwante producten













Meststoﬀen voor de bereiding van
voedingsoplossingen

Teeltsubstraten
Organische of fysische teeltsubstraten







OS*, zink, nikkel,

Grond







geleidingsvermogen



OS*, DS**, fosfor, stikstof,

Zuiveringsslib
Zuiveringsslib





Bodemverbeteraars
Fysische bodemverbeteraars







Organische bodemverbeteraars







Compost







Totaal







*OS : organische stof

**DS : droge stof

Stikstof, DS**,
fytotoxiciteit
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... Vervolgingen en schriftelijke waarschuwingen
In  werden in totaal  processen-verbaal opgesteld en  schriftelijke waarschuwingen
opgestuurd naar bedrijven, vooral op grond van de niet-naleving van de normen en waarborgen alsook
op grond van onvolkomenheden van de etikettering of verpakking.

2.3. Gewasbeschermingsmiddelen
Het FAVV voerde  controles uit in  bij fabrikanten, invoerders, verkopers en gebruikers.
Bij deze controles wordt nagegaan of de voorwaarden inzake de handel in en het gebruik van erkende
of toegelaten (parallelimporten) gewasbeschermingsmiddelen voor gebruik in de landbouw worden
nagekomen .

Figuur . : Verdeling van de controles per inrichting.






Fabrikanten
Invoerders
Verkopers
Gebruikers

 

Van de  uitgevoerde controles, waren er  die een non-conformiteit aan het licht brachten ( ).
  van de inbreuken had betrekking op het in de handel brengen van gewasbeschermingsmiddelen
en   op het gebruik van deze producten (landbouwer/gebruiker).



Tabel . : Aantal en aard van de inbreuken

Controle

Type

Inbreuken

Documentencontrole



Naleving erkenning / toelating opslag product



Naleving waarborgen / normen van producten



Naleving erkenning / toelating opslag producten



In de handel brengen van producten

Gebruik van producten

Totaal



... Controle op de handel in gewasbeschermingsmiddelen
.... Documentencontrole
Bij documentencontroles wordt de overeenstemming nagegaan van de etiketten, de verpakkingen,
de registers en de boekhouding met de wettelijke voorschriften. In  werden op dit gebied
 inbreuken vastgesteld.
De meest voorkomende inbreuken zijn :
●

niet-conforme etikettering (ontbreken van gevaarsymbolen en –vermeldingen, vermeldingen
i.v.m. de eerste hulp, standaardzinnen betreﬀende gevaar (R) en standaardzinnen betreﬀende
veiligheid (S)

●

niet-conforme publiciteit

●

vermeldingen op niet-conforme facturen

●

niet-conforme verpakkingen

.... Controle op de erkenningen en toelatingen van producten
Op de markt gebrachte gewasbeschermingsmiddelen moeten volgens de geldende wetgeving worden
erkend of toegelaten.
In  werden  inbreuken vastgesteld.  van deze inbreuken wezen uit dat niet-erkende of niettoegelaten gewasbeschermingsmiddelen werden verhandeld.

.... Controle op de waarborgen en normen
In  werden  gewasbeschermingsmiddelen bemonsterd bij fabrikanten, invoerders, verkopers en
gebruikers.
Voor elk product wordt het gehalte aan werkzame stof bepaald.
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Daarnaast worden ook de belangrijkste fysico-chemische eigenschappen bepaald en vergeleken met de
geldende waarborgen en normen. Er wordt rekening gehouden met de FAO speciﬁcaties.
 gewasbeschermingsmiddelen ( ) bleken niet conform voor één of meer van hun eigenschappen.
De tabellen . en . vermelden de analyses en de vastgestelde gevallen van niet-conformiteit in
.
Tabel . : Types van de bemonsterde producten en aantal niet-conformiteiten

Analyses

Aantal niet-conformiteiten

Herbiciden





Afweermiddelen





Fungiciden





Mollusciciden





Rodenticiden





Insecticiden





Insecticiden + acariciden





Meststoﬀen + herbiciden





Groeiregelaars





Totaal





Tabel . : Vastgestelde niet-conformiteiten

Vastgestelde niet-conformiteiten
Gegarandeerd gehalte

Aantal

gegarandeerd gehalte overschreden



gegarandeerd gehalte niet bereikt



aan werkzame stof niet
nageleefd, waarvan

Stabiliteit



Het in oplossing blijven



Bewijs van natte zeving



Schuimvorming



Korrelverdeling



Totaal van de niet-conforme analysen



Het aantal niet-conforme monsters bedraagt  . Er is dus een vermindering van niet-conformiteit ten
opzichte van  ( ).



... Controle op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
De bij de landbouwers uitgevoerde controles hebben onder meer betrekking op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Men moet zich ervan vergewissen of de producten die de landbouwer in zijn
bezit heeft op gepaste wijze opgeslagen zijn, of ze erkend of toegelaten zijn en of ze in overeenstemming met de erkenningsakte worden gebruikt.
In  werden  controles uitgevoerd bij gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen. Er werden 
inbreuken vastgesteld ( ), wat overeenkomt met  van de totaal vastgestelde inbreuken. De meest
vastgestelde niet-conformiteiten houden verband met het gebruik van een niet-conform product.

... Vervolgingen en schriftelijke waarschuwingen
Er werden in  in totaal  processen-verbaal opgemaakt en  schriftelijke waarschuwingen aan
bedrijven toegestuurd, meestal voor het bezit van niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.
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2.4. De verplichte keuring van spuittoestellen
Sinds  moeten alle op het Belgisch grondgebied gebruikte spuittoestellen gecontroleerd worden,
met uitzondering van de rugtoestellen of kleine toestellen waarin de spuitvloeistof manueel of met behulp van een samengedrukt gas onder druk wordt gebracht of waarbij de spuitvloeistof wordt uitgestoten onder invloed van de zwaartekracht.
Het doel van deze controle is de gebruiker objectief te informeren over de toestand van zijn/haar spuittoestel door een duidelijke en nauwkeurige diagnose aan te bieden. De conformiteit van de toestellen
wordt bevestigd door het aanbrengen van een zelfklever met een geldigheidsduur van  jaar.
De controles in het Franstalig en Duitstalig landsgedeelte worden georganiseerd door het Departement
voor Landbouwtechniek van het CRA van Gembloux, de controles in het Nederlandstalig landsgedeelte
worden georganiseerd door het Departement Mechanisatie, Arbeid, Gebouwen, Dierenwelzijn en Milieubeveiliging van het centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CLO) van Gent.
De derde keuringscyclus die in  van start gegaan is, wordt in  voortgezet .
Een totaal van  spuittoestellen werd gekeurd in .  toestellen ( ) werden conform
verklaard na de eerste keuring of herkeuring.



Figuur . : Resultaten verplichte keuring spuittoestelen

Gekeurde toestellen

Aantal conform verklaarde toestellen

.
.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.
.

Vlaanderen

.

Wallonië

.

België


Vlaanderen

Wallonië

België
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3.

Voedingsmiddelen
fabricage, distributie
3.1. Microbiologie
In  heeft het FAVV zowel in de verwerking als in de distributie de microbiologische kwaliteit van een
aantal levensmiddelen onderzocht.
Deze levensmiddelen werden niet toevallig gekozen met het oog op microbiologisch onderzoek.
Enerzijds zijn er een aantal productcategorieën waarvan men weet dat ze bij herhaling bij vergiftigingsverschijnselen betrokken zijn. Anderzijds verplicht de Europese Commissie de Lidstaten elk jaar
bepaalde soorten van levensmiddelen te controleren.
Deze werkwijze, waarbij de te onderzoeken productcategorieën jaarlijks wijzigen, biedt het voordeel dat
op lange termijn informatie wordt verkregen over de microbiologische kwaliteit van een breed gamma
aan producten. Nadeel is dan weer dat het niet mogelijk is om voor alle productcategorieën een zicht te
krijgen op de jaarlijkse evolutie van de microbiologische kwaliteit.
Voor elke programma gelden bijzondere instructies op het gebied van de aard van het levensmiddel, de
uit te voeren analyses, de hoeveelheid te nemen monster, het vervoer ervan en de laboratoria waar ze
geanalyseerd kunnen worden.
Microbiologische besmettingen zijn het gevolg van de aanwezigheid van bepaalde kiemen.
Deze kiemen worden onderverdeeld in pathogene kiemen en indicatorkiemen. Pathogene kiemen kunnen voedselinfecties en voedselintoxicaties veroorzaken, die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de
consument. Indicatorkiemen duiden op een gebrek aan goede hygiënepraktijken in productieprocessen.
De criteria om de analyseresultaten te kunnen interpreteren worden bepaald door de Belgische wetgeving. Bij gebrek aan Belgische wetgeving werd teruggegrepen naar buitenlandse wetgeving of naar
gegevens uit de vakliteratuur. Het voor Listeria monocytogenes gebruikte criterium is afkomstig uit een
interne dienstinstructie.
Op basis van voornoemde microbiologische criteria kan de kwaliteit van een product of een partij
goederen beoordeeld worden. De afwezigheid van micro-organismen of het aantal aanwezige microorganismen is daarbij van doorslaggevend belang, waarbij evenmin de hoeveelheid aanwezige
parasieten, toxines en metabolieten uit het oog mag worden verloren.
Al naargelang het geval worden de producten als ‘bevredigend’, ‘aanvaardbaar’, ‘onvoldoende’ of ‘onaanvaardbaar’ geclassiﬁceerd. Wanneer een product in de categorie ‘onvoldoende’ is ingedeeld, betekent
niet dat dit product een gezondheidsgevaar inhoudt. Het wijst er wel op dat om redenen die moeten
worden vastgesteld (hygiëne bij de fabricage, slechte bewaring) het product van minder goede microbi-



ologische kwaliteit is dan waarop de verbruiker recht heeft.

Bovendien wordt een voedingsmiddel als giftig of bedorven beschouwd wanneer de verontreiniging de
toxiciteitgrens overschrijdt. Bij dergelijke overschrijding wordt het product uit de handel genomen en
vernietigd. Indien het reeds aan de consument verkocht werd, wordt het product teruggeroepen.
Vervolgens wordt er bij het verantwoordelijke bedrijf een diepgaande controle uitgevoerd van de
algemene hygiëne (in het bijzonder van de koudeketen, de personeelshygiëne, de kwaliteit van de
leveranciers en de reinigings- en ontsmettingsprocedures) en van de HACCP-veiligheidsprocedures.
De productie en/of de verkoop van dergelijke producten wordt geschorst tot de tekortkomingen zijn
rechtgezet en er opnieuw gunstige analyseresultaten worden bekomen.
In  toonden de resultaten van drie monsters een gebrekkige hygiëne en conservatie, maar geen
enkele vormde een gevaar voor de volksgezondheid. Er heeft zich dus geen enkele overschrijding van
de toxiciteitgrens voorgedaan.

... Gecoördineerde programma’s in de verwerking
.... Melk en producten op basis van melk
In het stadium van de verwerking moet elke melkinrichting zelf regelmatig controles uitoefenen op haar
producties, van grondstof tot eindproduct. Het FAVV eist dat elke inrichting minimum twee monsters
per jaar neemt van elke productfamilie die ze bereidt om na te gaan of de producten beantwoorden aan
de wettelijk vastgelegde microbiologische criteria.
Daarnaast neemt het FAVV zelf ook monsters in de melkinrichtingen om de microbiologische kwaliteit
van melk en producten op basis van melk te controleren.  was het eerste volledige jaar waarop de
controle door het FAVV op een uniforme manier georganiseerd werd.
De tabellen . en . geven een globaal overzicht van de indicatorkiemen en de pathogene kiemen
die in de genomen monsters van hoeveproducten en industriële producten werden aangetroﬀen.
Bij het eerste vermoeden van de aanwezigheid van pathogene kiemen blokkeert de FAVV-controleur de
verdachte producten binnen het bedrijf en neemt hij opnieuw monsters. Is het resultaat van die herbemonstering gunstig, dan worden de geblokkeerde producten vrijgegeven. Als ook de herbemonstering
wijst op de aanwezigheid van pathogene kiemen, dan moet de melkinrichting de producten en de
technologisch vergelijkbare producten uit de handel nemen. Op basis van bijkomend onderzoek wordt
de bestemming bepaald die aan die loten kan gegeven worden: vrijgeven, vernietigen, niet-menselijke
consumptie of herbehandelen tot een veilig product. In de praktijk belanden die producten meestal in
de afvalcontainer.
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Tabel . : Indicatorkiemen in melk en melkproducten in de verwerking

Industriële productie

Hoeveproductie

Opgespoorde kiem
en matrix

Aantal

Gunstige

Ongunstige

Aantal

Gunstige

Ongunstige

monsters

resultaten

resultaten

monsters

resultaten

resultaten

Staphyloccus aureus
Rauwe melk

-

-

-



 



Verse kaas



 





 

 

Poeders



 



-

-

-

Room- en melkijs



 





 



Coliformen
Rauwe melk

-

-

-



 

 

Melkdranken en room



, 

, 

-

-

-

Yoghurt



 





 

 

Boter en -producten



 





 

 

Kaas



 



-

-

-

Poeders



 



-

-

-

Room- en melkijs



 

 



 

 

Escherichia coli
Rauwe melk

-

-

-



 



Zachte kaas



 



-

-

-

Kaas op basis van rauwe en



 





 



gethermiseerde melk
Totaal kiemgetal
Rauwe melk

-

-

-



 

 

Gesteriliseerde en



 



-

-

-

Poeders



 



-

-

-

Room- en melkijs



 





 



UHT melk

De indicatorkiemen geven een indicatie van de hygiëne in de melkinrichtingen. De resultaten tonen aan
dat zowel in de industriële melkinrichtingen als in melkinrichtingen op de hoeve de hygiëne nog verbeterd kan worden, al is het probleem in deze laatste inrichtingen duidelijk het grootst.



Tabel . : Pathogene kiemen in melk en melkproducten in de verwerking

Industriële productie

Hoeveproductie

Opgespoorde kiem
en matrix

Aantal

Gunstige

Ongunstige

Aantal

Gunstige

Ongunstige

monsters

resultaten

resultaten

monsters

resultaten

resultaten

Salmonella
Rauwe melk

-

-

-



 



Melkdranken en room



 





 



Yoghurt



 





 



Boter en -producten



 





 



Kaas



 





 



Poeders



 



-

-

-

Room- en melkijs



 





 



Andere zuivelproducten



 





 





 

 

(vnl. desserten)
Listeria monocytogenes
Rauwe melk

-

-

-

Melkdranken en room



 





 



Yoghurt



 





 



Boter en -producten



 





 

 

Kaas



 





 



Poeders



 



-

-

-

Room- en melkijs



 





 



Andere zuivelproducten



 





 



(vnl. desserten)

Salmonella werd enkel aangetroﬀen in rauwe hoevemelk (  van de monsters).
Ook Listeria monocytogenes blijft een probleem bij rauwe hoevemelk (  ongunstig) en hoeveboter
(  ongunstig). Listeria monocytogenes werd ook aangetoond bij ,  van de kaasmonsters, en wel in
ongeveer dezelfde mate bij hoevekaas ( ) als bij niet-hoevekaas ( ).
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.... Eiproducten in de verwerking
In  werden  monsters eiproduct genomen in de eiproducteninrichtingen om na te gaan of de wettelijke normen gerespecteerd worden. De resultaten zijn zeer goed.
Tabel . : Indicatorkiemen in eiproducten

Resultaten
Opgespoorde kiemen
Bevredigend

Onvoldoende

Staphylococcus aureus

 



Enterobacteriaceae

 



Totale kiemen

 



Tabel . : Pathogene kiemen in eiproducten

Resultaten
Opgespoorde kiemen

Salmonella

Bevredigend

Onaanvaardbaar

 



... Gecoördineerde programma’s in de distributie
.... Gekookte schaal- en weekdieren
Gedurende het hele jaar door werden in de detailhandel en in de viswinkels monsters genomen van
weekdieren en gekookte schaaldieren (voorverpakte bakjes of in bulk). Deze monsters werden genomen
in het kader van het gecoördineerd programma .
De microbiologische kwaliteit van gekookte schaal- en weekdieren is vaak kritiek. Typisch voor deze producten is het feit dat ze gevoelig zijn voor een groot gamma micro-organismen. Bovendien worden ze
door bepaalde speciﬁeke aspecten van de productie, zoals het koken aan boord van vissersvaartuigen,
het koelen met zeewater, de intensieve behandeling en de lange transportduur, vatbaar voor besmetting en ongewenste microbiologische groei. De genomen stalen werden onderzocht op het totaal
aantal kiemen, thermotolerante coliformen, E. coli, coagulase positieve Staphylococcus, Salmonella en
Vibrio parahaemolyticus. Er werden  monsters genomen en geanalyseerd.



Tabel . : Indicatorkiemen in gekookte schaal- en weekdieren

Resultaten
Opgespoorde kiemen

Escherichia coli
Coagulase positieve
Staphylococcus
Totale telling (kiemen)
Vibrio parahaemolyticus

Bevredigend

Aanvaardbaar

Onvoldoende

 





, 

, 

, 

 





Tabel . : Pathogene kiemen in gekookte schaal- en weekdieren

Resultaten
Opgespoorde kiemen

Salmonella

Bevredigend

Onaanvaardbaar

 



De bacteriologische kwaliteit van de monsters genomen in het kader van dit programma is heel goed.
Geen enkel monster bevatte pathogene kiemen. Slechts  monsters bevatten te veel coagulase positieve
Staphylococcus, maar in die hoeveelheid dat de gezondheid van de consument niet in het gedrang
kwam.

.... Bereidingen op basis van pasteibakkersroom
Deze monsters werden genomen teneinde de hygiëne te controleren tijdens de bereiding van desserten
op basis van pasteibakkersroom en dit in bejaardentehuizen, rust- en verzorgingsinstellingen, ziekenhuizen en grootkeukens. Naar aanleiding van een voedselvergiftiging (salmonellose) die zich in  heeft
voorgedaan werden ook monsters genomen in bakkerijen. Een heel lichte besmetting werd toen opgespoord in poeder dat werd gebruikt bij de bereiding van desserten. De ontwikkeling van de aanwezige
bacteriën zou zich echter niet hebben voorgedaan indien de goede praktijken inzake hygiëne en het
naleven van de koudeketen correct zouden zijn toegepast.
Gedurende het gehele jaar werden monsters genomen van koude bereidingen op basis van melkpoeder
alvorens ze werden geconsumeerd (in grootkeukens) en op soezen, tompoezen en dergelijke
(in bakkerijen).
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Tabel . : Indicatorkiemen in bereidingen op basis van pasteibakkersroom

Resultaten
Opgespoorde kiemen

Escherichia coli
Coagulase positieve
Staphylococcus
Anaërobe sulﬁetreducerende
kiemen (op °C)
Totale kiemen

Bevredigend

Aanvaardbaar

Onvoldoende

, 

, 



, 

, 



 





 

, 

, 

Tabel . : Pathogene kiemen in bereidingen op basis van pasteibakkersroom

Resultaten
Opgespoorde kiemen
Bevredigend

Onaanvaardbaar

Salmonella

 



Listeria monocytogenes

 



In geen enkel monster kon de aanwezigheid van pathogene kiemen worden aangetoond. In ,  van
de monsters was de besmetting met totale kiemen te hoog. Dit kan wijzen op productieomstandigheden die onvoldoende aan de minimale hygiënevereisten beantwoorden, op een gebrek aan versheid of
op een bewaring bij een onaangepaste temperatuur. Niettemin zijn deze resultaten beter dan deze in
.

.... Kant-en-klaar gerechten op basis van vlees van gevogelte
Gezien de microbiologische contaminatie van vers vlees van gevogelte stroomopwaarts in de voedselketen, was het interessant om ook de kwaliteit van deze voedingscategorie te bekijken. De Europese
Commissie is bezig met het uitwerken van een criterium voor Listeria monocytogenes in kant-en-klare
levensmiddelen. Het was de bedoeling om na te gaan of deze kant-en-klare levensmiddelen op basis
van vlees van gevogelte reeds aan dit criterium voldeden.
In de kleinhandel, in beenhouwerijen, in zuivelwinkels, bij poeliers en dergelijke werden gedurende
het ganse jaar monsters genomen van levensmiddelen op basis van vlees van gevogelte dat vóór de
consumptie ervan niet meer moet gebakken worden, zoals kalkoenham, gerookte eendenﬁlet , koude
kip met gelei en dergelijke, voorverpakt of vers gesneden.



Er werden  monsters genomen en onderzocht op een aantal kiemen.

Tabel . : Indicatorkiemen in kant-en-klaar gerechten op basis van vlees van gevogelte

Resultaten
Opgespoorde kiemen
Bevredigend

Aanvaardbaar

Onvoldoende

Escherichia coli

, 

, 



Enterobacteriaceae

 

, 

, 

 





, 

, 

, 

Coagulase positieve
Staphylococcus
Totale kiemen

Tabel . : Pathogene kiemen in kant-en-klaar gerechten op basis van vlees van gevogelte

Resultaten
Opgespoorde kiemen
Bevredigend

Onaanvaardbaar

Salmonella

 



Listeria monocytogenes

, 

, 

Campylobacter

 



Slechts  monster bevatte Listeria monocytogenes. De controle van dit monster toonde aan dat de contaminatie plaatselijk was. Campylobacter kwam in  monsters voor.
In ,  van de monsters werd een te hoog gehalte aan totale kiemen aangetoond en ongeveer 
ervan bevatte eveneens te veel Enterobacteriaceae. Deze resultaten duiden erop dat de producten
onvoldoende vers waren.
Deze categorie levensmiddelen moet nauwgezet opgevolgd worden. Vermits de producten “kant-enklaar” zijn en vóór het verbruik niet meer gebakken hoeven te worden, kan het een risico inhouden voor
gevoelige personen. Het is dus aangeraden deze voedingsmiddelen steeds op een zo laag mogelijke
temperatuur te bewaren en ze niet te lang in de koelkast te laten liggen.
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.... Belgisch natuurlijk mineraalwater in ﬂessen
Gedurende gans het jaar werden er in de kleinhandel en in de horecasector in totaal  monsters genomen van natuurlijk mineraal water van verschillende Belgische merken. Het ging hem daarbij zowel om
bruisend als om niet bruisend mineraalwater. De monsters werden onderzocht op de aanwezigheid van
coliformen, Escherichia coli, fecale streptokokken, gesporuleerde anaërobe sulﬁetreducerende kiemen
en Pseudomonas aeruginosa.
Van de  onderzochte monsters waren er  van een onvoldoende kwaliteit.

.... Pita in pitabars
Gedurende de warmste maanden van het jaar, van mei tot september, werden in restaurants en pitabars
pita’s bemonsterd zoals ze aan de klant opgediend worden (broodje met vlees, groenten en saus).
Het controleprogramma was gericht op het onderzoek naar de aanwezigheid van zowel pathogene als
bepaalde indicatorkiemen. In totaal werden er  monsters genomen.
Tabel . : Indicatorkiemen in pita in pitabars

Resultaten
Opgespoorde kiemen
Bevredigend

Aanvaardbaar

Onvoldoende

Escherichia coli

, 

, 

, 

Enterobacteriaceae

, 

, 

, 

 





Clostridium perfringens

 





Totale kiemen

, 

, 

, 

Coagulase positieve
Staphylococcus

Tabel . : Pathogene kiemen in pita in pitabars

Resultaten
Opgespoorde kiemen



Bevredigend

Onaanvaardbaar

Salmonella

 



Listeria monocytogenes

 



Campylobacter

 



In dit programma werd de aanwezigheid van geen enkele pathogene kiem aangetoond. Niettemin
bevatten ongeveer de helft van de bemonsterde pita’s een te groot aantal Enterobacteriaceae. Dit kan
te wijten zijn aan een herbesmetting, een verkeerde bewaring na warmtebehandeling of een slechte
algemene hygiëne.
Bij bijna   van de monsters was het totale kiemgetal te hoog. Een mogelijke verklaring hiervoor is
het feit dat ook de groenten mee bemonsterd werden.

.... Kant-en-klaar gebakken hamburgers
Gehele hamburgers zoals ze aan de consument worden opgediend werden het ganse jaar door bemonsterd in inrichtingen met snelbediening.
Het controleprogramma was gericht op het onderzoek naar de aanwezigheid van bepaalde indicatoren pathogene kiemen.
Er werden in totaal  monsters genomen en onderzocht.
Tabel . : Indicatorkiemen in kant-en-klaar gebakken hamburgers

Resultaten
Opgespoorde kiemen
Bevredigend

Aanvaardbaar

Onvoldoende

 





 





Clostridium perfringens

 





Totale kiemen

, 

, 



Escherichia coli
Coagulase positieve
Staphylococcus

Tabel . : Pathogene kiemen in kant-en-klaar gebakken hamburgers

Resultaten
Opgespoorde kiemen
Bevredigend

Onaanvaardbaar

Salmonella

 



E. coli O : H

 



Listeria monocytogenes

 



De hamburgers die in het kader van het programma  werden ontleed zijn van een uitstekende
bacteriologische kwaliteit. Er werd geen enkele pathogene kiem aangetoond. Evenmin werden er zware
problemen vastgesteld op het gebied van de indicatorkiemen.
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.... Melkpoeder voor zuigelingen
De zuigelingen zijn een categorie van hypergevoelige verbruikers. In het verleden had een besmetting
van melkpoeder reeds het overlijden van een baby tot gevolg. De oorzaak hiervan bleek een contaminatie door Enterobacter sakazakii in de inhoud van een zuigﬂes, klaargemaakt op basis van melkpoeder.
Dit voedingsmiddel moet dus van een perfecte microbiologische kwaliteit zijn. Gedurende het ganse
jaar werden er bij de fabrikanten monsters van melkpoeder in dozen voor de eerste en tweede leeftijd
genomen.
De monsters werden onderzocht op totale kiemen, Salmonella, coagulase positieve Staphylococcus,
Bacillus cereus, Enterobacteriaceae, Enterobacter sakazakii, gisten/schimmels en Listeria monocytogenes. Geen enkele van de  genomen monsters werd als onvoldoende geklasseerd. De monsters van
melkpoeder voor zuigelingen waren in  dus van uitstekende microbiologische kwaliteit.

.... Rauwe oesters en mosselen
Gelet op de aanzienlijke consumptie van weekdieren tijdens de eindejaarsfeesten werden er in de loop
van de maanden november en december  monsters genomen van oesters en mosselen in schelp in
viswinkels en grootwarenhuizen. In het kader van dit programma werden ze onderzocht op fecale coliformen, E. coli, Salmonella (kiemen), Rotavirus, Calcivirus van het type Norwalk en Hepatitis A (virussen).
Er werden geen kiemen of virussen aangetroﬀen. De monsters van rauwe oesters en mosselen, genomen in het kader van de programmering , waren van een uitstekende microbiologische kwaliteit .

.... Voorverpakte belegde sandwiches
Meer en meer gebruiken we onze maaltijden buitenshuis en verbruiken we kant-en-klare bereidingen
waaronder voorverpakte sandwiches die men quasi overal kan kopen.
Daarom bestond het programma voor dit jaar uit het bemonsteren van voorverpakte sandwiches of
boterhammen belegd met bereide salades, gehakt of gerookte zalm in de kleinhandel zoals in broodjeszaken, in zelfbedieningszaken, in benzinestations en in automaten.
Er werden  monsters genomen en onderzocht op een aantal indicator- en pathogene kiemen.



Tabel . : Indicatorkiemen in voorverpakte belegde sandwiches

Resultaten
Opgespoorde kiemen

Escherichia coli
Coagulase positieve
Staphylococcus
Totale kiemen

Bevredigend

Aanvaardbaar

Onvoldoende

, 

, 



 





, 

, 

 

Tabel . : Pathogene kiemen in voorverpakte belegde sandwiches

Resultaten
Opgespoorde kiemen
Bevredigend

Onaanvaardbaar

Salmonella

 



Listeria monocytogenes

 



Er kwamen geen pathogene kiemen aan het licht.   van de monsters bevatten evenwel teveel totale
kiemen, wat op een gebrek aan versheid kan duiden. In   van de monsters werd een te hoog gehalte
aan E.coli vastgesteld. Dit kan wijzen op een fecale besmetting, wellicht door een slechte hygiëne.

....

Rauwmelkse kazen

Rauwmelkse kazen zijn voedingsmiddelen die regelmatig de oorzaak zijn van voedselintoxicaties.
Bepaalde micro-organismen in deze kazen vertonen een hoog risico. Dit zijn Listeria monocytogenes,
coagulase positieve Staphylococcus, salmonella en E. coli.
Studies over het gedrag van Listeria in zachte kazen en in sommige halfharde kazen hebben aangetoond dat Listeria niet alleen in staat was om het fabricageproces te overleven, maar ook zich tijdens de
rijping verder te ontwikkelen.
Zachte kaassoorten van het type Camembert, Brie of Epoisses werden gedurende gans het jaar bemonsterd in de kleinhandel en in de zuivelwinkels. Het doel van dit programma was het onderzoek naar de
aanwezigheid van een aantal risicovolle kiemen. Er werden  monsters genomen en geanalyseerd.
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Tabel . : Indicatorkiemen in rauwmelkse kazen

Resultaten
Opgespoorde kiemen
Bevredigend

Aanvaardbaar

Onvoldoende

, 

, 

, 

, 

, 

, 

Escherichia coli
Coagulase positieve
Staphylococcus

Tabel . : Pathogene kiemen in rauwmelkse kazen

Resultaten
Opgespoorde kiemen
Bevredigend

Aanvaardbaar

Salmonella

 



E. coli O  : H

 



 



 



Enterotoxines
van Staphylococcus
Listeria monocytogenes

Er werden geen pathogene kiemen aangetoond. , van de monsters was besmet met E. coli.
Dit wijst op een fecale besmetting. Eenzelfde hoeveelheid bevatte te veel coagulase positieve Staphylococcus, maar niet in een hoeveelheid dat ze toxines aanmaken die gevaarlijk zijn voor de gezondheid
van de consument.

....

Histaminegehalte in bepaalde vissoorten

Het eten van visserijproducten met hoog histaminegehalte kan tot ziekte leiden. Histamine en andere
amines worden gevormd door de groei van bepaalde bacteriën. Deze groei kan veroorzaakt worden
door het niet naleven van de tijd/temperatuuromstandigheden of het niet volgen van de goede hygiënische praktijken bij de vangst, de opslag, de verwerking en de distributie van visserijproducten.
Bij een voedselvergiftiging ten gevolge van histamine gaat het meestal om vis van de families van
de Scombridae, Clupeidae, Engraulidaeen of Coryphaenidae, waaronder tonijn, sardines, makreel en
zeeoor.
Tonijn, sardine, makreel, haring, ansjovis en diverse gelijkaardige vissoorten werden het hele jaar door
zowel vers, in blik of in bokaal bemonsterd in de kleinhandel en in de viswinkels.
Er werden  monsters genomen.



Tabel . : Resultaten histaminegehalte in bepaalde vissoorten

Resultaten (aantal monsters)
Opgespoorde kiemen
Voldoende

Onvoldoende

Ansjovis





Haring





Makreel





Sardine





Tonijn





Diverse





In  monsters van ansjovis werden histaminegehaltes vastgesteld die de norm ruimschoots overschreden. De partijen van de producten die hiermee overeenstemmen werden uit de handel genomen.
Het gehalte bij de andere monsters lag in alle andere gevallen ruim lager dan de norm.

... Collectieve voedseltoxi-infecties
We spreken van een collectieve voedseltoxi-infectie (CVTI) wanneer er tenminste twee gelijkaardige
gegroepeerde gevallen uitbreken met over het algemeen gastro-intestinale symptomen, te wijten aan
één en dezelfde oorzaak in de voeding.
In de haarden van voedsel toxi-infecties wordt het onderzoek hoofdzakelijk uitgevoerd door de
Gemeenschappen voor wat de medische aspecten betreft en door het voedselagentschap voor de
aspecten inzake voeding. De gegevens die tijdens deze onderzoeken worden verzameld, zijn essentieel
om het beleid inzake toezicht en preventie op andere niveaus uit te werken.
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Als collectieve voedsel toxi-infecties zo talrijk voorkomen, waarom wordt er dan zo weinig over gepraat ?
De paar gevallen die bij het grote publiek bekend zijn, zijn deze die via de media worden gemeld.
Het gaat daarbij echter slechts om het topje van de ijsberg : de pers maakt meestal enkel melding van de
meest spectaculaire gevallen.
Over het algemeen kan men in de praktijk slechts in   van de gevallen het verantwoordelijke agens
identiﬁceren. Dit komt natuurlijk ook door het feit dat slechts   van de gevallen in het labo worden geanalyseerd en dat slechts in een kwart van de gevallen de zieke personen een geneesheer consulteren,
die dan nog vaak geen monster neemt. Bij veel voedselvergiftigingen hebben de getroﬀen personen
slechts last van nogal vage spijsverteringsstoornissen. Door het snelle herstel hiervan is een raadpleging
niet steeds nodig, laat staan een analyse.
Het gevaar van collectieve voedseltoxi-infecties mag niet onderschat worden. Afhankelijk van de toxiciteit en de concentratie van de betrokken kiem en van de gevoeligheid van het slachtoﬀer, kan dergelijke
infectie tot zware implicaties lijden, soms zelfs met de dood tot gevolg.
Het is dan ook spijtig dat dergelijke infecties vaak niet aan de overheid gerapporteerd worden, waardoor
er heel wat nuttige informatie verloren gaat.
Men mag er daarbij vanuit gaan dat er in werkelijkheid  keer meer voedselvergiftigingen voorkomen
dan deze waarvan we kennis hebben.
Er werden in  bij het FAVV  haarden van CVTI aangegeven. Er waren hierbij . personen betrokken, waarvan  ernstig ziek werden.  van hen kwamen in het ziekenhuis terecht. Salmonella lag in
ongeveer   aan de oorsprong van de haarden.
Meer dan   van de haarden waren van particuliere oorsprong (feestjes, barbecues en dergelijke).
Ruim   kon aan de horecasector toegewezen worden en in   van de gevallen waren de scholen
de boosdoener. In mindere mate werden er ook bij grootkeukens en op buitengewone evenementen
zoals bijvoorbeeld bedrijfsfeesten haarden van CVTI vastgesteld.
Vermoedelijk is meer dan de helft van de haarden gelinkt aan de consumptie van eieren en producten
op basis van eieren.   van de haarden is te wijten aan de consumptie van vleesproducten en bijna
  aan de consumptie van gerechten met rijst en pastasalades. De andere haarden hebben een diverse
oorsprong of zijn niet geïdentiﬁceerd.
Hoewel het toezicht op CVTI verbeterd is, wordt de momenteel beschikbare epidemiologische informatie onderschat. Dit is verbonden met diagnoseproblemen en met het feit dat het moeilijk is een link
te leggen tussen een CVTI en zijn oorsprong in de voeding, evenals met het feit dat onvoldoende CVTIhaarden worden aangegeven en geregistreerd. Zelfs indien het om een infectieziekte gaat met een laag
sterftecijfer, blijft deze niettemin van groot socio-economisch belang.
Studies hebben aangetoond dat collectieve voedseltoxi-infecties niet enkel voortvloeien uit een fabricagefout bij voedingsproducten in de industrie (eigenlijk vrij zelden), maar in hoofdzaak uit verkeerde
bewaringsomstandigheden (warmte- of koudeketen) en uit een gebrek aan hygiëne.



3.2. Chemische contaminanten
In het belang van de bescherming van de volksgezondheid is het essentieel dat het gehalte aan contaminanten in levensmiddelen toxicologisch gezien op een aanvaardbaar en zo laag mogelijk niveau
blijft. Via een speciﬁek programma verzekert het voedselagentschap het toezicht op de aanwezigheid in
levensmiddelen van bepaalde contaminanten.
Er bestaat niet altijd een norm van contaminanten, en wanneer er een norm bestaat, is deze toch niet
vastgelegd voor alle bestaande matrices. Toch werden in bepaalde gevallen ook contaminanten geanalyseerd of matrices bemonsterd waarvoor geen norm bestaat. De resultaten van deze analyses worden
gebruikt om een idee te krijgen van de achtergrondcontaminatie. Bovendien kan het agentschap ingrijpen wanneer er opvallend hoge waarden zouden worden vastgesteld, die de volksgezondheid in gevaar
zouden brengen.

... Dioxines
De term ’dioxines’ is een verzamelnaam voor een groep van  verwante stoﬀen, waarvan  toxicologisch belangrijk zijn. Het Europese Wetenschappelijk Comité voor de Voeding is tot de conclusie
gekomen dat het kankerverwekkend eﬀect van dioxines verdwijnt bij gehaltes die onder een bepaalde
drempel liggen. De andere schadelijke eﬀecten, zoals endometriose, neurogedragsstoornissen en
immunosuppressieve stoornissen komen voor bij gehaltes die beduidend lager liggen. Daarmee moet
rekening gehouden worden bij het bepalen van de toelaatbare dosis. In   van de gevallen zijn
levensmiddelen de oorzaak van blootstelling aan dioxines bij de mens. Ongeveer   van de totale
blootstelling komt van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Daarom maakt men zich zorgen over
deze voedingsmiddelen en vaak ook over de verontreinigde grond als potentiële dioxinebron.
Dioxines en PCB’s zijn heel erg bestand tegen chemische en biologische afbraak en blijven dus in het
milieu, waardoor ze zich in de menselijke en dierlijke voedselketen ophopen. Deze bestanddelen zijn
vooral in vet oplosbaar.
De resultaten van dit programma waren uitstekend. Er werd geen enkele overschrijding van de normen
vastgesteld.



Figuur . : Dioxineprogramma : aantal monsters
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Voor meel werden drie monsters genomen hoewel hiervoor geen norm bestaat.
Er werden geen afwijkende waarden vastgesteld.

... PCB’s
De polychloorbifenylen (PCB’s) vormen een groep van  verschillende stoﬀen die in  categorieën
kunnen worden geklasseerd naargelang hun toxicologische eigenschappen.  ervan vertonen toxicologische eigenschappen die analoog zijn met deze van de dioxines en worden dus vaak als “dioxineachtige
PCB’s” aangezien. Net zoals dioxines zijn PCB’s in vet oplosbaar.
De maximumwaarden van PCB’s voor melk en melkproducten, eieren en vis, vlees van herkauwers, van
varkens en afgeleide dierlijke vetstoﬀen zijn wettelijk vastgelegd .
Bij dit programma werd de aanwezigheid onderzocht van  PCB indicatoren in eieren afkomstig uit de
detailhandel (), ingevoerde eieren (), olie en vet van dierlijke oorsprong (), babyvoeding op basis
van vlees, vis en gevogelte (). Er werd geen enkele overschrijding vastgesteld .





Figuur . : Programma voor PCB-indicatoren: aantal monsters
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Voor de monsters in de categorie meel en voedingspasta is er geen oﬃciële norm vastgelegd.
Er werden geen afwijkende waarden vastgesteld.
In de rand van dit programma werden  monsters onderzocht op de aanwezigheid van dioxineachtige
PCB’s. Het ging meer bepaald om monsters van kaas (), vetten van dierlijke oorsprong () en meel ().
Hoewel er hiervoor geen oﬃciële norm is vastgelegd, werden er geen afwijkende analyseresultaten
vastgesteld.

... Mycotoxines
De gevaarlijkste mycotoxines worden gecontroleerd in de gevoeligste matrices, zoals aﬂatoxine B in
graangewassen en aﬂatoxine M in melk.
Een algemeen probleem voor mycotoxines is het feit dat men over weinig oﬃciële normen beschikt.
Hierdoor wordt de evaluatie van de analyseresultaten bemoeilijkt. Af en toe zijn er indicatieve waarden
waarop men zich kan baseren om de resultaten te evalueren, maar dit is lang niet het geval voor elke
mycotoxine in elke matrix.

.... Aﬂatoxines
Aﬂatoxines zijn mycotoxines die aangemaakt worden door een schimmel die behoort tot de soort
Aspergillus. Deze schimmel komt tot ontwikkeling wanneer de temperatuur en de vochtigheidsgraad
hoog zijn. Deze mycotoxines zijn kankerverwekkende stoﬀen, die in groten getale in levensmiddelen
aanwezig kunnen zijn. De aﬂatoxinegroep bevat verschillende verbindingen, waarvan de giftigheid en
de aanwezigheid in levensmiddelen varieert. Aﬂatoxine B is veruit de meest toxische verbinding.
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Uit veiligheidsoverwegingen moeten zowel het totaal gehalte aan aﬂatoxines (verbinding B, B, G et
G) en het gehalte aan aﬂatoxine B worden beperkt. Bij dieren wordt aﬂatoxine B in de stofwisseling
tot aﬂatoxine M omgezet. Aﬂatoxine M wordt als een minder gevaarlijke kankerverwekkende stof dan
aﬂatoxine B beschouwd, maar het blijft absoluut noodzakelijk om te vermijden dat de stof aanwezig is
in melk en melkproducten die door de mens en meer bepaald door kleine kinderen worden geconsumeerd.
Wat aﬂatoxine M betreft, werden er voor het controleprogramma  monsters van consumptiemelk
genomen,  monsters van yoghurt,  van melkpoeder en  van kaas, bij ingevoerde melk (), bij
melk en voeding voor baby’s op basis van melk ().
Er is enkel voor melk een oﬃciële norm beschikbaar. Voor producten op basis van melk wordt er op basis
van deze oﬃciële norm een maximum toegelaten gehalte berekend, waarbij rekening gehouden wordt
met de hoeveelheid melk die in het eindproduct aanwezig is en met de gevolgen die het gebruikte
productieproces kan hebben op de concentratie van een eventuele contaminatie.
De analyseresultaten lagen ver onder de norm.





Figuur . : Programma voor aﬂatoxine M: aantal monsters
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Ingevoerde melk

Het FAVV voert in de havens controles uit op de aanwezigheid van aﬂatoxines uit de groep B, B, G en
G in noten en andere risicoproducten. Zij voert hiervoor ook in de verwerkingsindustrie controles uit
op noten, zoals aardnoten, hazelnoten, pinda’s, amandelen en gedroogde kokosnoten. Bij de genomen
monsters werd een overschrijding vastgesteld bij pistachenoten. Alle resterende verpakkingen van deze
pistachenoten werden uit de rekken verwijderd en vernietigd.



Tabel . : Resultaten programma voor de aﬂatoxines B, B, G, G

Matrix

Aantal
monsters

Conform

Niet conform

Amandelen







Aardnoten







Pinda’s







Gedroogde vijgen







Studentenhaver







Hazelnoten







Gedroogde kokosnoten







Garanoot







Hazelnootpasta







Pistachenoten







Totaal







.... Deoxynivalenol
Deoxynivalenol (DON) is een mycotoxine aangemaakt door schimmels die behoren tot de soort
Fusarium en is regelmatig aanwezig in graangewassen zoals tarwe, maïs, gerst, haver en rogge en in
verwerkt graan, zoals mout, bier en brood. Deze schimmels zijn in de grond aanwezig en zijn belangrijke
ziekteverwekkers voor planten.
DON is een heel stabiel bestanddeel, zowel tijdens de opslag, het malen en de verwerkingsprocessen,
zelfs aan hoge temperaturen. DON is gedeeltelijk oplosbaar in water.
In de distributiesector en de kleinhandel heeft men controles uitgevoerd op graangewassen (), in
meel en brood () en in koeken (). Alhoewel er voor DON geen oﬃciële norm bestaat, werden er geen
afwijkende analyseresultaten vastgesteld.

.... Fumonisines
Fumonisines zijn toxines die vooral kunnen voorkomen in maïsproducten. Er werd onderzoek gedaan
naar de fumonisines B en B in producten op basis van maïs, zoals tortilla chips (), popcorn (), cornﬂakes () en andere maïsproducten (). Alhoewel er voor deze fumonisines geen oﬃciële norm bestaat,
werden er geen afwijkende analyseresultaten vastgesteld.
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.... Ochratoxine A
Ochratoxine A is een mycotoxine aangemaakt door verschillende schimmels. Het is van nature aanwezig
in graangewassen, koﬃebonen, cacao en gedroogde vruchten, en werd eveneens ontdekt in producten
van dierlijke oorsprong, in voorkomend geval in varkensniertjes. Ochratoxine A heeft onder andere
kankerverwekkende eigenschappen. Het werd eveneens in verband gebracht met nieraandoeningen bij
de mens. De productie van ochratoxine A hangt tezelfdertijd af van het leefmilieu en van
fabricageomstandigheden (weersomstandigheden, abnormaal lange opslagtijd, vervoer, nat- of droogmalen, grillprocessen, gisting, …).
Er werden monsters genomen van de meest gevoelige voedselmatrices, zoals granen (), brood en
meel (), mout (), pasta (), koeken (), gedroogde rozijnen () en kruiden (). In  kruidenmonster werd
er een lichte overschrijding van de norm vastgesteld.
Er werden ook monsters genomen voor cacao en afgeleide producten (), koﬃe (), druivensap () en
rode wijn (), waarvoor er geen normen bestaan. Voor deze matrices werden geen afwijkende waarden
vastgesteld.

.... Patuline
Patuline is een mycotoxine aangemaakt door verschillende soorten schimmels. Appelen en afgeleide
producten zijn de voornaamste bron van patuline in de voeding.
Er werd in  monsters van appelsap (), druivensap () en babyvoeding () gezocht naar de aanwezigheid van patuline. Er werden geen abnormale waarden opgespoord.

... -MCPD
-MCPD is een kankerverwekkend bestanddeel dat zich onder bepaalde omstandigheden bij de verwerking van levensmiddelen vormt. Het kan meer in het bijzonder ontstaan tijdens de productie van een
gezouten voedingsingrediënt.
Er werden  monsters van sojasaus genomen en er werd geen enkele overschrijding van de norm
vastgesteld.



... Zware metalen
.... Arsenicum
Zwakte, dementie, moeheid, haarverlies, heesheid en gewichtsverlies zijn o.a. symptomen van een
chronische arsenicumvergiftiging. Arsenicum wordt eveneens als kankerverwekkend beschouwd.
Er werden in het kader van de monitoring  monsters van melkproducten, van voedingssupplementen
en van zeevis genomen. Voor voedingssupplementen werd geen overschrijding van de wettelijke norm
vastgesteld. Hoewel er voor de andere matrices geen wettelijke norm is vastgelegd, werden er geen
afwijkende analyseresultaten vastgesteld.
Figuur . : Programma voor arsenicum: aantal monsters
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VIS
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CONSUMPTIEMELK

VOEDINGSSUPPLEMENTEN



.... Cadmium
Cadmium kan zich in het menselijk organisme ophopen en nierdysfuncties, bot- en vruchtbaarheidsproblemen veroorzaken. Een kankerverwekkende werking bij de mens kan niet worden uitgesloten.
Levensmiddelen zijn de belangrijkste bron van blootstelling.
Bij dit programma werd er in één monster yoghurt, in één monster sinaasappelsap en in drie monsters
Sint-Jacobsschelpen een lichte overschrijding van de norm vastgesteld.
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Tabel . : Resultaten programma voor cadmium

Matrix

Aantal
monsters

Conform

Niet conform

Fruitsap







Babyvoeding (groenten)







Babyvoeding (koeken)







Meel







Pasta







Bereiding op basis van planten







Consumptiemelk







Melkpoeder







Yoghurt







Kaas







Vis en visserijproducten







Ook voor honing (), opvolgmelk () en melk voor zuigelingen () werden er monsters genomen hoewel
er voor deze matrices geen wettelijke norm is vastgelegd. Er werden geen afwijkende waarden
vastgesteld.

.... Kwik
Kwikcontaminatie is vooral een risico bij vis en visproducten.  van de kwik aanwezig in zeevis en
andere zeeproducten is methylkwik. Methylkwik kan de ontwikkeling van de hersenen bij zuigelingen
verstoren en bij hogere gehaltes neurologische veranderingen bij volwassenen teweegbrengen.
De toegelaten maximumgehalten houden rekening met het verschil in fysiologie van bepaalde
vissoorten. Er werd in  geen enkele overschrijding van de norm voor kwik in melk, melkproducten
en zeevisserijproducten vastgesteld.



Figuur . : Programma voor kwik: aantal monsters
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VOEDINGSSUPPLEMENTEN



Yoghurt

Hoewel er voor kaas geen wettelijke norm is vastgelegd, werden ook van deze matrix  monsters
genomen. Er werden geen afwijkende waarden vastgesteld.

.... Lood
Lood kan de cognitieve ontwikkeling afremmen, de intellectuele prestaties bij kinderen verminderen, en
bij volwassenen de arteriële bloeddruk verhogen en cardio-vasculaire ziekten doen toenemen.
In het kader van dit programma werden  monsters genomen. Er werden  lichte overschrijdingen van
de normen vastgesteld : in melk voor zuigelingen, in yoghurt, in sinaasappelsap en in bakkerijgrondstoffen op basis van meel. Alle overschrijdingen werden opgevolgd door een proces-verbaal.
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Tabel . : Resultaten programma voor lood

controleactiviteiten deel

Matrix

Aantal
monsters

Conform

Niet conform

Fruitsap







Babyvoeding (groenten)







Babyvoeding (koeken)







Bakkerijgrondstoﬀen







Meel







Opvolgmelk







Pasta







Bereidingen op basis van planten







Melk voor zuigelingen







Consumptiemelk







Melkpoeder







Yoghurt







Kaas







Vis







Voor honing bestaat er geen wettelijke norm. Bij  genomen monsters werden er geen afwijkende
waarden vastgesteld.

... Polycyclische aromatische koolwaterstoﬀen
De polycyclische aromatische koolwaterstoﬀen of PAK’s worden in levensmiddelen gevormd tijdens het
verhittings- en droogproces, waarbij de verbrandingsproducten in directe aanraking komen met het
levensmiddel. Vooral olie en margarine lopen een groot risico op PAK-contaminanten.
In het kader van de monitoring werden er  monsters genomen van verschillende levensmiddelen
die het meest PAK’s kunnen bevatten (brood, muësli, pasta, ontbijtgranen, groenten, kaas, mayonaise,
mosselen, olie, margarine, vis, gerookt en/of gekookt vlees). De reden van het hoge aantal monsternames op vis () ligt in het grotere risico op aanwezigheid van PAK’s naar aanleiding van het roken van de
vis. Aangezien vis in contact kan gekomen zijn met olie (door lozing of ongelukken) kunnen tijdens het
droog- en rookproces bepaalde PAK’s gevormd worden.
De genomen monsters werden getest op gehaltes van de  meest voorkomende PAK’s. Alhoewel er in
de meeste gevallen geen oﬃciële norm is vastgelegd, werden er geen afwijkende waarden vastgesteld.





Figuur . : Programma voor PAK’s: aantal monsters
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... Acrylamide
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Acrylamide is een stof die in sommige voedingsmiddelen gevormd wordt tijdens verhittingsprocessen bij hoge temperaturen in waterarme omstandigheden vanuit natuurlijke stoﬀen aanwezig in deze
voedingsmiddelen. Acrylamide is waarschijnlijk kankerverwekkend bij de mens.
In  werden er op de Belgische markt  monsters genomen. De bemonsterde producten werd
gekozen in functie van de reeds op internationaal vlak beschikbare informatie met betrekking tot de
aanwezigheid van acrylamide in de voeding. Het ging hem voornamelijk om zetmeelrijke producten op
basis van aardappelen of granen zoals frieten, chips, ontbijtgranen en dergelijke.

Figuur . : Programma voor acrylamiden : aantal monsters






















SPECULOOS




POPCORN






















Koeken voor baby’s



Ontbijtgranen



Chocolade



Bereide frieten



Voorgebakken diepgevroren frieten



Peperkoek



Brood



Smeerchoco



Popcorn



Speculoos



Tortilla chips



Chips op basis van aardappelmeel



Chips op basis van aardappelschijfjes



Koeken



Vloeibare koﬃe



Poederkoﬃe



POEDERKOFFIE

VLOEIBARE KOFFIE

KOEKEN

CHIPS OP BASIS VAN AARDAPPELSCHIJFJES

CHIPS OP BASIS VAN AARDAPPELMEEL

TORTILLA CHIPS

SMEERCHOCO

BROOD

PEPERKOEK

VOORGEBAKKEN DIEPGEVROREN FRIETEN

BEREIDE FRIETEN

CHOCOLADE

ONTBIJTGRANEN

KOEKEN VOOR BABY’S



Er bestaan geen normen voor de aanwezigheid van acrylamide in voedingsmiddelen.
De EU is momenteel bezig met een monitoringprogramma om de toestand op het terrein te kunnen
evalueren en om na te gaan of wettelijke initiatieven ter zake nodig zijn. De analyseresultaten kunnen dus moeilijk beoordeeld worden. Toch is het verzamelen van deze gegevens heel nuttig. Ze laten
namelijk toe de achtergrondcontaminatie van acrylamide in levensmiddelen te evalueren. Bovendien
laten ze toe om de inname door de consument te kunnen schatten. Er zijn al contacten gelegd met de
fabrikanten van voedingsmiddelen met hoge gehaltes aan acrylamide om de maatregelen te kennen
die genomen werden in het productieproces om de gehaltes aan acrylimide te verlagen.

... Nitraten
De belangrijkste bron voor nitraatopname bij de mens zijn groenten. Volgens het Europese Wetenschappelijk Comité voor de Voeding is de dagelijkse totale dosis opgenomen nitraten normaal gezien veel
lager dan de totale toegelaten dosis per dag. Niettemin heeft dit comité aanbevolen verdere inspanningen te doen om de blootstelling aan nitraten via levensmiddelen en water te reduceren.
Het gaat hier vooral over spinazie en sla.
Er werden  monsters genomen voor het opsporen van nitraten in ingevroren spinazie en babyvoeding. Geen enkele overschrijding van de normen werd vastgesteld.

Figuur . : Programma voor nitraten: aantal monsters
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... Bestrijdingsmiddelen
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.... Chloormequat
Chloormequat wordt voornamelijk gebruikt als groeiregulator in de perenteelt en valt onder de pesticidenreglementering. Er bestaan duidelijke normen voor de toegelaten gehaltes in voedingsmiddelen.
De normen voor meel en brood zijn niet wettelijk bepaald, maar worden afgeleid van deze voor tarwe,
dit in de veronderstelling dat dit ingrediënt het hoofdbestanddeel voor meel en brood vormt.
Er werden geen overschrijdingen vastgesteld.

Figuur . : Programma voor chloormequat: aantal monsters
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.... Andere bestrijdingsmiddelen
Voor de controle van residu’s van bestrijdingsmiddelen in voedingsmiddelen werden voornamelijk de
halogene organische bestrijdingsmiddelen gecontroleerd zoals DDT, lindaan, hexachloorbenzeen en
dieldrin. Deze bestrijdingsmiddelen mogen niet meer gebruikt worden in België, maar gezien de grote
remanentie in dierlijk vet werden er controles uitgevoerd op vissen (), boter () en babyvoeding
met dierlijke producten ().
In het kader van het Europese programma  werden er analyses uitgevoerd op sinaasappelsap ()
en erwten (). Alle resultaten van de analyses waren conform.
Er werden geen overschrijdingen vastgesteld.

3.3. GGO’s in levensmiddelen en in ingrediënten
van levensmiddelen
In  werd opnieuw een monitoringcampagne ten aanzien van genetisch gemodiﬁceerde organismen
opgezet. Deze had als voornaamste doel de naleving van de wetgeving met betrekking tot de etikettering van levensmiddelen die afgeleiden van GGO’s bevatten te controleren. Er wordt gecontroleerd op :
●

het verbod op het gebruik van GGO’s of afgeleiden ervan die niet zijn toegelaten ;

●

de verplichting om te etiketteren wanneer de aanwezigheid van GGO’s of afgeleiden ervan  
van het ingrediënt overschrijdt ;

●

indien er geen adequate etikettering aanwezig is, de verplichting om te kunnen bewijzen dat,
indien er GGO’s of afgeleiden ervan worden opgespoord waarvan het gehalte minder dan  
van het ingrediënt bedraagt, het om een toevallige besmetting gaat.

In het kader van de monitoringcampagne werden er twee soorten monsters genomen :
●

monsters van levensmiddelen zoals ze aan de consument worden verkocht en waarvan de
ingrediëntenlijst melding maakt van maïs en soja of laat vermoeden dat er maïs of soja werd
gebruikt.
Deze monsters werden in de distributiesector genomen, in hoofdzaak in supermarkten en in de
kleinhandel. Alle monsters hadden betrekking op levensmiddelen waarvan de etikettering geen
melding maakte dat er ingrediënten werden aangewend die van GGO’s zijn afgeleid.

●

monsters genomen bij de fabrikanten. Hier ging het eveneens om ingrediënten of levensmiddelen
op basis van maïs of soja. Bovendien werden tijdens de monsternemingen de door de fabrikanten
zelf ingestelde preventiesystemen nader bekeken.

Het ging bijgevolg over een gerichte bemonstering op levensmiddelen of ingrediënten die door hun
aard een verhoogde kans hebben om GGO’s te bevatten. Door meer gerichte controles te houden,
gebaseerd op een voorafgaande risicobeoordeling, verhoogt de doelmatigheid en de eﬃciëntie van de
controles.



... Analytische controles
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Net zoals in de vorige jaren, bleek uit deze monitoringcampagne duidelijk dat de wetgeving inzake de
etikettering van levensmiddelen die GGO’s of afgeleiden ervan bevatten, wel degelijk nageleefd wordt.
Dit jaar is immers   van de ontlede monsters conform bevonden.
Bij  monsters (op een totaal van  ontlede monsters) werd aangetoond dat afgeleiden van genetisch
gemodiﬁceerde soja () en maïs () aanwezig waren. De vastgestelde gehaltes lagen tussen , et , 
en dus onder de wettelijke drempel van   voor de etikettering.
De lagere score van genetische gemanipuleerde maïs wordt veroorzaakt door de overvloedige maïsteelt
in Europa, in tegenstelling tot soja dat hoofdzakelijk ingevoerd wordt uit landen waar de teelt van GGO’s
ruim verspreid is.
In het geval van monsters genomen bij de fabrikant en waarvan het GGO-gehalte hoger was dan , ,
kon slechts  fabrikant niet bewijzen dat er preventieve maatregelen werden genomen. Voor de anderen
werd gesteld dat het eerder om een toevallige of een op technisch vlak onvermijdelijke besmetting
ging.
De resultaten van het controleprogramma worden in onderstaande tabellen gedetailleerd weergegeven. In tabel . staan de resultaten van de monsternemingen van de levensmiddelen in de distributiesector, terwijl in tabel . de resultaten van de bemonstering op ingrediënten en levensmiddelen bij de
fabrikanten staan. Gezien de gevoeligheid van de actuele analysemethodes, kan de waarde van , 
worden beschouwd als de waarde die samenvalt met de detectielimiet. Voor de waarden lager dan
, , gaat men uit van het principe dat het monster vrij is van GGO’s.
Tabel . : Resultaten van de ontledingen op monsters van levensmiddelen die in de distributiesector werden genomen

Aantal monsters met
Soort voeding

minder dan , 

een GGO-gehalte

meer dan  

GGO’s

tussen ,  en  

GGO’S





 (soja)



Ontbijtgranen









Brood





 (maïs)



Meel

















Andere









Totaal









Voeding voor
baby’s en kinderen

Soepen, sauzen
en crèmes



Aantal
monsters

Tabel . : Resultaten van de ontledingen op monsters van ingrediënten en levensmiddelen die bij de fabrikanten hiervan werden genomen

Aantal monsters met
Soort voeding

Aantal

of ingrediënt

monsters

minder dan , 

een GGO-gehalte

meer dan  

GGO’s

tussen ,  en  

GGO’S

Chips en aperitiefkoekjes









Meel, griesmeel





 (soja)



Zetmeel





 (soja)



Eiwitten









Soep









Granen









Olie





 (soja)



Andere









Totaal









... Controles op de door de fabrikant zelf uitgewerkte
preventiesystemen
In  verplichtte geen enkele expliciete reglementaire bepaling de fabrikanten van ingrediënten en levensmiddelen om speciale systemen in te stellen teneinde te kunnen bewijzen dat er geen GGO’s in hun
ingrediënten aanwezig zijn. Niettemin beschikten reeds   van de betrokken fabrikanten over minder
of meer uitgewerkte preventiesystemen om aan te tonen dat er geen afgeleiden van GGO’s in hun
producten aanwezig zijn. De verplichting voor de leveranciers om certiﬁcaten af te leveren waarbij gegarandeerd wordt dat er geen GGO’s aanwezig zijn (  van de fabrikanten), evenals de bevoorrading van
grondstoﬀen in een “GGO-vrij” land (  van de fabrikanten) zijn maar enkele van de maatregelen.
Eén derde van de fabrikanten bezit een intern en/of extern controlesysteem, waardoor op regelmatige
basis spontane analyses op hun ingrediënten worden uitgevoerd. Tenslotte verklaart   van de ondervraagde fabrikanten dat ze een systeem voor identiteitsbehoud gebruiken.

●

Een systeem voor identiteitsbehoud heeft als doel het geheel van de productiekolom te omvatten,
vanaf het stadium waarbij de zaden worden geselecteerd tot het afgewerkt product. In elk stadium
van deze productiekolom (teelt, opslag, vervoer, verwerking), worden preventiemaatregelen
ingesteld (bijvoorbeeld door het aanwenden van opslag- en vervoermiddelen die speciaal hiervoor
bestemd zijn of die met bijzondere zorg worden gereinigd), gecombineerd met eventuele controlemaatregelen zodat de besmetting van producten door GGO’s of afgeleiden ervan kan worden
verhinderd. Dit zijn dure systemen die in hoge mate afhankelijk zijn van de houding van alle actoren
van de productiekolom. Bijgevolg is een certiﬁcering door derden vereist.
Een systeem voor identiteitsbehoud dat aan alle vereisten voldoet kan in de conventionele
voedingssector enkel worden opgesteld door grote producenten. Hierbij wordt opgemerkt dat
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de bio-producten eveneens vrij zijn van GGO’s of afgeleiden ervan omwille van hun certiﬁcering.
De gecertiﬁceerde biologische producenten worden bijgevolg meegerekend als producenten die
beschikken over een systeem van identiteitsbehoud.

●

In vele gevallen wordt van de leveranciers geëist dat ze certiﬁcaten aﬂeveren waarbij gegarandeerd
wordt dat er geen GGO’s aanwezig zijn (  van de ondervraagde fabrikanten t.o.v.   vorig
jaar). Dit wordt meestal gevraagd door fabrikanten die voedingsingrediënten aankopen.
De leveranciers kunnen dergelijke certiﬁcaten aﬂeveren indien ze over een systeem voor identiteitsbehoud beschikken of wanneer ze regelmatig analyses uitvoeren.

Hierbij wordt opgemerkt dat in vele gevallen waar speciﬁeke systemen met betrekking tot GGO’s werden ingesteld, de vrijwillig opgelegde vereisten strenger zijn dan de reglementaire vereisten.
Bovendien werd door sommige fabrikanten een andere preventieve aanpak om de aanwezigheid van
GGO’s te vermijden ingesteld. In de mate van het mogelijke gebruikt men geen ingrediënten “met risico”
op GGO’s, d.w.z. soja, maïs, en in mindere mate koolzaad. Deze drie planten zijn de enige waarvan in de
Europese Unie sommige genetisch gemodiﬁceerde variëteiten in de productie van levensmiddelen zijn
toegelaten.

3.4. Additieven
Alleen additieven waarvan voldoende geweten is dat ze veilig zijn mogen toegevoegd worden aan
bepaalde voedingsmiddelen. Er werden wettelijk toegelaten maximumconcentraties vastgelegd zodat
bij inname van deze stoﬀen de aanvaardbare dagelijkse dosis gerespecteerd wordt.
In het kader van de voedselveiligheid is het daarom van belang te controleren of additieven enkel
toegevoegd worden aan die speciﬁeke groep van voedingsmiddelen waarvoor ze toegelaten zijn, en
of de gebruikte hoeveelheden de wettelijk vooropgestelde maxima niet overschrijden. Essentieel is
het controleren of additieven die totaal verboden zijn inderdaad niet terug te vinden zijn in geen enkel
voedingsmiddel.

... Sulﬁet in gehakt
Het gebruik van sulﬁet in zuiver gehakt vlees is wettelijk verboden . Toch wordt dit additief nog regelmatig toegevoegd om de rode kleur van het vlees te bewaren. Het gaat hier dan om puur consumentenbedrog.
Wanneer vlees een tijd aan de lucht wordt blootgesteld treedt normaal door oxidatie een bruinkleuring
van het vlees op. Omdat het dit eﬀect wegneemt kan sulﬁet bedorven vlees een vers uitzicht geven en
een risico vormen voor de voedselveiligheid.
Omwille van de hoge consumptiecijfers van gehakt vlees worden er jaarlijks verschillende honderden
controles uitgevoerd op de aanwezigheid van sulﬁet in gehakt vlees. Hierbij worden zowel monsters



genomen bij de slager, in de groothandel, in de grootkeuken als in de supermarkt. Wat toebereid gehakt

vlees betreft, is het mogelijk dat sulﬁeten voorkomen in de toegevoegde ingrediënten. In dat geval mag
het gehalte aan sulﬁet in het eindproduct niet hoger zijn dan de wettelijk vastgelegde norm en moet
nagegaan worden of sulﬁet wel degelijk is toegelaten in de toegevoegde ingrediënten.
Een controle op de aanwezigheid van sulﬁet in gehakt bestaat in eerste instantie altijd uit een snelle routinetest waarbij gebruik wordt gemaakt van malachietgroen. Omdat deze snelle test soms wijst op de
aanwezigheid van sulﬁet zonder dat dit daadwerkelijk aanwezig is, dient bij een eerste positief resultaat
steeds een bevestiging gevraagd te worden in het laboratorium.
In  gaven  monsters van gehakt vlees in eerste instantie een niet conform resultaat met de snelle
malachietgroentest. Hiervan werden  monsters ook na analyse in het laboratorium deﬁnitief
niet-conform bevonden. Sulﬁet werd aangetroﬀen in quasi alle gehaktproducten
(in gehakt van varkensvlees, rundsvlees, paardenvlees, schapevlees, in américain, hamburgers, blinde
vinken en worsten) met zowel lichte als zware overschrijdingen (tot meer dan  mg/kg).

... Sulﬁet in gedroogde tomaten
Het gebruik van sulﬁet is toegelaten in gedroogde tomaten maar het gehalte mag wettelijk niet hoger
zijn dan  mg/kg. Door de droge omgeving in het product is het voor de bacteriën en schimmels
moeilijker om te overleven maar anderzijds kan er tijdens het droogproces een bruinkleuring ontstaan
die wel kan tegengegaan worden door toevoeging van sulﬁet.
Via het RASFF-systeem van de Europese Unie werden berichten verspreid over te hoge gehalten van
sulﬁet in gedroogde tomaten. Naar aanleiding hiervan werd in  een controleprogramma voor sulﬁet
in gedroogde tomaten opgezet waarbij  monsters werden genomen. Daarvan bleken  monsters
(bijna  ) positief. De meeste analyseresultaten lagen wel ver beneden het toegelaten maximumgehalte en in meer dan   van de monsters was er helemaal geen sulﬁet aanwezig.

.. . Soedanrood in chilipoeder
Het gebruik van soedanrood is wettelijk verboden bij voedingsmiddelen. Deze illegale kleurstof wordt
gebruikt om chilipoeder bij te kleuren. Aangezien de natuurlijke kleur van het chilipoeder lichtgevoelig
is en de prijs ervan bovendien bepaald wordt door de kleur, is het gebruik van soedanrood soms commercieel aantrekkelijk.
Via het RASFF-systeem zijn in  tientallen berichten verspreid over de aanwezigheid van deze verboden kleurstof in chilipoeder maar ook in currypoeder en in producten waar deze poeders in verwerkt
zijn zoals tomatensaus, pastasaus en dergelijke. Daarom en naar aanleiding van een Europese maatregel
werd in  gestart met de controle op de aanwezigheid van soedanrood in chilipoeder van diverse
oorsprong. Van de  onderzochte monsters waren er uiteindelijk  positief.



controleactiviteiten deel

3

3.5. Materialen bestemd om met voedingsmiddelen
in aanraking te komen
Aangezien elk levensmiddel met materialen in contact komt is het belangrijk erover te waken dat er
geen contaminatie is vanuit deze materialen in het voedsel. Dit wordt nagegaan 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.

... Lood in kristal
De speciﬁeke migratie van lood vanuit het kristal naar het levensmiddel moet onder de wettelijk vastgelegde maximumgrens blijven.
In  werden er  stalen bemonsterd, elk bestaande uit  glazen. Geen enkel glas overschreed de
wettelijke norm.

... Lood en cadmium in ceramiek
Vele ceramische producten zoals borden, tassen en keukengerei zijn gekleurd, versierd of gelakt, wat
soms kan leiden tot een verhoogde afgifte van cadmium en lood in het levensmiddel.
In  werd  stalen ceramiek getest op de migratie van lood en cadmium.
Bij één staal werd een overschrijding van de norm voor lood vastgesteld.

... BADGE en BFDGE in visconserven op olie
BADGE (,-bis(-hydroxyfenyl) propaan-bis(,-epoxypropyl)ether) en BFDGE ( bis (hydroxyfenyl)
methaan-bis (,-epoxypropyl) kunnen vrijkomen uit de bekleding en laklagen van bijvoorbeeld conservenblikken en in de voeding terechtkomen. De speciﬁeke migratielimiet voor zowel BADGE als voor
BFDGE is wettelijk vastgelegd .
In  werd op  stalen visconserven op olie (sardines in olijfolie, makreelﬁlets in visolie, tonijn in
zonnebloemolie,…) zowel de speciﬁeke migratie van BADGE als van BFDGE bepaald.
Bij geen enkel van de  stalen werd een overschrijding van de wettelijke norm vastgesteld.



... Primaire aromatische amines
In  werden  stalen plastic verpakkingen geanalyseerd op primaire aromatische amines.  stalen
overschreden de norm .
Hierbij dient wel vermeld te worden dat gebruikte verpakkingen werden geanalyseerd, waardoor een
zekere verontreiniging met het levensmiddel niet kon worden uitgesloten en waardoor de resultaten
vertekend kunnen zijn. Aangezien de vastgestelde overschrijdingen de norm slechts in relatieve kleine
mate overschreiden kan niet uitgesloten worden dat dit te wijten is aan de verontreiniging door het
levensmiddel. Bijgevolg werden ook geen verdere acties ondernomen.

3.6. Irradiatie en radioactiviteit
... Irradiatie
Slechts een heel beperkt aantal producten die op de Belgische markt komen, mogen bestraald worden.
Elk van deze producten moet op de verpakking de vermelding “doorstraald”, “door straling behandeld” of
“met ioniserende straling behandeld” hebben staan.
In  werden  matrices gecontroleerd : kikkerbillen waarop bestraling wettelijk is toegestaan en geraspte kaas die niet bestraald mag worden, maar waarvan in het verleden is gebleken dat dit soms toch
gebeurde. De stalen werden genomen in de detailhandel.
Bij de kikkerbillen werd nagegaan of het product een behandeling met ioniserende stralen had ondergaan terwijl dit niet op het etiket vermeld stond. Na controle bleken  van de  gecontroleerde stalen
doorstraald te zijn, alhoewel dit niet op het etiket vermeld was. Van   van de stalen was de etikettering dus niet conform de wetgeving.
Er werden  stalen geraspte kaas geanalyseerd,  daarvan bleken bestraald te zijn en waren daardoor in
overtreding met de wetgeving. Op geen enkel van de  doorstraalde verpakkingen bleek het etiket de
doorstraling te vermelden.
Als niet-conformiteiten werden vastgesteld, gebeurde een recall van de producten en werden ze
vernietigd.

... Radioactiviteit
Radioactiviteit binnen de voedselketen is een gedeelde bevoegdheid tussen het FAVV en het FANC
(Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controles).
Beide instanties voeren dus controles op de aanwezigheid van radioactiviteit uit.
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De wettelijke basis rond het toezicht op de nucleaire contaminatie van levensmiddelen werd gelegd na
de kernramp van Tsjernobyl. Het betreft bijna uitsluitend Europese regelgeving.
Het FAVV nam in  voor de controle op levensmiddelen van dierlijke oorsprong  monsters van de
nationale productie (bij runderen, varkens, schapen, geiten, paarden, kippen, aquacultuur, konijnen,
gekweekt en vrij wild,…),  monsters van dieren ingevoerd uit derde landen om in België te worden
geslacht en  monsters van slachtdieren afkomstig uit Europese lidstaten.  stalen van uit derde landen
ingevoerde producten (visserijproducten, rood vlees, kikkerbillen…) en  stalen genomen in de vismijnen werden geanalyseerd. Daarnaast werden ook nog enkele stalen paddestoelen en bosbessen uit
derde landen gecontroleerd op de aanwezigheid van radioactiviteit.
Bij geen enkel van de uitgevoerde analyses werd een overschrijding van de maximaal toegelaten
gehaltes vastgesteld. Bij het merendeel van de stalen kon zelfs geen spoor van artiﬁciële radioactiviteit
worden vastgesteld, terwijl bij enkele sporen teruggevonden werden die schommelden rond de detectielimiet.
Over het geheel gezien kan dus gesteld worden dat in  de analyses een totale afwezigheid van
artiﬁciële radioactiviteit in levensmiddelen aantoonden.

3.7. Kwaliteit van zuivelproducten
... Kwaliteit van melk en producten op basis van melk
In  organiseerde het voedselagentschap in opdracht van het BIRB de boter- en melkpoederkeuringen. Experts uit overheid en privé keuren de organoleptische eigenschappen van boter en melkpoeder. Op basis hiervan mogen die producten het label “extra kwaliteit” dragen en kan de industrie
Europese steun verkrijgen. Onderstaande tabel toont het aantal keuringen met bijhorende kwaliteitsresultaten verricht tijdens de voorbije jaren.
Tabel . : Resultaten kwaliteit van melk en producten op basis van melk


Keuringen







Aantal

 extra

Aantal

 extra

Aantal

 extra

monsters

kwaliteit

monsters

kwaliteit

monsters

kwaliteit

Boter



 



 



 

Melkpoeder



 



 



 

Totaal



, 



, 



, 

... Kwaliteit van eiproducten
In  werden monsters eiproduct genomen in de eiproducteninrichtingen om na te gaan of de wettelijke normen gerespecteerd worden :
●

het gehalte aan Beta-OH-boterzuur wordt gecontroleerd om na te gaan of er geen bebroede of
ontaarde eieren werden aangewend als grondstof.

●

het melkzuur- en het barnsteengehalte wordt gemeten om te controleren of de nodige hygiëne in
acht wordt genomen totdat de eieren en eiproducten een behandeling hebben ondergaan.

●

de hoeveelheid resten van schalen, vliezen en eventuele ander deeltjes in het eiproduct worden
gecontroleerd om de zuiverheid van de eiproducten na te gaan.

Tabel . : Resultaten programma kwaliteit bij eiproducten

Product

Aantal monsters

Voldoende

Onvoldoende

Beta-OH-boterzuur



 



Melkzuur



 



Barnsteenzuur



 

 



 

 

Resten van schaalen vliesdelen



controleactiviteiten deel

3

3.8. Audits en andere controles
... HACCP-audits en HACCP-inspecties
.... Grootkeukens
De bezoeken aan de grootkeukens gaan na een eerste reeks bezoeken in  nog steeds door.
Er werden in   inrichtingen bezocht.

..... Schoolkeukens
In totaal werden  schoolkeukens aan een inspectie onderworpen.
Tabel . : Algemene hygiëne voor schoolkeukens

Zware

Lichte

tekortkoming

tekortkoming

Lokalen, uitrustingen







Reinigings- en ontsmettingsprogramma







Water / IJs







Beheersing van afval







Persoonlijke hygiëne

























Temperatuur van de producten (koud, warm)







Etikettering van de producten















Beheersing van gevaarlijke / toxische /
niet eetbare stoﬀen
Hygiënische kwaliteit van grondstoﬀen / ingrediënten
Stockage en bewaarvoorraden
(hygiëne, rotatie, temperatuur, tijd)

Vervoer en distributievoorwaarden
(hygiëne en temperatuur)



Conform

Tabel . : Veiligheidsprocedures op basis van HACCP-principes voor schoolkeukens



Voldoende

Onvoldoende

Afwezig

HACCP plan ()







Toepassing HACCP plan ()







Herziening HACCP plan







Documentatie







Opleiding







Globaal







() Theoretische ontwikkeling – werd dit voorzien, heeft men erover nagedacht ?
() Praktische toepassing – is dit inbegrepen en wordt dit op het terrein toegepast ?

Tabel . : Aanwezigheid en gebruik van de gids voor goede hygiënepraktijken in schoolkeukens
Aanwezigheid

Ja

 

Neen

 

Ja

 

Neen

 

Gebruik

De algemene hygiëne in schoolkeukens was in  vrij goed en is nog verbeterd in .
De voornaamste tekortkomingen bevinden zich echter nog steeds of het vlak van de inrichting van de
lokalen en de reinigings- en ontsmettingsprocedures.
Hoewel het percentage van inrichtingen die het HACCP-systeem hebben opgestart laag blijft, blijft deze
gestaag stijgen ten opzichte van het voorgaande jaar. In deze sector moet een reële inspanning worden
geleverd, want kinderen vormen een risicogroep.
Hoewel het aantal inrichtingen die de gidsen voor goede hygiënepraktijken (GGHP) aanwenden sinds
vorig jaar verdubbeld is, blijft het percentage van   onvoldoende.
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..... Rust- en verzorgingsinstellingen
Het FAVV controleerde in  in het totaal de keukens van  rust- en verzorgingsinstellingen.
Tabel . : Algemene hygiëne voor de keukens van rust- en verzorgingsinstellingen

Zware

Lichte

tekortkoming

tekortkoming

Lokalen, uitrustingen







Reinigings- en ontsmettingsprogramma







Water / IJs







Beheersing van afval







Persoonlijke hygiëne

























Temperatuur van de producten (koud, warm)







Etikettering van de producten















Beheersing van gevaarlijke / toxische /
niet eetbare stoﬀen
Hygiënische kwaliteit van grondstoﬀen / ingrediënten
Stockage en bewaarvoorraden
(hygiëne, rotatie, temperatuur, tijd)

Vervoer en distributievoorwaarden
(hygiëne en temperatuur)

Conform

Tabel . : Veiligheidsprocedures op basis van HACCP-principes voor de keukens van rust- en verzorgingsinstellingen





Voldoende

Onvoldoende

Afwezig

HACCP plan







Toepassing HACCP plan







Herziening HACCP plan







Documentatie







Opleiding







Globaal







Tabel . : Aanwezigheid en gebruik van de GGHP in de keukens van rust- en verzorgingsinstellingen
Aanwezigheid

Gebruik

Ja

 

Neen

 

Ja

 

Neen

 

Het algemeen hygiënisch niveau van de keukens van rust- en verzorgingsinstellingen is vrij goed en
vergelijkbaar met vorig jaar. Niettemin moeten er nog steeds verbeteringen worden aangebracht met
betrekking tot de infrastructuur van de lokalen en de reinigings- en ontsmettingsprocedures.
Het globaal niveau van de inrichtingen die de veiligheidsprocedures hebben ingesteld, is nauwelijks
geëvolueerd. Het gebruik van een GGHP daarentegen ligt duidelijk hoger.

..... Ziekenhuiskeukens
In  werden in het kader van dit programma  ziekenhuiskeukens bezocht.
Tabel . : Algemene hygiëne voor ziekenhuiskeukens

Zware

Lichte

tekortkoming

tekortkoming

Lokalen, uitrustingen







Reinigings- en ontsmettingsprogramma







Water / IJs







Beheersing van afval







Persoonlijke hygiëne

























Temperatuur van de producten (koud, warm)







Etikettering van de producten















Beheersing van gevaarlijke / toxische /
niet eetbare stoﬀen
Hygiënische kwaliteit van grondstoﬀen / ingrediënten
Stockage en bewaarvoorraden
(hygiëne, rotatie, temperatuur, tijd)

Vervoer en distributievoorwaarden
(hygiëne en temperatuur)

Conform
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Tabel . : Veiligheidsprocedures op basis van HACCP-principes voor ziekenhuiskeukens



Voldoende

Onvoldoende

Afwezig

HACCP plan







Toepassing HACCP plan







Herziening HACCP plan







Documentatie







Opleiding







Globaal







Ja

 

Neen

 

Ja

 

Neen

 

Tabel . : Aanwezigheid en gebruik van de GGHP in ziekenhuiskeukens
Aanwezigheid

Gebruik

Net zoals bij de schoolkeukens en de keukens van rust- en verzorgingsinstellingen, is de inrichting van
de lokalen het zwakke punt bij de ziekenhuiskeukens. In deze sector is de reiniging en ontsmetting
duidelijk verbeterd. Ook de andere scores qua hygiëne zijn heel goed, maar de koudeketen moet nog
worden verbeterd. Het aantal inrichtingen dat over een HACCP-plan beschikt ligt beduidend hoger ten
opzichte van  (  t.o.v.  ), maar het gebruik van een GGHP is niet wijd verspreid.

..... Melkkeukens
Zuigelingenvoeding wordt best juist voor de toediening ervan bereid. Wanneer dit niet mogelijk is en ze
dus een tijdje bewaard moet worden, moet ze zo snel mogelijk worden afgekoeld. Liefst wordt daarbij
gebruik gemaakt van snelkoelers. Om het risico op microbiële besmetting zo laag mogelijk te houden is
de afkoeling van zuigelingenvoeding bij kamertemperatuur volledig uit den boze.
Wanneer de voeding even warm gehouden moet worden vooraleer ze kan worden toegediend, moet
deze periode zo kort mogelijk gehouden worden.
 melkkeukens kregen in  een inspecteur van het FAVV over de vloer.



Tabel . : Algemene hygiëne voor melkkeukens

Zware

Lichte

tekortkoming

tekortkoming

Lokalen, uitrustingen







Reinigings- en ontsmettingsprogramma







Water voor de bereiding van zuigelingenvoeding







Persoonlijke hygiëne







Hygiënische kwaliteit van grondstoﬀen / ingrediënten





































Etikettering van grondstoﬀen / ingrediënten







Distributievoorwaarden (hygiëne en temperatuur)









Stockage en bewaarvoorraden
(hygiëne, rotatie, temperatuur, tijd)
Temperatuur van de producten (koud, warm)

Conform

Na bereiding
zuigelingenvoeding / melk
zo snel mogelijk koelen
Zuigelingenvoeding / melk
niet warm houden
Beperken van de tijd
tussen de opwarming en de voeding

Tabel . : Veiligheidsprocedures op basis van HACCP-principes voor melkkeukens



Voldoende

Onvoldoende

Afwezig

HACCP plan







Toepassing HACCP plan







Herziening HACCP plan







Documentatie







Opleiding







Globaal







Dit jaar werden er meer gerichte inspecties gedaan in de melkkeukens van ziekenhuizen en de resultaten inzake algemene hygiëne zijn vrij goed, maar de toepassing van goede praktijken bij de bereiding
van zuigelingenvoeding bleken nog niet voldoende.
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..... Kinderdagverblijven
In  werden  kinderdagverblijven gecontroleerd.
Tabel . : Algemene hygiëne voor de keukens van kinderdagverblijven

Zware

Lichte

tekortkoming

tekortkoming

Lokalen, uitrustingen







Reinigings- en ontsmettingsprogramma







Water / IJs







Beheersing van afval







Persoonlijke hygiëne

























Temperatuur van de producten (koud, warm)







Etikettering van de producten















Beheersing van gevaarlijke / toxische /
niet eetbare stoﬀen
Hygiënische kwaliteit van grondstoﬀen / ingrediënten
Stockage en bewaarvoorraden
(hygiëne, rotatie, temperatuur, tijd)

Vervoer en distributievoorwaarden
(hygiëne en temperatuur)

Conform

Tabel . : Veiligheidsprocedures op basis van HACCP-principes voor de keukens van kinderdagverblijven





Voldoende

Onvoldoende

Afwezig

HACCP plan







Toepassing HACCP plan







Herziening HACCP plan







Documentatie







Opleiding







Globaal







Tabel . : Aanwezigheid en gebruik van de GGHP voor keukens van kinderdagverblijven
Aanwezigheid

Gebruik

Ja



Neen

 

Ja



Neen

 

Omdat in  slechts  inrichtingen bezocht werden is het moeilijk bovenstaande resultaten ermee te
vergelijken. De resultaten inzake algemene hygiëne zijn goed, maar de lokalen en de reiniging-ontsmetting laten toch ook hier te wensen over.
Enkel een derde van de kinderdagverblijven heeft een bevredigend HACCP-plan.

..... Cateringbedrijven
In het kader van dit programma werden  cateringbedrijven bezocht.
Tabel . : Algemene hygiëne in keukens van cateringbedrijven

Zware

Lichte

tekortkoming

tekortkoming

Lokalen, uitrustingen







Reinigings- en ontsmettingsprogramma







Water / IJs







Beheersing van afval







Persoonlijke hygiëne

























Temperatuur van de producten (koud, warm)







Etikettering van de producten















Beheersing van gevaarlijke / toxische /
niet eetbare stoﬀen
Hygiënische kwaliteit van grondstoﬀen / ingrediënten
Stockage en bewaarvoorraden
(hygiëne, rotatie, temperatuur, tijd)

Vervoer en distributievoorwaarden
(hygiëne en temperatuur)

Conform
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Tabel . : Veiligheidsprocedures op basis van HACCP principes in keukens van cateringbedrijven



Voldoende

Onvoldoende

Afwezig

HACCP plan







Toepassing HACCP plan







Herziening HACCP plan







Documentatie







Opleiding







Globaal







Tabel . : Aanwezigheid en gebruik van de GGHP in keukens van cateringbedrijven
Aanwezigheid

Ja

 

Neen

 

Ja

 

Neen

 

Gebruik

Aangezien vele collectieve restaurants van een keuken in eigen beheer overstappen naar maaltijden
die door een cateringbedrijf worden geleverd, werden cateringbedrijven in de programmatie van 
opgenomen.
Er werden  inrichtingen bezocht en het is opmerkelijk vast te stellen dat in deze sector waar de GGHP
het meest worden gebruikt en waar   van de inrichtingen over een afdoend HACCP-plan beschikken, de resultaten inzake algemene hygiëne het slechtst zijn. Er werden immers belangrijke inbreuken
vastgesteld, vooral op het vlak van de lokalen en van de reiniging en ontsmetting, maar eveneens op
het vlak van de persoonlijke hygiëne, van de etikettering op de producten en van de vervoers- en distributieomstandigheden van de maaltijden.

.... Grootdistributie en kleinhandel
Dit jaar werden eveneens audits uitgevoerd in de sector van de grootdistributie en de kleinhandel.
Er werden in totaal  ketensupermarkten, supermarkten in zelfstandig beheer en kruidenierszaken
bezocht. In  bestond er voor deze sector nog geen GGHP.



..... Ketensupermarkten
Binnen dit programma werden in   ketensupermarkten bezocht.
Tabel . : Algemene hygiëne voor ketensupermarkten

Zware

Lichte

tekortkoming

tekortkoming

Niet verpakte voedingsmiddelen







Lokalen







Afwezigheid insecten of ongedierte / huisdieren / tabak







Uitrusting / apparatuur / oppervlakken







Persoonlijke hygiëne







Voedingsafval



























Stockage en bewaarvoorwaarden
(hygiëne, rotatie, tijd)
Stockage en bewaarvoorwaarden
(temperatuur)
Etikettering van de producten

Conform

Tabel . : Veiligheidsprocedures op basis van HACCP principes in ketensupermarkten



Voldoende

Onvoldoende

Afwezig

HACCP plan







Toepassing HACCP plan







Herziening HACCP plan







Documentatie







Opleiding







Globaal







Deze inrichtingen behoren tot de grote distributieketens en ontvangen richtlijnen met betrekking tot
de hygiëne en HACCP van hun centraal bestuur. Het HACCP plan wordt op het centrale niveau van de
grootwarenhuizen opgesteld en dan gedecentraliseerd geïmplementeerd.
Volgens de resultaten van het onderzoek, zijn er voornamelijk problemen op het vlak van de inrichting
van de lokalen en het naleven van de koudeketen (de producten staan te lang op de loskade, overvolle
koeltoonbanken, te hoge temperatuur in de koelkasten en dergelijke).
Minder dan de helft van de inrichtingen brengt het bestaande HACCP-plan in de praktijk.
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..... Supermarkten in zelfstandig beheer
Het FAVV bezocht in   zelfstandige (en kleinere) supermarkten.
Tabel . : Algemene hygiëne voor supermarkten in zelfstandig beheer

Zware

Lichte

tekortkoming

tekortkoming

Niet verpakte voedingsmiddelen







Lokalen







Afwezigheid insecten of ongedierte / huisdieren / tabak







Uitrusting / apparatuur / oppervlakken







Persoonlijke hygiëne







Voedingsafval



























Stockage en bewaarvoorwaarden
(hygiëne, rotatie, tijd)
Stockage en bewaarvoorwaarden
(temperatuur)
Etikettering van de producten

Conform

Tabel . : Veiligheidsprocedures op basis van HACCP principes voor supermarkten in zelfstandig beheer



Voldoende

Onvoldoende

Afwezig

HACCP plan







Toepassing HACCP plan







Herziening HACCP plan







Documentatie







Opleiding







Globaal







In deze inrichtingen zijn de vaststellingen inzake algemene hygiëne gelijkaardig als in de grote supermarkten : gemiddelde resultaten met daarbij nog tekortkomingen op het vlak van het onderhoud van
de lokalen en de etikettering van de producten.   van deze inrichtingen beschikken over een HACCPplan. Bijna de helft heeft nog helemaal geen plan.



..... Kruidenierszaken
Van de kleinste categorie werden  bedrijven geïnspecteerd.
Tabel . : Algemene hygiëne voor kruidenierszaken

Zware

Lichte

tekortkoming

tekortkoming

Niet verpakte voedingsmiddelen







Lokalen







Afwezigheid insecten of ongedierte / huisdieren / tabak







Uitrusting / apparatuur / oppervlakken







Persoonlijke hygiëne







Voedingsafval



























Stockage en bewaarvoorwaarden
(hygiëne, rotatie, tijd)
Stockage en bewaarvoorwaarden
(temperatuur)
Etikettering van de producten

Conform

Tabel . : Veiligheidsprocedures op basis van HACCP principes voor de kruidenierszaken



Voldoende

Onvoldoende

Afwezig

HACCP plan







Toepassing HACCP plan







Herziening HACCP plan







Documentatie







Opleiding







Globaal







De vaststellingen zijn hier dezelfde als voor de supermarkten en de zelfstandigen, maar met nog meer
uitgesproken tekortkomingen op het vlak van de niet-naleving van de koudeketen.
Het gaat om kleinschalige inrichtingen die het zichtbaar moeilijk hebben om een HACCP-plan uit te
voeren, waardoor slechts   onder hen daarover beschikken. In   van de bezochte inrichtingen was
er totaal geen HACCP-plan.



... Inspecties en controles
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Er werden in  . bezoeken afgelegd in de inrichtingen van de transformatie- en distributiesector
van levensmiddelen. Ongeveer   van de bezoeken waren gefocust op de horeca, gemeenschapskeukens en kleinhandel. Hierbij werden . onderzoeken uitgevoerd en naar aanleiding hiervan
ongeveer . maatregelen genomen.
De meeste van deze maatregelen hadden betrekking op de hygiëne (.), op de temperatuur (.)
en op de etikettering van voorverpakte levensmiddelen (.).
In totaal werden  PV’s opgemaakt om producten uit de markt te nemen omwille van de volgende
inbreuken : gebrek aan hygiëne (), het niet-naleven van de temperatuur (), etikettering die niet overeenstemde (), aanwezigheid van chemische contaminanten (), aanwezigheid van microbiologische
contaminanten (), fouten in de samenstelling () en verschillende andere redenen ().
 inrichtingen werden gesloten, hoofdzakelijk wegens een gebrek aan hygiëne () en het niet-naleven van de temperatuurvoorschriften (). Van  inrichtingen werd de toelating voor productie, het in
de handel brengen en de uitvoer ingetrokken.

Aantal
bezoeken

Totaal

productie

Artisanale

opslag, vervoer

Groothandel,

Fabrikanten

keukens

Gemeenschaps-

Kleinhandel

Horeca

Tabel . : Aantal bezoeken en onderzoeken in de transformatie- en distributiesector van levensmiddelen in 

.

.

.

.



.

.

.

.

.

.

.

.

.

Aantal
onderzoeken
tijdens de
bezoeken



3.9. Tabakscontrole in de horeca
Jaarlijks worden er controles georganiseerd in de horeca waarbij o.a. wordt nagegaan in hoeverre de
rookreglementering wordt nageleefd. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen drank- en eetgelegenheden die kleiner zijn dan  m en horeca-zaken die groter zijn dan  m. Enkel deze laatste zijn
wettelijk verplicht om een ruimte voor de niet-rokers in te richten die ten minste de helft van de totale
oppervlakte van de gesloten plaats moet beslaan en die duidelijk moet worden aangeduid door middel
van rookverbodstekens. De ongemakken van de rook moeten echter in alle horeca-zaken voor de nietrokers tot een minimum herleid worden door installatie van een rookafzuig- of verluchtingssysteem.
Tijdens de bijna . speciﬁeke bezoeken die in  gebracht werden aan de horeca werden bijna
. inbreuken ( ) vastgesteld op de rookreglementering voornamelijk inzake het rookafzuigsysteem of verluchtingssysteem (afwezigheid ervan, geen vermelding van het debiet, onvoldoende
capaciteit, niet in werking, …) maar ook inzake de ruimte voorbehouden aan niet-rokers (geen aanduiding met rookverbodstekens, rokers in de niet-rokerszone, te weinig niet-rokersplaatsen, …).
Bovenstaande cijfers tonen duidelijk aan dat een blijvende controle noodzakelijk is. Alleen zo zal men er
in slagen om de reglementering omtrent het roken in horeca-zaken correct te laten naleven.

3.10. Vitaminegehaltes in voedingssupplementen
Voedingssupplementen zijn producten onder de vorm van pillen, tabletten of andere vormen die
essentiële voedingsstoﬀen (zoals vitaminen, mineralen, aminozuren etc) bevatten en die worden geconsumeerd ter aanvulling op de normale voeding.
Aangezien voedingssupplementen geconsumeerd worden omwille van hun vitaminen of andere stoﬀen
die ze bevatten, verwacht men dat de gehalten van deze stoﬀen op het etiket overeenkomen met de
werkelijke waarden. Dit is belangrijk voor de houdbaarheidsdatum van het voedingssupplement want
essentiële voedingsstoﬀen kunnen degraderen met de tijd. De geëtiketteerde gehalten moeten gegarandeerd zijn tot op de vervaldatum.
In  werden  voedingssupplementen bemonsterd om na te gaan of de samenstelling inzake de
vitaminen A, B, B, B, B, C en E (indien aanwezig) wettelijk voldeed. Hiervan waren  monsters
conform de normen, de overige  vertoonden inbreuken op de reglementering.
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4.

Fraudepreventie en
- bestrijding
4.1. De Nationale Opsporingseenheid (NOE)
... Oprichting
Verschillende problemen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen vragen een gecoördineerde en/of multidisciplinaire aanpak. Om tot zo’n aanpak te komen werd geopteerd voor de oprichting van een afzonderlijke afdeling, los van de PCE’s, die zou instaan voor de behandeling van deze
problemen. Voorbeelden van dossiers die deze afdeling zou opvolgen zijn ondermeer de hormonenbestrijding, behandeling van fraudedossiers en dossiers inzake de dioxinecrisis.
De Nationale Opsporingseenheid (NOE) werd eind juni oﬃcieel in het leven geroepen. Deze dienst
opereert binnen de structuur van het voedselagentschap en staat in voor de preventie en bestrijding
van fraude binnen de voedselketen. De NOE is, gelet op de aard van haar activiteiten, samengesteld uit
individuen afkomstig uit de diverse diensten die samengebracht zijn onder het FAVV.

... Basisstrategie
Fraude binnen de voedselketen is meestal een zaak van samenwerkingsverbanden tussen personen of
netwerken. Om deze eﬃciënt aan te pakken moet de NOE zich ook als een netwerk organiseren. Daarom
is samenwerking van essentieel belang in de strategie van de NOE. Deze strategie steunt op vijf pijlers :

●

preventief en repressief optreden
De opdracht van de NOE bestaat uit zowel een preventief als een repressief luik. Preventief optreden
betekent dat de NOE informatie inwint, beheert en analyseert om fraude te voorkomen.
Het repressieve luik is het ondernemen van concrete acties op basis van informatie aangebracht
door interne en externe partners.

●

inwinnen en beheer van informatie
Een goede informatiedoorstroming tussen de NOE en de samenwerkingspartners is essentieel
en moet in twee richtingen gebeuren. Ook de aanwezigheid van vertrouwensrelaties op het veld is
noodzakelijk voor de doorstroom van informatie. De bekomen informatie wordt opgeslagen en
beheerd in een centrale databank en wordt gebruikt om de strijd tegen toekomstige fraude beter te
kunnen voeren.



●

samenwerking met PCE’s en andere interne partners
Aangezien de NOE binnen de structuur van het agentschap werkt, is de samenwerking met de
andere diensten van het FAVV fundamenteel. De relatie tussen deze diensten en de Nationale Opsporingseenheid staat graﬁsch voorgesteld in ﬁguur ..

Figuur . : De NOE en de verschillende diensten van het agentschap

DG Controlebeleid

DG Controle

Internationale Betrekkingen

Coordinatoren Inspectiediensten

Databanken : Consum, Sanitel

DG Laboratoria
Labo’s

PCE

Agenten

Nationale Opsporingseenheid

Meldpunt FAVV
Juridische Dienst
Kwaliteitscontrole
ICT
Crisisbeheer

●

multidisciplinaire aanpak (extern)
Aangezien fraude binnen de voedselketen grote gevolgen voor de volksgezondheid kan hebben, is
de bestrijding ervan een vaste prioriteit van zowel het voedselagentschap (NOE) als van de andere
betrokken overheidsdiensten. De NOE heeft daarom veelvuldige rechtstreekse contacten met verschillende externe partners (vooral andere overheden) en is vertegenwoordigd in diverse multidisciplinaire vergaderingen. Hierop wordt verder terugkomen.



Figuur . : De NOE en de verschillende diensten buiten het agentschap
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Bijstandsmagistraat

Parket

Gemeentelijke Overheden

Private Personen
Lokale Politie
FOD Financiën
Douane en Accijnzen
BTW - AOIF

Federale Politie GDA - AIK

Nationale Opsporingseenheid

FOD Economie KMO
Middenstand en Energie
Sociale Inspectie Birb

Alg. Farmaceutische Inspectie

Buitenlandse Diensten

Europese Unie OLAF - SANCO

Regionale Overheden
Landbouw - Milieu

●

opleiding
Opleiding en bijscholing zijn belangrijk op twee gebieden. Enerzijds is het noodzakelijk om de medewerkers van de NOE zelf voldoende expertise te verschaﬀen op het gebied van fraudepreventie
en -bestrijding, anderzijds kan via opleiding en bijscholing een grotere uniformiteit qua werkmethode en werkcultuur binnen het FAVV gecreëerd worden. De verschillende diensten van oorsprong
waaruit het agentschap is samengesteld hadden vroeger immers elk hun eigen manier van werken,
wat voor de preventie en bestrijding van fraude een grote handicap kan zijn.



4.2. Samenwerking inzake fraudepreventie en -bestrijding
... Multidisciplinaire samenwerking
Het belang van multidisciplinaire samenwerking is essentieel voor fraudepreventie en –bestrijding.
Om deze samenwerking te formaliseren heeft de NOE zitting in de vergaderingen van diverse cellen :

●

de Multidisciplinaire hormonencel (MDHC) onder leiding van de Federale Politie

●

de Interdepartementale Cel Residuen (ICR) onder leiding van de Bijstandsmagistraat “hormonen”

●

de Multidisciplinaire Vleesfraude Cel (MDVC) onder leiding van het FAVV

●

de Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding (ICCF)
onder leiding van de FOD Economische Zaken

Figuur . geeft een schematische weergave van de nationale en internationale samenwerkingsverbanden van de NOE.

Figuur . : De NOE binnen de multidisciplinaire vergadergroepen

Hormonencel
o.l.v. Federale Politie

Interdepartementale
Cel Residuen (ICR)
o.l.v. Bijstandsmagistraat

Multidisciplinaire
Vleesfraudecel (MVC)
o.l.v. FAVV

Nationale Opsporingseenheid

Europese Unie

Interdepartementale
Commissie voor de
Coördinatie van de
Fraudebestrijding (ICCF)
FOD Economie

Interdepartementale
Preventiecel (IPC)
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... Internationale samenwerking
Veel fraude binnen de voedselketen gebeurt via internationale verbanden. Daarom streeft de NOE ook
naar een goede internationale samenwerking.
In dit kader nam de NOE deel aan het ‘Small Bull’-congres in Dublin over de hormonenbestrijding en het
misbruik van illegale diergeneesmiddelen. Andere deelnemers waren de Ierse Republiek, Noord-Ierland,
Nederland, Duitsland, Finland en Oostenrijk.
De NOE heeft een coördinerende functie in verband met deze problematiek.
In het kader van de betreﬀende Europese reglementering zorgt de NOE voor het afnemen van verdachte
monsternames op de landbouwbedrijven en in de slachthuizen (deels naast de PCE’s).

... Wegcontroles
De NOE neemt deel aan wegcontroles in samenwerking met de PCE’s en de diverse lokale en federale
politiediensten. De NOE beheert hiervan de statistieken. In  werden  wegcontroles gehouden,
waarbij in totaal  voertuigen gecontroleerd werden. In  gevallen (of , ) werd er een procesverbaal opgemaakt.

... Opleidingen
De NOE heeft een belangrijke functie in de preventie en bestrijding van fraude binnen de voedselketen.
Haar expertise en ervaring maakt dat de dienst zeer goed geplaatst is om haar medewerking te verlenen
aan diverse relevante opleidingsprogramma’s. In  waren dit :

●

medewerking en deelname aan de opleidingssessies “opleiding rechterlijke orde” die door de FOD
Justitie georganiseerd werden. Deze opleiding vond plaats in het kader van het expertisenetwerk
“Residuen en Voedselveiligheid”,

●

medewerking aan de opleiding georganiseerd door de Oost-Vlaamse Politieschool,

●

deelname aan de cursus “geneesmiddelendepot” ingericht door het Post Universitair Onderwijs
(PUO) van de Universiteit Gent, Faculteit Diergeneeskunde.



4.3. Eigen activiteiten
... Algemeen overzicht
In  waren er bij de Nationale Opsporingseenheid  verbaliserende personen werkzaam.
Deze groep heeft over het ganse jaar  processen–verbaal van overtreding opgemaakt .
Binnen één proces–verbaal kan meer dan één overtreding opgenomen worden. Het aantal vastgestelde
overtredingen ligt dus vanzelfsprekend hoger.
De meest voorkomende vaststellingen die aanleiding gaven tot het opmaken van een proces–verbaal,
betroﬀen inbreuken op :
●

●

de algemene voedingshygiëne,
de wetgeving inzake vleeskeuring en de vleeshandel (bijvoorbeeld inbreuken op inrichtingsen exploitatievoorwaarden van slachthuizen en uitsnijderijen),

●

de geneesmiddelenwetgeving (bijvoorbeeld het gebruik van een niet geregistreerd
diergeneesmiddel),

●

op de diergezondheidswet (bijvoorbeeld de illegale import van levende dieren),

●

de wetgeving betreﬀende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten

●

het dierenwelzijn (bijvoorbeeld dierenverwaarlozing).

(bijvoorbeeld de aanwezigheid van residu’s van stoﬀen met farmacologische werking),

... Speciﬁeke acties
De NOE organiseerde en participeerde aan diverse speciﬁeke en gerichte acties.

.... Actie “slachtgewichten” in de slachthuizen - maart 
In samenwerking met de Administratie van de Ondernemings- en inkomensﬁscaliteit (AOIF) van de
FOD Financiën, en het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid – Dienst Metrologie van de FOD Economie, KMO,
Middenstand en Energie, werd in  slachthuizen ( Vlaamse en  Waalse) een verkennende controle
uitgevoerd op de weegtoestellen om de overeenstemming na te gaan tussen het “gewogen gewicht” en
het “werkelijke slachtgewicht”.
De noodzaak van deze actie voor het voedselagentschap stelt zich in de traceerbaarheid van het vlees.
Bij deze controles werden problemen vastgesteld in verband met het tarragewicht, de weegregisters en
de eventuele herwegingen van karkassen, die allen relevant zijn voor het FAVV.
De ijking van de weegbalansen is verplicht om de  jaar. De metrologische dienst van de FOD Economie,
KMO, Middenstand en Energie, die instaat voor de ijking van de weegbalansen, stelde verschillende anomalieën hieromtrent vast. Het ging daarbij voornamelijk om een aantal weegbalansen die niet ter ijking
waren aangeboden, om afwijkingen op de ijking en om verbreking van de ijkzegels.
De FOD Financiën besloot na de actie dat diverse wettelijke voorschriften dringende aanpassing behoeven. De reglementering inzake de BTW ten aanzien van vlees, de automatische weegtoestellen in de
slachthuizen en de beboeting bij overtredingen zijn daarbij de belangrijkste.
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.... Actie “Aziatische groothandels” – voorjaar 
Deze actie richtte zich op Aziatische groothandels. Er werden  vestigingen gecontroleerd waarvan
slechts één bedrijf conform de reglementeringen werd bevonden. In twee zaken kon er geen toegang
verschaft worden en werd het dossier doorgegeven aan het gerecht. In de overige  zaken werden
inbreuken vastgesteld zoals :
●

●

het niet hebben van de nodige vergunningen,
niet conforme etikettering (aanwezigheid van vervallen producten of vaststelling van
niet toegelaten heretikettering),

●

gebrekkige hygiëne,

●

gebrekkige bewaring (vaak niet gekoeld vervoer).

Voor minder zware inbreuken werd een waarschuwing opgemaakt, andere inbreuken werden onmiddellijk geverbaliseerd en kregen een administratieve boete van het voedselagentschap. In één ernstig
geval werd het dossier overgemaakt aan het parket voor verder onderzoek. Ongeveer . kg eetwaren
werd in beslag genomen en vernietigd.

.... Actie “leveranciers pitarestaurants” – najaar 
Deze actie werd gecoördineerd door de NOE en was gericht op de controle van pitarestaurants en hun
leveranciers in de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Bij deze actie werd de
Lokale Opsporingsdienst van het AOIF (FOD Financiën) betrokken.
In het totaal werden  pitarestaurants en  groothandels gecontroleerd. Twee restaurants werden onmiddellijk gesloten wegens gebrekkige hygiëne. Er werden  waarschuwingen en  PV’s opgesteld.
Ongeveer . kilogram pitavlees werd in beslag genomen en vernietigd. Belangrijkste inbreuken waren opnieuw het niet hebben van de nodige handelsdocumenten, de gebrekkige etikettering en het ge-



brek aan hygiëne. Speciﬁeke overtreding was de illegale invoer van pitavlees uit Duitsland en Nederland.

... Verdachte monsternames
.... Verdachte monsternames op landbouwbedrijven
Tabel . : Controleresulaten verdachte monsternames op bedrijven

Aantal

Diersoort

bedrijven

Rund

Matrix

Aantal

Faeces
Urine



Kalf



Varken



Totaal



Niet conform

Product





Dexamethasone





_

Vacht





_

Faeces





_

Urine





_

Vacht





_

Faeces









In  werden in kader van dit programma  landbouwbedrijven bezocht, waar  stalen genomen
werden. Deze stalen werden getest op de aanwezigheid van oestrogenen, androgenen, gestagenen,
beta-agonisten, corticosteroïden en thyreostatica.
Bij slechts één staal werd de aanwezigheid van dexamethasone (een corticosteroïde) vastgesteld.
Er kan dus gesteld worden dat de controleresultaten zeer goed zijn.

.... Hormonen in diervoeders
De NOE liet  monsters analyseren op de aanwezigheid van hormonen, waarvan  monsters restanten
van het oestro-gesta-androgeen zearalenone vertoonden.
Tabel . : Controleresultaten hormonen in diervoeders

Opgespoorde stoﬀen

Aantal

Positief

Product

Beta agonisten





-

Oestro, gesta, androgenen





zearalenone

Corticosteroiden





-
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.... Hormonen in preparaten
Preparaten zijn naalden, spuiten, ﬂacons en dergelijke waarvan men vermoedt dat ze hormonale
substanties zouden kunnen bevatten. In  werden in totaal  preparaten onderzocht.
Tabel . : Controleresultaten van hormonen in preparaten

Opgespoorde stoﬀen

Aantal

Positief

Producten

Beta agonisten





Clenbuterol
Testosteron ester
Nortestosteron
Beta nortestosteron
Methyltestosteron
Stanozolol

Oestro, gesta, androgenen





Progesteron
Norethandrolone
Methylboldenone
Estradiol benzoaat
Beta testosterone
Androsteendion
Chloortestosterone
Dexamethasone ester
Dexameyhasone

Corticosteroiden





Prednisolone
Hydrocortisone
Flumethasone
Methylprednisolone

Thyreostatica





De resultaten tonen aan dat hormonen nog steeds een aanzienlijk probleem vormen. Slechts ,  van
de onderzochte stalen bevatte beta-agonisten, maar iets meer dan   van de analyses bevestigde
de aanwezigheid van oestro-, gesta- of androgenen. Ongeveer   testte positief op corticosteroïden,
terwijl geen thyreostatica aangetroﬀen werden.



5.

Controles op de import
uit derde landen
5.1. Grensinspectieposten
... Dierenvoeders
Bij aankomst op het grondgebied van de Europese Unie moeten alle stoﬀen bestemd voor de dierlijke
voeding en afkomstig uit derde landen aan oﬃciële controles onderworpen worden, alvorens zij in het
vrije verkeer mogen gesteld worden. Deze controles omvatten :
●

een systematische documentaire controle van elke lot (nazicht van de etiketten, begeleidende
documenten, certiﬁcaten, …)

●

een systematische steekproefsgewijze controle die erin bestaat de overeenstemming tussen de
documenten en de producten te veriﬁëren.

●

een niet-systematische, steekproefsgewijze fysieke controle van de producten die op het Belgisch
grondgebied in het vrije verkeer zullen gebracht worden. Voor producten bestemd voor een andere
lidstaat wordt een certiﬁcaat afgeleverd betreﬀende de documentaire controle op uit derde landen
ingevoerde producten bestemd voor de dierenvoeding ; de fysieke controle wordt in dit geval uitgevoerd door de lidstaat van bestemming.

De dierenvoeders en voor dierenvoeding bestemde producten moeten, mits vooraanmelding van  uur
aangeboden worden in :
●

zeeverkeer : Antwerpen, Gent, Oostende, Zeebrugge

●

luchtverkeer : Bierset, Deurne, Gosselies, Oostende en Zaventem

●

postverkeer : Brussel-X

In  werden enkel in de haven van Antwerpen en Gent en in de luchthaven van Zaventem stoﬀen bestemd voor dierlijke voeding (met uitzondering van grondstoﬀen bestemd voor petfood), afkomstig uit
derde landen aangeboden. In totaal werden  zendingen aangeboden, waarvan   in Antwerpen.
Geen enkele zending werd geweigerd.
In tabel . wordt de samenstelling van de Antwerpse zendingen weergegeven. De voedermiddelen
zijn voornamelijk granen en zaden bestemd voor de aanmaak van dierenvoeders voor siervogels (raapzaad, millet, boekweit, witte zonnebloempitten, grondnoten, …), alsook vismeel. Als toevoegingsmiddelen en voormengsels wordt vooral vitamine B en andere vitamines ingevoerd. De stikstofhoudende
producten zijn methionine, threonine en lysine.
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Tabel . : Samenstelling van de Antwerpse zendingen

Aard van de zending

Absoluut aantal

Relatief aantal

Toevoegingsmiddelen en voormengsels



 

Voedermiddelen



 

Stikstofhoudende producten





In de Gentse haven werden voornamelijk voedermiddelen aangeboden ( van de  zendingen).
Ongeveer   van deze voedermiddelen waren producten afgeleid van soja (sojameel, sojapellets,
sojabonen). Er werden ook  zendingen dierenvoeders, meer speciﬁek kanariezaad, aangeboden.

... Planten en plantaardige producten
.... Fytosanitaire controles
..... Gereguleerde planten en plantaardige producten
Bij de invoer van gereguleerde planten, plantaardige producten en groeimedia uit derde landen worden
systematisch  controles uitgevoerd :
●

een documentaire controle

●

een overeenstemmingscontrole

●

een fytosanitaire controle waarbij nagegaan wordt dat er geen schadelijke organismen
op de planten aanwezig zijn.

De controles moeten systematisch uitgevoerd worden en dit op de plaats van binnenkomst.
Fytosanitaire en overeenstemmingscontroles kunnen, mits toestemming van het voedselagentschap en
op voorwaarde dat de zending op de plaats van bestemming in een afzonderlijke ruimte gestockeerd
kan worden totdat de controles worden uitgevoerd, ook uitgesteld worden tot op de plaats van bestemming.
In  werden . zendingen van gereguleerde planten, plantaardige producten en groeimedia
aangeboden. Er werden  zendingen geweigerd en vernietigd, . zendingen werden ingevoerd,
. zendingen werden toegelaten tot doorvoer waarvan . bestemd voor een andere lidstaat en 
voor een derde land, de overige zendingen kregen een andere bestemming.



..... Houten verpakkingsmateriaal
Houten verpakkingsmateriaal dat aanwezig kan zijn bij om het even welke zending (van planten over
elektronische apparatuur tot voedingsconserven) wordt eveneens onderworpen aan controles van het
voedselagentschap Een fytosanitaire controle moet op   van de zendingen worden uitgevoerd.
In  werden  zendingen van houten verpakkingsmateriaal gedeclareerd. Driekwart van deze
zendingen kwamen uit China. Er werden  zendingen ( ) aan een fytosanitaire controle onderworpen.   of . zendingen werden toegelaten tot invoer,  zendingen kregen een toelating voor
doorvoer (waarvan  bestemd voor een derde land) en  zendingen kregen een andere bestemming.

..... Onderscheppingen
Zendingen waarbij tijdens het uitvoeren van de oﬃciële controles (documenten, overeenstemming,
fytosanitair) schadelijke organismen worden aangetroﬀen of waarvoor niet voldaan wordt aan de voorschriften van de Europese kwaliteitseisen moeten gemeld worden aan de Europese Commissie .
België verstuurde in   meldingen van onderschepping voor planten, plantaardige producten en
houten verpakkingsmateriaal.  onderscheppingen hadden betrekking op de documentaire controle,
waarbij de afwezigheid () of de onvolledigheid () van het fytosanitair certiﬁcaat de voornaamste
reden was.
De overige meldingen van onderscheppingen hadden betrekking op het aantreﬀen van quarantaine
organismen waarbij Thrips palmi ( meldingen) en Bemisia tabaci ( meldingen) de meest voorkomende schadelijke organismen waren. Beide organismen werden steeds vastgesteld op zendingen van
snijbloemen.
In tabel . wordt weergegeven welke producten onderschept werden, alsook het land van herkomst
van deze producten.
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Tabel . : Onderscheppingen bij fytosanitaire controles

Product

Herkomst

Aantal onderscheppingen

Israël



Thailand



Ivoorkust



Kenya



China



China



Japan



Kameroen



Gambia



India



Israël



Pakistan



Senegal



Zuid-Afrika



Thailand



Turkije



Kameroen



Singapore



Thailand



Snijbloemen

Houten verpakkingsmateriaal



Bonsaï

Fruit en groenten

Waterplanten








Van alle onderschepte zendingen werden  zendingen vernietigd (voornamelijk snijbloemen en
groenten en fruit alsook  zendingen met houten verpakkingsmateriaal),  zendingen vrijgegeven na
het aﬂeveren van de noodzakelijke documenten en  vrijgegeven na het uitvoeren van een gepaste
behandeling (hout en bonsaï).

.... Kwaliteitscontroles
Bij de invoer van gereguleerde groenten en fruit uit derde landen worden systematisch  controles
uitgevoerd :
●

een documentaire controle,

●

een overeenstemmingscontrole,

●

kwaliteitscontroles.

Er werden . zendingen uit derde landen aangeboden die aan een kwaliteitscontrole onderworpen



moesten worden, wat goed is voor een totale hoeveelheid van . ton.

Zendingen die niet voldoen aan de Europese kwaliteitseisen moeten aan de Europese Commissie
gemeld worden. In  werden in België  zendingen niet-conform bevonden. De niet-conforme
zendingen waren ongeveer evenredig verdeeld over groenten en fruit.
Tabel . : Onderscheppingen bij kwaliteitscontroles

Productklasse

Aantal onderscheppingen
Fruit

Citrusvruchten (vnl. sinaasappelen)



Bessen en kleinfruit (vnl. druiven)



Pitvruchten (vnl. appels)



Steenfruit (vnl. pruimen)



Andere




()

Groenten
Vruchtgroenten (vnl. meloenen)



Bolgroenten (vnl. uien)



Fungi




()

De meeste zendingen werden niet-conform bevonden omwille van een onjuiste etikettering () of
wegens bederf (). Er werden  zendingen deﬁnitief afgekeurd,  zendingen werden na heretikettering goedgekeurd en  zendingen werden naar een andere lidstaat doorgestuurd.

... Dierlijke sector
.... Dierlijke producten voor humane consumptie
In  werd in Oostende, naast de bestaande in de luchthaven, ook een grensinspectiepost in de haven
geopend.
De meeste zendingen kwamen in Antwerpen binnen (.), gevolgd door Zeebrugge (.) en
Zaventem (.). Oostende en Luik vervolledigen de lijst met respectievelijk . en . zendingen.
In Charleroi was geen invoer waar te nemen, net zoals in de voorgaande jaren. In tabel . wordt een
overzicht gegeven van de aard van de zendingen.
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Tabel . : Aard van de zendingen van dierlijke producten voor humane consumptie

Aantal zendingen

Aard van de zending

Aantal zendingen

Gewicht (kg)

Roodvlees en producten ervan

.

..



Gevogeltevlees



..



Eieren en eiproducten



..



Tweekleppige weekdieren

.

..



Visserijproducten

.

..



Wild



..



Verwerkte dierlijke eiwitten



.



Gelatine



.



Melkproducten

.

..



Darmen



..



Kikkerbillen en slakken



..



Honing en bijenteeltproducten



..



Producten voor de farmaceutische industrie



.



Beenderen en producten uit beenderen



..



Totaal

.

..



geweigerd

.... Dierlijke producten voor niet-humane consumptie
In de havens van Gent, Antwerpen en Zeebrugge en in de luchthaven van Zaventem werden .
zendingen van dierlijke producten voor niet-humane consumptie aangeboden. Antwerpen is koploper
met . zendingen (, ), gevolgd door Zeebrugge (.) en Zaventem (.) met elk ongeveer 
 van de zendingen en tenslotte Gent met  zendingen. In de tabel wordt een opdeling per productklasse weergegeven. Er werden  zendingen geweigerd. De aard van de zendingen wordt in tabel .
weergegeven.



Tabel . : Aard van de zendingen van dierlijke producten voor niet-humane consumptie

Aard van de zending

Aantal zendingen

Melk en melkproducten



Beenderen en producten uit beenderen



Hoornen, hoeven en producten hieruit



Huiden en vellen



Wol, haar, veren

.

Verwerkte dierlijke eiwitten



Dierlijke grondstoﬀen voor dierenvoeding



Petfood

.

Bloed en bloedproducten



Jachttrofeeën



Sperma



Andere



Totaal

.

.... Levende dieren
In  werden er in de luchthavens van Zaventem en Oostende samen . zendingen van levende
dieren aangeboden. Een zending kan uit meerdere dieren bestaan, behalve voor paarden: daar staat
één paard gelijk aan één zending. In Oostende werden enkel  geregistreerde raspaarden voor invoer
aangeboden die alle toegelaten werden. Van de overige . zendingen werden er  geweigerd voor
invoer. In tabel . worden de zendingen opgesplitst per diersoort.
Tabel . : Aard van de zendingen van levende dieren

Diersoort

Aantal zendingen

Geweigerd

Vogels





Vissen





Paarden





Honden en katten





Andere kleine zoogdieren





Amﬁbieën en reptielen





Broedeieren





Ongewervelden





Totaal

.
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... Levensmiddelen
De controles die uitgevoerd moeten worden op levensmiddelen die uit derde landen geïmporteerd
worden, werden grotendeels vastgelegd in een reeks Europese beschikkingen. De controles bestaan uit
een systematische documentaire controle en een steekproefsgewijze fysische controle die er in bestaat
een analyse te laten uitvoeren op de aanwezigheid van aﬂatoxine B en de som van de aﬂatoxines B, B,
G en G.
In  werden in Antwerpen, Gent en Zaventem  zendingen aangeboden die onder de reglementering van de genoemde beschikkingen vallen.  zendingen ( ) werden aan een analyse onderworpen.
In  van de geanalyseerde zendingen werd de wettelijke norm voor aﬂatoxines overschreden met als
gevolg dat deze zendingen geweigerd werden. Een vijfde zending werd geweigerd omdat de noodzakelijke documenten niet aanwezig waren.
Het grootste aantal zendingen werd genoteerd voor hazelnoten en afgeleide producten () die alle uit
Turkije afkomstig waren, gevolgd door grondnoten voornamelijk afkomstig uit de Verenigde Staten en
Argentinië. Amandelen uit de Verenigde Staten volgen op de derde plaats.
Tabel . : Aard van de zendingen van levensmiddelen

Aard

Aantal zendingen

Herkomst

Aantal zendingen

Argentinië





China





Egypte





Turkije





USA





Bolivia





Brazilië





Turkije





USA





Hazelnoten

Turkije





Hazelnootpasta

Turkije





Gedroogde vijgen

Turkije





Amandelen

USA









Grondnoten

geweigerd

Paranoten

Pistachenoten

Totaal



5.2. RASFF
... Algemeen
Het Rapid Alert System for Feed and Food (RASFF) is een netwerk dat ontwikkeld werd met als doel aan
controleautoriteiten een eﬃciënte methode ter beschikking te stellen om informatie omtrent mogelijke
risico’s in de voedselketen alsook de gepaste te nemen maatregelen uit te wisselen .
Naast de leden van de Europese Unie zijn ook de landen van de Europese Economische Ruimte
(Liechtenstein, Noorwegen, IJsland), de Europese Commissie en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid betrokken partij.
Ieder lid van het netwerk dat informatie ter beschikking krijgt omtrent het bestaan van een ernstig risico
dat hetzij op directe of indirecte wijze de volksgezondheid kan schaden, moet de Europese Commissie
onverwijld op de hoogte brengen via het RASFF. De Europese Commissie zorgt voor de verdere verspreiding van de informatie naar de andere leden van het netwerk.
Via het RASFF moeten volgende zaken onmiddellijk aan de Europese Commissie gemeld worden :
●

iedere maatregel die door de leden genomen wordt en die er op gericht is om het op de markt brengen te beperken of het terugroepen te verplichten van levensmiddelen én dierenvoeding, ten einde
de volksgezondheid te beschermen,

●

iedere aanbeveling of akkoord dat met de sector gesloten werd met betrekking tot het voorkomen,
beperken of het onder bepaalde voorwaarden op de markt brengen of gebruiken van levensmiddelen én dierenvoeding die mogelijks een ernstig risico voor de volksgezondheid vormen,

●

iedere weigering van een lot, container of cargo van levensmiddelen of dierenvoeding in de grensinspectiepost binnen de EU, omdat de zending hetzij op directe of indirecte wijze de volksgezondheid
bedreigt.

Er worden  types notiﬁcaties onderscheiden :

●

alarmnotiﬁcaties : de risicovolle producten werden reeds op de markt gebracht en directe actie is
bijgevolg vereist. Producten worden teruggeroepen en alle leden van het netwerk wordt gevraagd
om na te gaan of de producten eventueel op hun markt terecht gekomen zijn,

●

informatienotiﬁcaties : de risicovolle producten hebben de markt nog niet bereikt of alle noodzakelijke maatregelen werden reeds genomen (vb. de volledige partij kon onderschept of teruggeroepen
worden ; zending werd geweigerd aan de buitengrenzen van de EU).

Door deze opsplitsing is het voor de verschillende leden van het netwerk eenvoudiger om de ernst van
de calamiteit in te schatten.



... RASFF berichten in 
In  werden  alarmnotiﬁcaties en . informatienotiﬁcaties verspreid.
Voor  van de  alarmnotiﬁcaties was België op directe of indirecte wijze betrokken partij.
In tabel .. wordt de verdeling van de  alarmnotiﬁcaties waarbij België betrokken was, weergegeven
volgens de gevarengroep. Daaruit blijkt dat ,  van de notiﬁcaties betrekking had op chemische
contaminanten.

Tabel . : Gevarengroep van de alarmnotiﬁcaties

Gevarengroep

Absoluut aantal

Chemische gevaren



Biologische gevaren



Fysische gevaren



Administratieve tekortkomingen



Totaal



Binnen de chemische gevaren waren vooral de nitrofuranen en hun metabolieten de meest gemelde
verbindingen.  alarmnotiﬁcaties hadden betrekking op deze verbindingen: zij werden vooral aangetroﬀen in eieren en eiproducten () en garnalen (). Op de tweede en derde plaats van meest gemelde
chemische gevaren stonden respectievelijk mycotoxines () en dioxines ().
De alarmnotiﬁcaties voor biologische gevaren hadden betrekking op Clostridium in kaas en in garnalen,
Listeria monocytogenes in proﬁteroles () en mesoﬁele bacteriën in garnalen ().
De gemelde fysieke gevaren hadden betrekking op plofkroketten van Belgische oorsprong (), ongebruikelijke kleur en voorkomen van soja uit Frankrijk () en de aanwezigheid van vreemde lichamen in
zuigﬂessen uit Frankrijk.
Als administratieve problemen werden  fraudegevallen van certiﬁcaten gemeld voor garnalen afkomstig uit de Filippijnen.
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Crisispreventie
1.1. Crisisdraaiboeken
Sinds  is het werkterrein van de stafdienst “Crisispreventie en –beheer” uitgebreid van enkel epizootische dierziekten tot alle typen crisissen die de voedselketen kunnen treﬀen. Daarin zijn bijvoorbeeld
ook ernstige chemische contaminaties en scheikundige incidenten en nucleaire en radionucleaire
incidenten begrepen.
Om deze reden werd en wordt het draaiboek voor epizoötische ziekten gaandeweg aangepast en uitgebreid met algemene procedures die van toepassing zijn bij het voorkomen, detecteren en bestrijden van
crisissen. Het uiteindelijke doel is om een generiek rampenplan op te maken, waarin de basisprincipes
worden uitgewerkt van de crisiswerking binnen het voedselagentschap. In aanvulling op dit algemene
crisisplan bestaan er voor verschillende epizoötische dierziekten (mond- en klauwzeer, aviaire inﬂuenza,
bluetongue en klassieke varkenspest) reeds speciﬁeke draaiboeken. Aan andere speciﬁeke draaiboeken,
zoals bijvoorbeeld een draaiboek voor nucleaire incidenten, wordt nog gewerkt. Daarnaast is de crisiscel
betrokken bij het samenstellen van bestrijdingsplannen voor de monitoring en bestrijding van de maïswortelboorder en van ringrot bij aardappelen.
Met het oog op een eﬃciënte crisisaanpak werkt het FAVV samen met het crisis- en coördinatiecentrum
van de federale regering (CGCCR) en de crisisinstanties van andere overheden. In veel gevallen
(o.a. bij nucleaire incidenten) zal de crisisbestrijding immers geleid worden vanuit het CGCCR.
Het FAVV zal dan maar één van de bij de crisisaanpak betrokken partijen zijn. Bijgevolg wordt bij het
samenstellen van de draaiboeken en procedures veel aandacht besteed aan de samenwerking met de
verschillende overheidsinstanties (o.a. gouverneur, gemeentelijke overheid, politie, brandweer, civiele
veiligheid) en andere federale en regionale instanties die bij de bestrijding van een crisis in de voedselketen betrokken kunnen zijn. Daarbij wordt in het bijzonder werk gemaakt van een vlotte samenwerking en een optimale communicatie met de crisismanagementstructuren van deze overheden.
Op dit vlak is reeds een grote vooruitgang geboekt.



Oefeningen en simulaties vormen een belangrijk onderdeel van een goede voorbereiding op een
crisissituatie. Binnen de stafdienst “Crisispreventie en –beheer” worden regelmatig desktop simulaties
gedaan om de vaardigheden te onderhouden die nodig zijn voor een snelle reactie op meldingen van
potentiële crisissituaties. Op termijn is het de bedoeling om deze oefeningen ook op het niveau van de
provinciale controle-eenheden te organiseren.
De uitrusting van de stafdienst “crisispreventie en crisisbeheer” heeft in  bijzondere aandacht
gekregen. Daarbij werden de eﬃciëntie en de complementariteit met de andere diensten van het voedselagentschap niet uit het oog verloren. Zo is in de stafdienst een GIS-toepassing in gebruik genomen,
die ondertussen zijn nut al bewezen heeft en veelvuldig gebruikt wordt, ook om gegevens voor andere
diensten van het agentschap te verwerken. Met dit programma en met behulp van de gegevens in de
interne databanken van het agentschap (o.a. Sanitel), kunnen overzichtelijke kaarten worden gemaakt,
onder meer van de gebieden die rond uitbraken van besmettelijke dier- en plantenziekten worden
afgebakend. Ook kan een inventaris worden opgemaakt en een precieze lokalisatie worden aangeduid
van de veehouderijen in deze zones.

1.2. Interne Audit Crisispreventie en -beheer
Na aﬂoop van de crisis rond de vogelpest is binnen het FAVV een audit uitgevoerd om de manier van
optreden van het FAVV en haar medewerkers bij de bestrijding van de vogelpest te evalueren. Zowel de
strategische maatregelen als de operationele uitvoering zijn onder de loep genomen. In het kader van
de audit zijn interviews gehouden met betrokkenen binnen het FAVV en met personen en instanties
van buiten het FAVV die nauw betrokken waren bij de bestrijding van de vogelpest (pluimveehouders,
vertegenwoordigers van sectororganisaties etc.).
De voornaamste knelpunten gesignaleerd binnen de centrale crisiscel hebben betrekking op
●

de communicatie tussen de verschillende personen die betrokken zijn bij de bestrijding in Brussel
en op het terrein,

●

de procedures (systematiek, fouten, volgorde van versoepelingen),

●

het personeelsmanagement (aanwerving, regeling overuren),

●

het call center (locatie, kennis van actualiteit, correctheid informatie, tweetaligheid).

Knelpunten die door actoren buiten de centrale crisiscel werden gesignaleerd :
●

lijsten van bedrijven (onvolledigheid, onjuistheid),

●

samenwerking,

●

communicatie en informatievoorziening,

●

technische problemen of tekortkomingen bij doding en ruiming.

Voor het aanpakken van de knelpunten die tijdens de audit aan het licht zijn gekomen is een actieplan
opgesteld. Over het algemeen was men tevreden over de snelheid en de professionaliteit waarmee de
vogelpestcrisis is bestreden.
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1.3. Productterugroepingen
Net als in andere sectoren zijn de actoren binnen de agrovoedingssector aansprakelijk voor hun producten. Wanneer het voedselagentschap naar aanleiding van zijn controles of via andere kanalen kennis
krijgt van een niet-conformiteit van een product dat reeds in de handel is, ziet het agentschap erop toe
dat het betreﬀende product uit de handel wordt genomen en dat de consument hiervan op de hoogte
wordt gebracht.
Sommige niet-conformiteiten betekenen een direct acuut gevaar, andere niet-conformiteiten kunnen
leiden tot de blootstelling van de bevolking aan chemische, microbiële en fysische gevaren. Afhankelijk
van de situatie neemt het voedselagentschap op het vlak van de communicatie zelf het initiatief via een
persbericht.
Een aparte rubriek in het consumentengedeelte van de website van het FAVV geeft een speciﬁek
overzicht van deze terugroepingen of “recalls”. In  werden  terugroepingen gesignaleerd.

1.4. CONSUM
Consum werd in  opgestart in de nasleep van de dioxinecrisis. In  werd het monitoringprogramma uitgebreid met controles op andere contaminanten.
De resultaten van CONSUM over de afgelopen drie jaren staan vermeld in tabel ..
Tabel . : Resultaten van CONSUM voor -

Contaminanten
PCB’s

Dioxines

Zware metalen

Mycotoxines

Verwerkte dierlijke eiwitten









Aantal analyses

.

.

.

.

Overschrijdingen ()

,

,

,

,

Aantal analyses

.

.





Overschrijdingen ()

,

,

,

,

Aantal analyses

.

.



Overschrijdingen ()

.

.

.

Aantal analyses

.

.

.

Overschrijdingen ()

,

,

,

Aantal analyses







Overschrijdingen ()

,

,

,

Tabel .. toont een duidelijke daling aan voor alle onderzochte componenten.
In geval van overschrijding wordt een onderzoek uitgevoerd op het betrokken bedrijf waarbij getracht



wordt de oorzaak van de normoverschrijding te achterhalen en de gecontamineerde producten te

traceren. Naargelang de ernst van de overschrijding wordt een informatie- of alarmprocedure opgestart.
Meer speciﬁeke info over CONSUM is terug te vinden in Deel .

1.5. BSE-tests
Vóór  werden BSE-tests enkel uitgevoerd op dieren die klinische symptomen vertoonden of om
andere redenen verdacht waren. In opvolging van de Europese regelgeving terzake zijn de tests per
 januari  uitgebreid tot alle voor menselijke consumptie geslachte runderen ouder dan  maanden, alle noodslachtingen van runderen ouder dan  maanden en alle kadavers van runderen ouder
dan  maanden. Het aantal testen dat jaarlijks wordt uitgevoerd is sindsdien dan ook zeer sterk toegenomen.
Tabel . : Resultaten van de BSE-tests voor -







Aantal analyses

.

.

.

Aantal positief







Percentage positief

,

,

,

Tabel . toont een duidelijke daling aan in het aantal positieve BSE-tests.
Bij positieve testresultaten worden aanvullende testen uitgevoerd. Als deze ook positief blijken, worden
sinds eind vorig  behalve het positieve dier enkel nog de leeftijdscohorten en de afstammelingen
van de positieve dieren vernietigd. Voorheen werden alle runderen aanwezig op het bedrijf waarvan
het positieve dier afkomstig was alsmede de leeftijdscohorten en afstammelingen die zich op andere
bedrijven bevonden, vernietigd.
Meer uitgebreide info over BSE is terug te vinden in Deel , Hoofdstuk .
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2.

Crisisbeheer
2.1. Aviaire inﬂuenza
Einde februari  werden in Nederland, in de provincie Gelderland, de eerste haarden van aviaire
inﬂuenza of vogelpest op pluimveebedrijven vastgesteld. De uitbraak betrof een vogelpestvirus van
het HN-type, dat zeer besmettelijk is gebleken. In ons land werd onmiddellijk de fase van verhoogde
waakzaamheid ingesteld in de ganse pluimveesector. Bedrijven die contact hadden gehad met pluimveebedrijven in Nederland werden onder toezicht geplaatst.
Op  maart  werd een ernstige klinische verdenking gemeld op een vleeskippenbedrijf in Ravels
(provincie Antwerpen), dichtbij de Nederlandse grens. Het bedrijf werd uit voorzorg geruimd. Het bleek,
na laboratoriumonderzoek, gelukkig niet besmet te zijn met het vogelpestvirus.
Begin april werden de eerste haarden in Nederlands Limburg geconstateerd. Hierop werd een buﬀerzone in de Belgische provincie Limburg ingesteld.
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen, is toch niet voorkomen kunnen worden dat het virus uiteindelijk
ook in ons land werd vastgesteld. Op  april  werd een eerste haard ontdekt in Meeuwen-Gruitrode
(Limburg). In de daaropvolgende twee weken kwamen er nog  haarden aan het licht in de provincies
Limburg en Antwerpen. De bestrijdingsstrategie was gebaseerd op het afbakenen van diverse zones
rond de besmette pluimveebedrijven, het opleggen van strikte vervoersbeperkingen en het opleggen
van strenge bioveiligheidsmaatregelen. Zo werd bijvoorbeeld na het vaststellen van de eerste haard een
nationaal vervoersverbod voor levend pluimvee en broedeieren afgekondigd om verdere verspreiding
te voorkomen. Ook werden rond een besmet bedrijf telkens een beschermingsgebied met een straal
van ongeveer  km, een toezichtgebied met een straal van ongeveer  km en een buﬀerzone met een
straal van ongeveer  km afgebakend waarin speciﬁeke, strenge bestrijdingsmaatregelen van kracht
waren.
In de beschermingsgebieden werden alle professionele pluimveehouderijen opgeruimd.
Daarnaast werd in een straal van  km rond de haarden ook het pluimvee gehouden door particulieren
opgeruimd. In de provincie Limburg werden bovendien de bedrijven in het toezichtgebied opgeruimd.
Tenslotte werden ook enkele contactbedrijven van de haarden opgeruimd.



Tabel . : Overzicht van de ruimingen

Overzicht van de ruimingen
Aantal haarden

Antwerpen



Limburg



Aantal bedrijven



Aantal dieren

..

Opruimingen bij broeierijen

Aantal eendagskuikens

.

Opruimingen bij particulieren

Aantal dieren

.

Opruimingen bij pluimveebedrijven

Na het afronden van de opruimingen werden de bedrijven gereinigd en ontsmet volgens een strikte
procedure. Om eventuele niet opgemerkte besmettingen te detecteren en de eﬀectiviteit van de
ontsmettingswerken te controleren, werden nadien verklikkerkippen uitgezet op de besmette bedrijven
en werd tegelijk een screening uitgevoerd op pluimvee bij particulieren in de beschermingsgebieden.
Bij deze screening werden . dieren onderzocht. De analyses konden met gunstig resultaat worden
afgerond. Nadat ook het afsluitende onderzoek van de verklikkerkippen gunstig bleek, mochten de
pluimveebedrijven in de zones herbevolken. In Limburg is de herbevolking begonnen op  juli , in
Antwerpen op  juli .
Om de vogelpestcrisis zo eﬃciënt mogelijk te kunnen bestrijden, werd de centrale crisiscel uitgebreid
met extra personeel. In elk van de getroﬀen provincies werd door de betrokken PCE een lokale crisiscel
samengesteld, van waaruit de bestrijding op het terrein werd geleid. Tenslotte werd een eenheid samengesteld, verantwoordelijk voor het coördineren en uitvoeren van de dodingen. De operationele kosten
van de bestrijdingsoperaties bedroegen bijna  miljoen euro. Een deel daarvan wordt meegeﬁnancierd
door de EU.
Naar aanleiding van de vogelpestuitbraken werd de nationale screening voor aviaire inﬂuenza aangepast. Deze screening wordt normaliter elk jaar in het najaar gehouden op een steekproef van pluimveebedrijven doorheen het ganse land. In  werd de screening vervroegd uitgevoerd in de zomermaanden. Bovendien werd getracht om zoveel mogelijk risicobedrijven te bemonsteren. Het ging daarbij in
de eerste plaats om eenden- en kalkoenbedrijven en bedrijven met buitenbeloop. Alle resultaten van de
 onderzochte bedrijven waren gunstig.
Sinds  oktober  ( maanden na het doden van het laatste besmette dier) is België volgens de
internationale regelgeving weer oﬃcieel vrij van aviaire inﬂuenza.
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2.2. Maïswortelboorder
De maïswortelboorder is afkomstig uit Amerika. In de jaren  is deze kever Europa binnengekomen via
Servië. Van daaruit heeft hij zich naar de meeste Balkan-landen verspreid. Sinds enkele jaren wordt de
kever ook in Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Nederland gesignaleerd. Het insect kan zich, al
meeliftend met transportmiddelen als vrachtwagens en vliegtuigen, over grote afstanden verplaatsen.
Dit meeliften blijkt voor de maïswortelboorder een eﬃciënte manier om zich te verspreiden : de meeste
plaatsen in Europa waar de kever is aangetroﬀen, bevinden zich in de nabijheid van luchthavens.
De maïswortelboorder wordt, vanwege de schade die hij kan aanrichten in het maïsareaal, geklasseerd
als een quarantaine-organisme.
Met het oog op de voortdurende uitbreiding van het verspreidingsgebied van de maïswortelboorder,
heeft het voedselagentschap in  een monitoringprogramma ingesteld. Met dit programma wordt
getracht om de eventuele aanwezigheid van het insect zo snel mogelijk op te sporen. In het kader van
het monitoringprogramma werden in de maanden juli, augustus, september en oktober - het seizoen
waarin de kever actief is – zo’n  feromonenvallen geplaatst nabij de plaatsen waar de kans op
besmetting het hoogst is (voornamelijk rond internationale luchthavens en rond grote verkeersaders
met het Zuiden). Begin september  werden voor het eerst maïswortelboorders gevonden op vallen
in een maïsveld nabij de luchthaven van Zaventem. Conform de Europese regelgeving werd onmiddellijk een bestrijdingsprogramma in werking gezet. Daarbij werd de monitoring in het betrokken gebied
fors uitgebreid en werden rond elk besmet perceel een focuszone met een straal van ongeveer  km en
veiligheidszones met een straal van ongeveer  km afgebakend. De kever is uiteindelijk op  percelen in
drie verschillende locaties gevonden (Zaventem, Machelen-Steenokkerzeel en Kampenhout).
Tabel . : Overzicht van de resultaten van het monitoringprogramma in de focus- en veiligheidszones

Zone

Aantal geïnfecteerde percelen

Aantal maïskevers gevonden

Focuszone Zaventem





Focuszone Machelen - Steenokkerzeel





Focuszone Kampenhout





In deze focus- en veiligheidszones gelden beperkende maatregelen ten aanzien van de productie van
maïs. De kever wordt er bestreden door vruchtwisseling. Dit is de meest eﬃciënte bestrijdingsmethode
aangezien de larven nauwelijks mobiel zijn en sedentair blijven op het perceel waar ze zijn uitgekomen.
Voor een vollediger bestrijding wordt de vruchtwisseling bovendien gecombineerd met een behandeling met een insecticide.
De bestrijding van de maïskever loopt over meerdere jaren in de gebieden waar zijn aanwezigheid is
vastgesteld.



2.3. Aardappelringrot en bruinrot
Ringrot en bruinrot zijn bacteriële aardappelziekten die vallen onder de schadelijke organismen die
gemeld en bestreden moeten worden. Ringrot is een voortdurend probleem in vele landen van de Europese Unie, met name in Duitsland, Denemarken, Finland, Griekenland en Zweden. België is, behoudens
besmettingen met bruinrot midden de jaren negentig in de Noorderkempen, lange tijd gespaard gebleven van belangrijke uitbraken. In  hebben deze quarantaineorganismen zich evenwel in belangrijke
mate gemanifesteerd.

... Productie 
.... Bruinrot
Op  maart  maakte de Fytosanitaire Dienst van Hongarije melding van de aanwezigheid van
bruinrot in een zending Belgische consumptieaardappelen van de variëteit Asterix. Onderzoek van de
nog in België aanwezige voorraad bevestigde de besmetting.
De oorsprong van de besmetting kon niet achterhaald worden. De aardappelen waren afkomstig van
één producent. In totaal werden . ton aardappelen besmet verklaard. Daarvan bevonden zich
nog . ton in België. De landen die ondertussen van deze aardappelen ontvangen hadden, werden
ingelicht. Als gevolg van deze bruinrotbesmetting werden , ha en , ha landbouwgrond besmet,
respectievelijk ‘waarschijnlijk besmet’ verklaard.

.... Ringrot
Op  april  meldde de Fytosanitaire Dienst van Frankrijk een besmetting met ringrot van twee partijen Belgische pootaardappelen van de variëteit Santana. Onderzoek van restanten van deze partijen in
België heeft de besmetting bevestigd.
De besmette partijen waren terug te voeren tot een partij miniknollen die vanaf  door de instandhouder vermeerderd werd. De partij werd in  voor het eerst in het certiﬁceringssysteem ingeschreven. In  werden nog  partijen die van de hoger genoemde partij miniknollen afstamden als
pootaardappelen gecertiﬁceerd. In  van de  partijen werd de besmetting inderdaad teruggevonden.
Dit wijst op een klonale besmetting. Deze partijen werden besmet verklaard. De drie partijen waarin
geen besmetting vastgesteld werd, kregen overeenkomstig de betreﬀende Europese regelgeving automatisch het statuut ‘waarschijnlijk besmet’.
De besmetting werd ook teruggevonden in  van de  nog in België resterende partijen consumptieaardappelen van de variëteit Santana, geproduceerd met pootgoed uit de besmette kloon. Die partijen
werden besmet verklaard. De  andere partijen werden ‘waarschijnlijk besmet’ verklaard maar konden
door de gemeenschappelijke opslag evenwel niet van de besmet verklaarde partijen onderscheiden
worden.
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Bij de betrokken pootgoedproducenten werden alle niet verwante partijen pootgoed getest ( monsters voor  partijen). In geen enkel monster werd een besmetting vastgesteld. Er kon bijgevolg geen
kruisbesmetting aangetoond worden. Overeenkomstig de Europese regelgeving werden tenslotte de
contacten buiten de besmette productieplaatsen met besmette partijen onderzocht.
De eerste  partijen die bij het planten, loofklappen, rooien en het sorteren na een besmet verklaarde
partij behandeld werden, kregen het statuut ‘waarschijnlijk besmet’ toegekend. Het betrof  partijen
pootgoed.

Tabel . : de totale omvang van de ringrotbesmetting

Besmet verklaard
 ton pootgoed

Aardappelen

. ton consumptieaardappelen (besmet en waarschijnlijk besmet gemengd)
, ha pootgoed

Velden

, ha consumptieaardappelen

“Waarschijnlijk besmet” verklaard
Aardappelen

. ton pootgoed

Velden

, ha pootgoed
, ha consumptieaardappelen

Een deel van de besmet en “waarschijnlijk besmet” verklaarde pootaardappelen was reeds vóór de ontdekking van de besmetting uitgevoerd. De betrokken landen werden hiervan op de hoogte gebracht.

.... Behandeling van de aardappelen
“Besmet” verklaarde aardappelen moeten onder quarantainevoorwaarden verwerkt, hetzij vernietigd
worden. ‘Waarschijnlijk besmet’ verklaarde aardappelen mogen evenwel onder bepaalde voorwaarden
voor rechtstreekse levering aan de verbruiker afgezet worden. De betrokken partijen pootgoed kwamen
niet meer in aanmerking voor menselijke of dierlijke voeding omdat ze een behandeling met fungiciden
hadden ondergaan. De consumptieaardappelen daarentegen konden in principe onder quarantainevoorwaarden tot voedingsmiddelen (frieten, vlokken, ..) verwerkt worden. Geen enkel verwerkingsbedrijf, noch in België noch in Nederland, werd evenwel bereid gevonden hieraan mee te werken.
Uiteindelijk heeft het voedselagentschap de behandeling van de aardappelen zelf georganiseerd.
De pootaardappelen werden gestort, de consumptieaardappelen die daartoe nog geschikt waren,
werden gestoomd en vervolgens als veevoeder afgevoerd.



Tabel . : Overzicht behandeling aardappelen

Soort aardappel

Wijze van behandeling

Hoeveelheid (ton)

Pootaardappelen

Storten

.,

Storten

.,

Biomethanisatie

,

Stomen (voor veevoeder)

,

Consumptieaardappelen

Totaal

.,

De totale kostprijs voor de vernietiging bedroeg .. . Ingevolge een beslissing van de Ministerraad van  oktober  worden deze kosten door de overheid gedragen.

.... Maatregelen op het niveau van de percelen
Voor besmet verklaarde percelen gelden een aantal beperkingen. Deze houden onder meer het verbod
in om naargelang het geval gedurende  of  jaar geen aardappelen te produceren, de verplichting om
aardappelopslag te bestrijden en het verbod om wortel- of knolgewassen te telen zolang er aardappelopslag aanwezig is. Op besmette bedrijven moet bovendien de productie van aardappelen in het jaar
volgend op de besmetting gecontroleerd worden, alvorens de aardappelen gecommercialiseerd kunnen
worden. De verplichtingen voor ‘waarschijnlijk besmette’ percelen beperken zich in hoofdzaak tot de
bestrijding van de aardappelopslag. Alle betrokken percelen werden in  aan een nieuwe controle
onderworpen.

... Productie 
.... Belgisch pootgoed
Het Belgisch pootgoed van de productie  werd heel intensief bemonsterd. In totaal werden 
monsters genomen. Hiermee heeft België veruit het meest intensieve bemonsteringsprogramma voor
pootaardappelen van alle EG-lidstaten. Geen enkele besmetting werd vastgesteld.

.... Consumptieaardappelen
Tijdens de monitoring van de Belgische consumptieaardappelen werd een besmetting met ringrot vastgesteld bij aardappelen van de variëteit Anosta. De besmetting werd bevestigd bij  zusterpartijen en
werd daardoor als klonaal verklaard. De oorsprong van de besmetting kon niet achterhaald worden. Drie
partijen werden uiteindelijk besmet verklaard. De overige  reeds gecommercialiseerde zusterpartijen,
werden ‘waarschijnlijk besmet’ verklaard. De respectievelijke percelen werden besmet en ‘waarschijnlijk
besmet’ verklaard.  Bereiders die deze aardappelen verwerkt hadden en  loonwerkers die deze besmette of waarschijnlijk besmette partijen gerooid hadden, hebben hun materiaal moeten ontsmetten.
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In het kader van de opvolging van ‘waarschijnlijk besmette’ aardappelen die uitgeplant werden, werd
een besmetting met ringrot vastgesteld op aardappelen van de variëteiten Santana (niet klonaal
verwant met de besmetting in ) en Shepody. Het betrof voor het eerst een kruisbesmetting tussen
vermoedelijk besmette consumptieaardappelen van de productie  en gesneden pootgoed uitgeplant in . De overdracht zou gebeurd zijn via een transportband waarop de bacteriën gedurende
meerdere maanden overleefd hebben. Gesneden pootgoed vormt immers een ideale voedingsbodem
voor de bacterie.  ton consumptieaardappelen werden besmet verklaard. De percelen van het betrokken bedrijf werden naargelang het geval besmet of “waarschijnlijk besmet” verklaard.
Op  oktober  meldde de Fytosanitaire dienst van Duitsland de besmetting met ringrot van een
zending primeuraardappelen van de variëteit Première van Belgische oorsprong. De zending was mogelijk afkomstig van  verschillende producenten. Er werden geen restanten van de betrokken partijen
meer teruggevonden. De oorsprong van de besmetting kon niet ook niet achterhaald worden.  percelen werden ‘waarschijnlijk besmet’ verklaard,  bereiders dienden hun installaties te ontsmetten.
Tenslotte meldde de Fytosanitaire dienst van Nederland op  december  dat een zending Belgische consumptieaardappelen van de variëteit Bintje besmet was met ringrot. De zending die van één
producent afkomstig was, was ondertussen volledig afgeleverd. Deze partij werd besmet verklaard.
Een resterende hoeveelheid van  ton Asterix aardappelen werd ‘waarschijnlijk besmet’ verklaard.
Aan de betrokken percelen werd het overeenkomstige statuut toegekend.

.... Behandeling van de aardappelen
Begin december werd tussen Belgapom, de landbouworganisaties en het FAVV een samenwerkingsprotocol afgesloten om besmet en ‘waarschijnlijk besmet’ verklaarde aardappelen zo veel als mogelijk
onder quarantainevoorwaarden te verwerken en het eindproduct maximaal te valoriseren. In het kader
van deze overeenkomst werden  ton besmette en ‘waarschijnlijk besmette’ aardappelen onder
quarantainevoorwaarden verwerkt. Door de medewerking van de verwerkende industrie werden zo in
vergelijking met het voorjaar, aanzienlijke vernietigingskosten vermeden. Ongeveer  ton hoevepootgoed, behandeld met fungiciden, werd gestort.



2.4. Klassieke varkenspest bij everzwijnen
Varkenspest is een zeer besmettelijke virusziekte bij alle varkens. Niet alleen gedomesticeerde varkens,
maar ook everzwijnen kunnen dus door het virus besmet raken. De ziekte vormt al sinds jaren een
probleem in de everzwijnenpopulaties in onze buurlanden, ook in de grensstreken met België. Met het
oog op het beschermen van onze varkenssector, wordt daarom sinds  een uitgebreide monitoring
georganiseerd in de provincies Luik, Luxemburg en Namen. Deze programma’s viseren in het bijzonder
de everzwijnenpopulaties in de grensstreek met Duitsland en Luxemburg.
In november  werd zo in het observatiegebied, afgebakend langs de Duits-Luxemburgse grens,
varkenspest vastgesteld bij een geschoten everzwijn. Naar aanleiding daarvan werd een besmet gebied
afgebakend. In beide gebieden moeten alle dood gevonden en geschoten everzwijnen worden gemeld
met het oog op een onderzoek op klassieke varkenspest. Bovendien gelden in deze gebieden beperkingen voor de varkenshouderijen, onder meer wat betreft het vervoer van varkens en de toegang tot
varkenshouderijen. De maatregelen zijn erop gericht besmettingen bij everzwijnen snel op te sporen en
te voorkomen dat de ziekte overslaat naar de varkenshouderijen.
In  werden ruim . everzwijnen onderzocht. Bijna   daarvan was afkomstig uit het observatiegebied of het besmet gebied, de andere werden geschoten in de rest van de  betrokken provincies.
De resultaten waren gunstig : geen enkel viruspositief of besmet dier werd gevonden en slechts 
seropositief. Gezien de lage prevalentie (ca.  ), zijn seropositieve gevallen vermoedelijk in Duitsland
of Luxemburg gevaccineerde dieren, die nadien de grens zijn overgestoken. Dergelijke seropositieve
dieren scheiden geen virus meer uit en vormen geen risico voor onze varkensstapel. In België wordt niet
gevaccineerd.

Tabel . : Overzicht van de analyses voor klassieke varkenspest bij everzwijnen

Aantal bemonsterde

Virologie

everzwijnen

(aantal stalen)

.

.

Viropositief


Serologie
(aantal stalen)
.

Seropositief
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2.5. Marly-brand
Op de site van de voormalige cokesfabriek Marly in Neder-Over-Heembeek heeft van  tot  december
 een brand gewoed. Deze brand heeft hinder veroorzaakt ten oosten van de hoofdstad, voornamelijk in de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg, tot zelfs voorbij de Duitse grens. Aangezien
de vrees bestond, dat er met de rook van de brand gevaarlijke chemische stoﬀen werden verspreid,
heeft het FAVV monsters van melk ( monsters) en groenten ( monsters), afkomstig uit de aan de
rook blootgestelde driehoek Vilvoorde-Aaken-Maaseik, onderzocht op de aanwezigheid van PCB’s, PAK’s
en dioxines. Ter vergelijking werden in West-Vlaanderen, dat in het geheel niet met rookhinder van de
brand te maken had,  monsters van melk en groenten genomen.
Voor geen van de stalen werd een overschrijding van de norm geconstateerd. De brand op de site van
Marly lijkt dus geen signiﬁcante invloed te hebben gehad op de veiligheid van de voedselketen. Daarbij
moet nog worden opgemerkt dat in de periode van de brand de melkkoeien normaliter op stal stonden
en dat er bovendien nog zeer weinig groenten in open lucht op het veld stonden.
De kans op contaminatie was met andere woorden zeer gering.

2.6. Nitrofuranen in eieren
In maart  werden residuen van nitrofuranen ontdekt in een partij eipoeder (afkomstig uit Indië)
van een verwerkingsbedrijf in de provincie Luxemburg. De contaminatie kwam aan het licht bij een
routineonderzoek in het laboratorium en werd gemeld in overeenstemming met de meldingsplicht
voor laboratoria. Daarop werd door de Nationale Implementatie- en Opsporingseenheid van het FAVV
een uitgebreid onderzoek in het verwerkingsbedrijf op touw gezet. Alle aanwezige loten eipoeder zijn
onderzocht op de aanwezigheid van metabolieten van nitrofuranen (-amino--oxazolidone (AOZ) en
semicarbazide (SEM)).

Tabel . : Aanwezigheid van nitrofuranen in eipoeder.

Analyses

Positief

AOZ



SEM ≥  ppb



SEM <  ppb




Op een totaal van  loten werd bij  loten de aanwezigheid van AOZ of SEM geconstateerd.
De besmette loten eipoeder werden teruggeroepen en nadien vernietigd of naar het land van herkomst
teruggestuurd.
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activiteiten van de labo’s

activiteiten labo’s

1.

Het netwerk van laboratoria
Voor de uitvoering van de analysen beschikt het FAVV over  eigen labo’s en een -tal externe en
onafhankelijke laboratoria. Daarnaast zijn er in het domein van de dierengezondheid en het dierenwelzijn een -tal laboratoria actief die gespecialiseerd zijn in de opsporing van dierenziekten en het
uitvoeren van autopsies. Deze laatste groep onderging in  een ingrijpende herstructurering die het
geheel onderbrengt in  organisaties namelijk: DGZ Vlaanderen en ARSIA.
Dit netwerk wordt wetenschappelijk en technisch ondersteund door referentielaboratoria die gespecialiseerd zijn in welomschreven domeinen.

Figuur . : Netwerk van erkende en geaccrediteerde labo’s

 FAVV labs
NRL residu. contam. microbiologie
 erkende onafhankelijke labs
NRL dierengezondheid
 dierengezondheid (DGZ/ARSIA)

Als kwaliteitscriterium voor de laboratoria van het netwerk geldt de accreditatie als een vereiste.
Deze accreditatie wordt afgeleverd door BELTEST, het Belgische accreditatieorganisme. Sinds  is in
alle laboratoria de norm EN  van toepassing. Deze omschakeling is het gevolg van de aanpassing
van de normalisatie inzake accreditatiecriteria. De toepassing van de criteria wordt door BELTEST periodiek geaudit (periodiciteit van  à  maanden).
Deze laboratoria nemen geregeld deel aan interlaboratoriumproeven. De performantie wordt door
BELTEST geëvalueerd evenals de eventuele bijsturing.



2.

De FAVV-laboratoria
De laboratoria van het FAVV zijn gevestigd in Melle, Gentbrugge, Gembloux, Luik en Tervuren.
Figuur . illustreert het werkgebied van de verschillende FAVV-laboratoria.

Figuur . : De FAVV-laboratoria

Gentbrugge
Residus en contaminanten
Zaden en meststoﬀen

Gembloux
Zuivel, microbiologie en chemie

Melle
Zuivel, microbiologie en chemie

Tervuren
Voeders, mycotoxines, additieven,
residus

Luik
Pesticiden, meststoﬀen, aﬂatoxines,
voeders, additieven

In tabel . is een overzicht opgenomen van de apparatuur in de verschillende laboratoria.
Tabel . : Overzicht van de apparatuur in de verschillende FAVV-laboratoria

Gentbrugge

Melle

Tervuren

Gembloux

Luik

 HPLC

GC-MS

NIRS

GC-MS

GC-MS

Elisa reader

 GC

Fibertec

 GC

HPLC

 HPLC DAD

 HPLC

Kjeltec

HPLC

NIRS

 LC-MS

Cryoscoop

 GC-ECD

Vacüum droogstof

AAS

GC-MS

Cryoscoop

IC

Spectrofotometer

LC-MS

Spectrofotometer

 GC-FID en ECD

Koelbroedstoof

 LC-HPLC-DAD

Koelbroedstoof

Densimeter

 LC-HPLC-UV-Fluoro

Laminaire ﬂow

Laminaire ﬂow

LC-HPLC-UV

 GC-MS
ICP-OES
AAS graﬁet
AAS hydridegeneratie
IC : uv- en geleidbaarheidsdetectie
Spectrometer
Vapodest

Vacuüm
Droogstoof

Microscopie en
beeldverwerking

Microscopie en
beeldverwerking

PCR
Microscopie
Electroforese
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De analyses in de eigen laboratoria gebeuren in opdracht van het FAVV zelf. Daarnaast zijn er eveneens
prestaties voor derden waaronder als opdrachtgevers andere Federale Overheidsdiensten (zoals bijvoorbeeld de FOD Justitie), gewestelijke overheden en in zeer beperkte mate bedrijven. In  bedroegen
de inkomsten die aan deze activiteit verbonden zijn  , miljoen.
In de loop van  werd een rationalisatie doorgevoerd binnen de FAVV – laboratoria om het rendement van ieder laboratorium te verhogen. Zo werden de bepalingen van de kwaliteitsparameters van
dierenvoeders en meststoﬀen gecentraliseerd in het laboratorium te Luik. Microbiologische analyses
werden gecentraliseerd in Melle en Gembloux.
Nieuwe technieken en analysemethoden werden ingevoerd. Zo werd in het laboratorium te Tervuren
de bepaling van dioxine en dioxine-like verbindingen (PCDD’s/PCDF’s) op basis van een totale bio-assay
TEQ-waarde op punt gesteld.
In Luik werd het onderzoek naar bestraalde levensmiddelen door middel van de bepaling van cyclobutanonen in de vetfractie opgestart. Gentbrugge werkte verder aan de uitbreiding van de residuanalyse
van geneesmiddelen in diversen matrices. Melle en Gembloux werkten aan de aanpassing van verschillende microbiologische methoden om die beter in overeenstemming te brengen met internationale
normen.
Tabel . geeft een overzicht van het aantal uitgevoerde analyses per labo en per soort analyse.
De cijfers hebben betrekking op aantallen analyses hetgeen niet overeenkomt met het aantal stalen.
Ten gevolge van de overheveling van de bevoegdheden betreﬀende de certiﬁcatie van zaaizaden naar
de Gewesten, heeft de afdeling ‘zaaizaden’ van het laboratorium te Gentbrugge haar activiteiten stopgezet op  december . In gezamenlijk overleg met de Gewesten werd een uitloopperiode tot  april
 overeengekomen om de nodige kennisoverdracht te organiseren.

Tabel . (zie pag. hiernaast) : Overzicht van het aantal uitgevoerde analyses per labo en per soort analyse



Labo

Gentbrugge

Aard analyse

Aantal bepalingen

Anabolica

.

Beta-agonisten

.

Corticosteroïden

.

Chlooramfenicol



PCB’s

.

Sulfonamiden



Chloormequat



Thyreostatica



Nitrofuranen



Antibiotica



Meststoﬀen

.

Voeders

.

+/-  van alle testen zijn in opdracht van derden
Microbiologie

.

Chromatograﬁe

.

Chemische analysen

.

Gembloux
+/-  in opdracht van BIRB
Microbiologie

.

Chromatograﬁe

.

Chemische analysen

.

Melle
+/-  in opdracht van BIRB
Meststoﬀen

.

Mycotoxines



Voeders

.

Dierenmeel



PCB’s

.

Pesticiden



TGP



Luik

+/-  van alle testen zijn in opdracht van derden

Tervuren

Additieven

.

Dierenmeel

.

Voeders

.

Antibiotica

.

Cocciostatica

.

PCB’s

.

Mycotoxines

.

Dioxines



+/-  van alle testen zijn in opdracht van derden
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3.

De wetenschappelijke instellingen
als referentielaboratoria
Deze instellingen zijn de wetenschappelijke ondersteuning van het hele netwerk. Ze zijn op nationaal
en internationaal vlak aangeduid om de wetenschappelijke en technische aspecten in verband met
bepaalde disciplines te volgen. Deze expertisecentra staan in voor de standaardisatie van analysemethoden, ontwikkeling van diagnostische methoden en organisatie van ringonderzoeken als externe
kwaliteitscontrole. Zij onderhouden een verzameling referentiematerialen en standaardreagentia.
Zij verzorgen technische en wetenschappelijke training en coördineren studies.
Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) en het CODA zijn wetenschappelijke
instellingen die opgenomen zijn in de bevoegdheid van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu. Zij hebben aldus een bijzondere relatie met het FAVV. Daarnaast wordt
deze opdracht van referentielaboratorium eveneens waargenomen door de Faculteit Diergeneeskunde
van de Universiteit van Luik en door het Tropisch Instituut in Antwerpen. In de zuivelsector vervullen de
laboratoria van het DVK en het DPQA ook een functie als referentielaboratorium.

3.1. Referentielaboratorium voor microbiologie
(Universiteit Luik)
In het kader van deze opdracht werden in  twee ringonderzoeken met  stalen van melkpoeder
georganiseerd (circuit RAEMAB) en een ringonderzoek met vijf diepgevroren stalen van vlees. Aan de
individuele laboratoria werd technische bijstand verleend en validaties werden geactualiseerd. Tevens
werd de jaarlijkse conferentie “Microbiologie in voedingswaren” georganiseerd voor  deelnemers.

3.2. Referentielaboratorium voor hormonen,
groeibevorderaars,diergeneesmiddelen
en contaminanten (WIV)
De werkgroep rond deze problematiek vergaderde tweemaal in .
De uitbreiding van de scope der laboratoria werd geﬁnaliseerd. Dit leverde een verhoogde analysecapaciteit op en meer mogelijkheden tot tegenanalyse voor de nitrofuranen, de nito-imidazolen, de
coccidiostatica, de antibiotica, de anthelmintica, de NSAID, de zware metalen en de aﬂatoxinen.



Het ontwerpdocument over de procedures tot het bekomen van een ﬂexibele scope werd in samenwerking met de auditoren van BELTEST geﬁnaliseerd en ter goedkeuring aan het Bureau van Beltest voorgelegd. Dit moet toelaten het accreditatieproces in de toekomst te vereenvoudigen en te versnellen.
Het WIV heeft de betrokken labo’s begeleid bij het implementeren van de door Europa opgelegde kwaliteitscriteria voor de analyse van residu’s in dierlijke producten .
Het ontwerp voor een nieuw koninklijk besluit omtrent de erkenning der laboratoria maakte eveneens
deel uit van het overleg.
Praktische instructies met betrekking tot het uitvoeren van de meldingsplicht werden verstrekt.
De voorstellen vanwege de Europese Commissie en het Communautair Referentielaboratorium met betrekking tot de MRPL voor de b-agonisten en de nitro-imidazoles werden besproken met de betrokken
laboratoria en aangepaste voorstellen werden geformuleerd.
Teneinde gegevens te verzamelen over de kwaliteiten – in de meest brede zin der betekenis – van de
laboratoria, werd een inlichtingsﬁche opgesteld en ter invulling voorgelegd aan de laboratoria.
De verzamelde gegevens werden verwerkt in een databank van het FAVV.
De instructies vanwege de Europese Commissie en het CRL met betrekking tot de analyses op nitrofuranen werden toegelicht en verspreid naar de betrokken laboratoria.
In december  tot slot heeft het WIV een workshop georganiseerd in verband met het onderzoek
naar acrylamide in eetwaren via LC-MS/MS.
Tabel . : Ringtesten georganiseerd door het WIV

Aantal deelnemende

Datum

Analyse

Matrix

februari

Nitrofuranen

garnalen



november

Nitrofuranen

eieren



december

Sulfonamiden

varkensvlees



mei

Niertest

nieren



november

Niertest

nieren



laboratoria

Tabel . : Ringtesten georganiseerd door het FAVV

Datum

Analyse

Matrix

Aantal laboratoria

september

PCB ( congeneren)

melk



september

Beta hydroxyboterzuur

eieren





3.3. Referentielaboratorium voor dierenziekten (CODA)
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Deze wetenschappelijke instelling is niet alleen het referentie- en conﬁrmatielaboratorium voor dierlijke
aandoeningen maar eveneens het enige laboratorium bevoegd voor de uitvoering van de testen op
besmettelijke aandoeningen ( lijst A –ziekten).
Tabel . : Ringtesten georganiseerd door het CODA

Datum

Analyse
Salmonella pullorum en Mycoplasma
gallisepticum agglutinatietest

juli

Aantal laboratoria

serum



Salmonella isolatie
Brucellose



Matrix


serum





Bijlage 

Samenstelling van het raadgevend comité ( december )
Vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties :



Mevrouw Sonja Broucke, voorgedragen door het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)
Mevrouw Eva Brumagne, voorgedragen door de Kristelijke Arbeidersvrouwenbeweging vzw (KAV)
(vertegenwoordigd door mevrouw Anne Rahmé)



Mevrouw Sigrid Lauryssen, voorgedragen door de Belgische Verbruikersunie - Test Aankoop vzw



De heer Robert Remy, voorgedragen door de Belgische Verbruikersunie - Test Aankoop vzw



Mevrouw Ingrid Vanhaevre, voorgedragen door het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de
Verbruikersorganisaties (OIVO)



Mevrouw Vera Dos Santos Costa, voorgedragen door de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden
van België (ACLVB),



De heer Michel Vandenbosch, voorgedragen door Global Action in the Interest of Animals vzw
(GAIA)



Mevrouw Esmeralda Borgo, voorgedragen door Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw
(BBL Vlaanderen) (vertegenwoordigd door de heer Jef Geldof )

Vertegenwoordigers van de organisaties van de sector van de landbouwproductie :


De heer Jos Matthys, voorgedragen door de Boerenbond (BB)



De heer Camiel Adriaens, voorgedragen door het Algemeen Boerensyndikaat vzw



De heer Pierre Ska, voorgedragen door de Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)
(vertegenwoordigd door de heer René Ladouce)



Mevrouw Marie-Laurence Semaille, voorgedragen door de Fédération Wallonne de l’Agriculture
(FWA)

Vertegenwoordiger van een organisatie van de verbruikers en producenten van producten van de
biologische landbouw :


Mevrouw Relinde Baeten, voorgedragen door BioForum vzw
(vertegenwoordigd door de heer Hugo Baert)

Vertegenwoordiger van de sector van de fabricage van dierenvoeding :


De heer Yvan Dejaegher, voorgedragen door de Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten
vzw (BEMEFA)

Vertegenwoordigers van organisaties van de sector van de industrie betrokken bij de fabricage
van producten die onder de controlebevoegdheid van het agentschap vallen :


De heer Dirk Van Waesberge, voorgedragen door de Federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV)



Mevrouw Marina Lepeire-Nollet, voorgedragen door de Rederscentrale voor de sector
van de zeevisserij



De heer Johan Hallaert, voorgedragen door de Federatie Voedingsindustrie vzw (FEVIA)
voor de sector van de fabricage van voedingsmiddelen



De heer Mark Dockx, voorgedragen door het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen vzw (VBT)
voor de sector van de groenten- en fruitveilingen
(vertegenwoordigd door de heer David Marquenie)



Mevrouw Georgette Detiège, voorgedragen door de Federatie van de Chemische Industrie van
België vzw (FEDICHEM) voor de sector van de chemische nijverheid

Vertegenwoordigers van organisaties van de sector van de onder de controlebevoegdheid van
het agentschap vallende handel :


De heer Alain Verhaeghe, voorgedragen door de Belgische Federatie van de
Distributieondernemingen vzw (FEDIS)



De heer Luc Ardies, voorgedragen door de Nationale Centrale voor Levensmiddelenbedrijven (CLB)

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


Mevrouw Sophie Meurice



De heer Hugo Nimmegeers

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


De heer Luc Ogiers



Mevrouw Brigitte Vandecavey

Vertegenwoordigers van elk van de gewesten en van elk van de gemeenschappen :


De heer Jules Van Lieﬀeringe, voorgedragen door de Minister-President van de Vlaamse Regering



De heer Dirk Wildemeersch, voorgedragen door de Minister-President van de Vlaamse Regering



Mevrouw Cristine Deliens, voorgedragen door de Ministre-Président du Gouvernement
de la Communauté française de Belgique



De heer Michel Vanquaillie, voorgedragen door de Ministre-Président du Gouvernement Wallon



Mevrouw Liane Deweghe, voorgedragen door de Minister-Voorzitter van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering



Mevrouw Marie-Claire Hames, voorgedragen door de Ministerpräsident der
Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Bijlage  :

Samenstelling van het wetenschappelijk comité ( december )
Het comité werd opgericht op  januari  en is momenteel samengesteld uit  leden. In  nam
Prof. Jacques Decallonne ontslag.
Voorzitter :


Prof. Emeritus Dr. Ir. André Huyghebaert, Universiteit Gent, Faculteit Landbouwkundige
en Toegepaste Biologische Wettenschappen

Ondervoorzitter :


Dr. Ir. Luc Pussemier, Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire
et Environnement, Centre d’Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques

Gewone leden :


Dr. Ir. Gilbert Berben, Centre wallon de Recherches Agronomiques de Gembloux.



Prof. Dr. Georges Daube, Université de Liège, Faculté de Médecine vétérinaire.



Prof. Dr. Ir. Johan Debevere, Universiteit Gent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste
Biologische Wettenschappen.



M. Jean-Marie Degroodt, Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et
Environnement, Institut scientiﬁque de Santé publique



Dr. Marie-Paule Delcour-Firquet, Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement, Institut scientiﬁque de Santé publique



Dr. Kathelijne Dierick, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid voedselketen en
Leefmilieu, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid



Dr. Lieve Herman, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Centrum voor Landbouwkundig
Onderzoek Gent



Dr. Hein Imberechts, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en
Leefmilieu, Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie.



Prof. Dr. Ir. Yvan Larondelle, Université Catholique de Louvain, Faculté d’ingénierie biologique,
agronomique et environnementale



Dr. Jens-Jorgen Larsen, internationaal deskundige, Danish Institute for Food and Veterinary
Research, Denmark.



Dr. Ir. Patrick Meeus, Centre wallon de Recherches Agronomiques, CRA-W, Gembloux.



Prof. Dr. Etienne Thiry, Université de Liège, Faculté de Médecine vétérinaire,



Prof. Emeritus Dr. Ir. Paul Tobback, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Landbouwkundige en
Toegepaste Biologische Wetenschappen



Prof. Dr. Jan Van Hoof, Universiteit Gent, Faculteit voor Diergeneeskunde,



Prof. Dr. Carlos Van Peteghem, Universiteit Gent, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Bijlage  : Lijst van afkortingen

BIRB

:

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

BPR

:

Business Process Reengineering

BSE

:

Boviene Spongiforme Encefalopathie

CITES

:

Convention on the International Trade of Endangered Species of wild fauna and ﬂora

CLO

:

Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek

CODA

:

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie

CONSUM :

CONtaminant SUrveillance systeM

CRD

:

Chronic Respiratory Disease

CRL

:

Communautair Referentielaboratorium

CVTI

:

Collectieve Voedseltoxi-infecties

DG

:

Directoraat-Generaal (of Directeur-Generaal)

DMO

:

Dierenarts met Opdracht

DON

:

deoxynivalenol

DSP

:

Diarrheic Shellﬁsh Poison

EFSA

:

European Food Safety Agency

EG

:

Europese Gemeenschap

EU

:

Europese Unie

FANC

:

Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controles

FAO

:

Food and Agriculture Organization of the United Nations

FAVV

:

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

FOD

:

Federale Overheidsdienst

FVO

:

Food and Veterinary Oﬃce

FTE

:

Full Time Equivalent

GGHP

:

Gids voor Goede Hygiënepraktijken

GGO

:

Genetisch Gemanipuleerde Organismen

GIP

:

Grensinspectiepost

GRM

:

Gespeciﬁceerd Risicomateriaal

GRM

:

Gespeciﬁceerde risicomaterialen

HACCP

:

Hazard Analysis of Critical Control Points

I&R

:

Identiﬁcatie en Registratie

IBR

:

Infectueuze Boviene Rhinotracheïtis

ICCF

:

Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding

ICT

:

Informatie en Communicatietechnologie

IVK

:

Instituut voor Veterinaire Keuring

KB

:

Koninklijk Besluit

KBO

:

Kruispuntbank der Ondernemingen

KBS

:

Koning Boudewijn Stichting

MB

:

Ministerieel Besluit

MDHC

:

Multidisciplinaire Hormonencel

MDVC

:

Multidisciplinaire Vleesfraude Cel

MRL

:

Maximum Residu Level

NICE

:

Nationale Implementatie- en Coördinatie-Eenheid

NIRS

:

Near Infrared Spectrometry

NOE

:

Nationale Opsporingseenheid

NSAIDS

:

Non-steroidal anti-inﬂammatory drugs

OIVO

:

Onderzoeks- en informatiecentrum van de VerbruikersOrganisaties

OVE

:

Overdraagbare Spongiforme Encefalopathieën

PAK

:

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoﬀen

PCB

:

Polichloorbifenylen

PCE

:

Provinciale Controle Eenheid

PCR

:

Polymerase Chain Reaction

RASFF

:

Rapid Alert System for Food and Feed

RL

:

Richtlijn

Sanitel

:

Geïnformatiseerd identiﬁcatie- en registratiesysteem voor nutsdieren

TEQ

:

Toxicity equivalent

UCL

:

Université Catholique de Louvain

VDE

:

Verwerkte Dierlijke Eiwitten

WIV

:

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

WHO

:

World Health Organisation - Wereldgezondheidsorganisatie
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