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Actueel

Wat verandert er in 2006 ?

2006 wordt op het vlak van voedselveiligheidreglementering een 
scharnierjaar voor alle operatoren binnen de voedselketen. Op 1 januari 
2006 treden immers verschillende nieuwe systemen en voorschriften in 
werking: de nieuwe . nanciering van het voedselagentschap, erkennin-
gen, toelatingen en registratie, autocontrolegidsen, versoepelingen op het 
vlak van de autocontrole en de traceerbaarheid voor zeer kleine onderne-
mingen, de hygiëneverordeningen, detailhandel in levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong, de ombudsdienst van het FAVV, … 

Een aantal zaken zoals de @ nanciering 
hebben gevolgen voor alle bedrijven, 
andere reglementeringen zijn speci@ ek voor 
bepaalde sectoren (landbouw, transformatie, 
distributie) of producten (vb detailhandel in 
levensmiddelen van dierlijke oorsprong). 

Afhankelijk van hun situatie zullen de 
bedrijven door één of meer nieuwe regle-
menteringen betrokken zijn. Voor het ene 
bedrijf verandert er nauwelijks iets, maar voor 
andere bedrijven zijn de veranderingen veel 
ingrijpender. 

Waar mogelijk maakte het Voedsel-
agentschap van de nieuwe reglementering 
gebruik om tot een administratieve vereen-
voudiging te komen waarbij eerder beschik-
bare informatie aangewend wordt en waarbij 
systemen vereenvoudigd worden.

Dit nummer van de nieuwsbrief licht een 
aantal van deze nieuwe reglementeringen 
toe. Wie er meer over wil weten of wil nagaan  
welke elementen speci@ ek op zijn situatie van 
toepassing zijn, kan terecht op de website 
www.favv2006.be.
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Dossier 2006

Retributies en he�  ngen
de nieuwe � nanciering van het Voedselagentschap

Meer informatie : 

• in de informatiebrochure bij het aangifteformulier; 

• op de webstek www.favv-@ n.be; 

• via het callcenter 02/545 50 75 of via e-mail favv@eranova.fgov.be

Op 1 januari 2006 treedt de nieuwe @ nancieringswet van het FAVV in 
werking. De werking van het Voedselagentschap wordt gedeeltelijk 
ge@ nancierd door retributies en heD  ngen betaald door de sectoren die 
onder de controle vallen van het Voedselagentschap. De retributies zijn 
dienstgebonden bedragen, de heD  ngen daarentegen moeten betaald 
worden door alle operatoren die actief zijn in de voedselketen. Deze 
heD  ngen zijn een gesolidariseerde billijke spreiding van de kosten ver-
bonden aan de controleactiviteiten van het FAVV. Het bedrag van deze 
heD  ng zal afhankelijk zijn van diverse factoren zoals de sector waarin 
het bedrijf actief is, de productiecapaciteit, de personeelssterkte … 

Om deze heD  ng correct te kunnen berekenen stuurde het FAVV tussen 
14/11/05 en 9/12/05 een aangifteformulier naar alle geregistreerde opera-
toren (vennootschappen of zelfstandigen) die actief zijn in de voedsel-
keten. 

Zij moeten dit formulier zo correct mogelijk invullen (electronisch of 
op papier) en uiterlijk op 31 januari 2006 opnieuw bezorgen aan het 
FAVV (via de website www.favv-@ n.be of per post FAVV – PB 33 – 1050 
Brussel). De handleiding die samen met het formulier verstuurd wordt 
geeft meer informatie over het hoe en waarom van deze aangifte. In de 
loop van de maand mei van 2006 zal het FAVV aan iedere operator het 
bedrag van de heD  ng meedelen samen met een verzoek tot betaling. 

Ombudsdienst

Binnenkort is de ombudsdienst van Voedselagentschap operationeel 
om klachten met betrekking tot de werking van het FAVV, ingediend 
door de operatoren, te kunnen kanaliseren en de juiste behandeling 
te geven. Met operatoren wordt bedoeld de personen of bedrijven die 
onder controle van het Voedselagentschap staan. Deze dienst is enkel 
voor de operatoren opgericht en zal dus los staan van het reeds eerder 
opgericht meldpunt voor de consumenten.

Tijdens de eindejaarsperiode (26 december 2005 tot en met 1 januari 2006) 
zijn de centrale diensten van het Voedselagentschap gesloten. Het ant-

woordapparaat van het meldpunt —dat dagelijks wordt beluisterd—blijft 
echter tot je beschikking.

In de Provinciale Controle-eenheden is tijdens de week een permanentie 
voorzien op de hoofdzetel van de PCE’s. Je vindt de adressen en telefoon-

nummers op onze website www.favv.be onder de rubriek “contact”. 
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Een eenvoudig vraag- en antwoordspelletje op de website www.favv2006.be wijst uit 
welk systeem uw bedrijf moet toepassen: goede hygiënepraktijken (GHP), goede hygiëne-
praktijken en een vereenvoudigde vorm van HACCP, ofwel integrale toepassing van het 
HACCP-principe.

Dossier 2006

Autocontrole “light”
Versoepelingen voor zeer kleine bedrij, es

Als consument heb je recht op een kwaliteitsvol, lekker én veilig product. Om het even waar je 
dat koopt: in het grootwarenhuis, in de superette, bij de kruidenier of slager om de hoek maar 
ook in de hoevewinkel. Om rekening te houden met de beperkingen van deze heel kleine bedrijf-
jes werkte het Voedselagentschap versoepelingen uit die deze groep moeten toelaten de nieuwe 
verplichtingen omtrent autocontrole en traceerbaarheid op een vereenvoudigde manier in de 
praktijk om te zetten zonder toegevingen te doen op het vlak van de voedselveiligheid. 

Deze zeer kleine bedrijven 
beschikken over onvoldoende 
middelen voor het uitvoeren van 
een risico-analyse, de admini-
stratieve last betekent eveneens 
een grote druk. De Europese 
reglementering voorziet voor de 
lidstaten expliciet de mogelijkheid 
om dergelijke versoepelingen toe 
te staan en biedt aldus samen met 
de Belgische reglementering vol-
doende ruimte voor respect voor 
de tradities en de authenticiteit 
van artisanale producten.

In de versoepelingen wordt er 
een onderscheid gemaakt tussen 
bedrijven die rechtstreeks leveren 
aan de consument (vb een krui-
denier), in het vakjargon B2C of 
business to consumer en bedrijven 
die leveren naar andere bedrijven 
(B2B of business to business). Voor 
de eerste categorie (B2C) wordt 
de lat gelegd op hetzij voor wat 
het aantal personeelsleden betreft 
maximaal 5 voltijdse equivalenten, 
hetzij een oppervlakte kleiner dan 
400 m2. Voor de tweede categorie 
(B2B) wordt de lat op maximaal 2 
voltijdse equivalenten gelegd en 
wordt geen rekening gehouden 
met de oppervlakte.

Een tweede onderscheid is het 
gegeven of het bedrijf al of 
niet transformeert of verwerkt. 
Bedrijven die dit niet doen gene-
reren minder risico en moeten 
zich houden aan de regels die 
voorafgaan aan de HACCP. Dit 
zijn eenvoudigere verplichtingen 
in verband met zaken zoals de 
infrastructuur, de verpakking, 
het transport, het afvalbeheer, 
de bestrijding van ongedierte, 
de reiniging, de waterkwaliteit, 
de koude- en warmteketen, de 

gezondheid en opleiding van het 
personeel, lichaamshygiëne, …

Bedrijven die wel transformeren of 
verwerken (vb restaurants, slagers, 
traiteurs, bakkers maar ook pro-
ducenten van bv hoeveproduc-
ten) dienen zich naast de zopas 
aangehaalde verplichtingen ook te 
houden aan een reeks versoepelde 
HACCP-principes. Zo mogen de 
gevaren, de identi@ catie van kri-
tische punten en de corrigerende 
acties vooraf worden vastgelegd 
in het kader van een gids. Ook op 
het vlak van de vastlegging van de 
kritische grenzen en de documen-
tatie kan teruggegrepen worden 
naar de gids. De registratie wordt 
beperkt tot de non-conformiteiten 

en de duur van de bewaring wordt 
herleid tot 6 maanden. 

Lijkt dit alles ingewikkeld? Een 
luchtige test op de website www.
favv2006.be laat je zelf uitmaken 
wat op jou van toepassing is.

Ook op het vlak van traceerbaar-
heid worden vereenvoudigingen 
toegestaan. Met het chronologisch 
bijhouden van de beschrijvende 
handelsdocumenten zal vol-
daan worden aan de verplichte 
identi@ catie en registratie van de 
producten en ook hier wordt de 
bewaarduur van de documenten 
herleid tot 6 maanden. Dit alles 
leidt tevens tot een substantiële 
vermindering van de administra-
tieve last voor de ondernemer. 
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Dossier 2006

Erkenningen, toelatingen 
en registraties

De nieuwe Europese reglementering heeft ook een invloed op de wijze hoe bedrijven actief in 
de voedselketen gekend zijn bij het Voedselagentschap. Hiervoor kwam een volledig nieuw 
Koninklijk Besluit tot stand.  Concreet komt het erop neer dat de bedrijven op basis van het type 
van inrichting en de uitgeoefende activiteiten worden ingedeeld in de categorieën erkenning, 
toelating of registratie.

 Voor sommige bedrijven veran-
dert er niets, voor andere is er 
een wijziging maar de toewijzing 
gebeurt automatisch, sommige 
activiteiten komen in een hogere 
categorie terecht (bijvoorbeeld 
van registratie naar toelating). Dit 
laatste kan ook betekenen dat 
bedrijven die vroeger helemaal 
niet geregistreerd moesten zijn, 
dit nu wel moeten zijn. Op de 
website www.favv2006.be kunt u 
in een tabel nagaan welk systeem 
op uw bedrijf, in functie van uw 
activiteiten, van toepassing is. 
Maar we geven hier alvast een 
woordje toelichting over het hoe 
en waarom.

De krachtlijnen van het besluit 
kunnen als volgt worden samen-
gevat :

1.  Een evenwichtige en op risi-
cobeoordeling gestoelde clas-
si@ catie van de verschillende 
sectoren, waarbij de bedrijven 
en hun activiteiten worden 
toegewezen aan de catego-
rieën erkenning, toelating en 
registratie.

  •  registratie: elke operator 
in de voedselketen moet 
gekend zijn bij het voed-
selagentschap

  •  een toelating wordt afgele-
verd na een administratief 
onderzoek door het FAVV

  •  een erkenning wordt afge-
leverd na een inspectiebe-
zoek ter plaatse om na te 
gaan of de inrichting op het 
vlak van infrastructuur en 
uitrusting beantwoordt aan 
de wettelijke vereisten

   Via een veralgemeende 
registratie van de operatoren 
en alle door hen uitgeoefende 
activiteiten in de voedselketen, 
zal de doeltreS endheid van de 
controles in aanzienlijke mate 
kunnen worden versterkt. In 
tal van domeinen die onder 
de controlebevoegdheid van 
het Agentschap vallen, is 
een dergelijke systematische 
registratie tot op vandaag niet 
het geval. Er werd bovendien 
van de gelegenheid gebruik 
gemaakt een unieke termino-
logie in te voeren betreS ende 
de de@ nities van erkenningen, 
toelatingen en registraties. 

2.  Een gemeenschappelijke pro-
cedure voor de aanvraag voor 
een  toekenning, schorsing 

en intrekking. Omwille van 
een gelijkwaardige behande-
ling van de operatoren werd 
er voor geopteerd eenzelfde 
procedure toe te passen voor 
alle sectoren en bedrijven. 
De procedures hebben het 
voorwerp uitgemaakt van een 
ruim overleg met de diverse 
sectoren in de schoot van het 
Raadgevend Comité van het 
Voedselagentschap. 

3.  Met dit besluit wordt een 
administratieve vereenvoudi-
ging niet alleen gerealiseerd 
via een eenvormige procedure 
en een eenvormige termi-
nologie. Tot vandaag dienen 
bedrijven voor de uitoefening 
van meerdere activiteiten ook  
meerdere aanvragen in te 
dienen, waarvan de looptijd 
bovendien sterk verschil-
lend is en meestal beperkt 
in de tijd. Het nieuw besluit 
voorziet de unieke aanvraag 
voor alle door de operator 
uitgeoefende activiteiten die 
voor het Voedselagentschap 
van belang zijn. In geval van 
schorsing of intrekking werd 
de mogelijkheid voorzien om 
deze tot één enkele activiteit 
te beperken. Bovendien wordt 
de erkenning of de toelating 
in de regel verleend voor een 
periode van onbepaalde duur, 
behalve voor gelegenheids-
manifestaties en voor deze 
activiteiten waarvoor krach-
tens de Europese reglemente-
ring andere termijnen werden 
bepaald. In dit laatste geval zal 
het  initiatief voor de vernieu-
wing van het Agentschap 
uitgaan.

Ook de productie van bijvoorbeeld 
akkerbouwgewassen moet vanaf 2006 geregistreerd zijn.
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Dossier 2006

Volg de gids
Autocontrolegidsen : een goede hulp

Om de operatoren te helpen bij het opzetten van een autocontrolesysteem in hun bedrijf kunnen de verschillende 
sectoren van de agro-alimentaire nijverheid autocontrolegidsen opstellen. Deze gidsen moeten goedgekeurd 
worden door het Voedselagentschap. De bedrijven zijn vrij al of niet gebruik te maken van deze gidsen om hun 
autocontrolesysteem op punt te stellen.

De gidsen moeten steunen op een gevarenanalyse 
en verschillende onderwerpen behandelen zoals: 
de goede hygiënepraktijken, de traceerbaarheid, de 
melding en HACCP. Ten slotte moeten deze gidsen 
gemakkelijk te gebruiken zijn door de bedrijven.

De bedrijven actief in de verwerkingssector en 
de grootdistributie mogen gebruik maken van de 
gidsen om hun eigen autocontrolesysteem in te 
voeren en moeten hun eigen procedures opstellen.

In de primaire sector is het invoeren van een 
autocontrolesysteem niet verplicht. Wel moeten de 
bedrijfsleiders de goede landbouwpraktijken eer-
biedigen die in detail beschreven zijn in de gidsen. 
Er moeten geen procedures worden opgesteld, wel 
moeten registers bijgehouden worden. Kleine bedrij-
ven, actief in de verwerking en distributie, kunnen in 
bepaalde omstandigheden genieten van versoepe-
lingen op het vlak van de toepassingsvoorwaarden 
van de autocontrole en de traceerbaarheid.

Voordelen van de gidsen

Waarom is het interessant een gids te gebruiken?

•  Eerst en vooral vormt de gids een hulp bij het 
invoeren van een autocontrolesysteem.

•  Vervolgens bieden de gidsen tot in 2007 als enige 
de mogelijkheid om te genieten van een vermin-
dering van de heD  ngen verschuldigd aan het 
Voedselagentschap, dit op voorwaarde dat het op 
de gids gebaseerde autocontrolesysteem gevali-
deerd werd door een geaccrediteerd certi@ catieor-
ganisme, erkend door het Voedselagentschap.

•  Ten slotte bieden de gidsen aan de bedrijven de 
mogelijkheid om beroep te doen op certi@ cerende 
organismen om gecombineerde audits uit te 
voeren waarbij gelijktijdig het autocontrolesysteem 
en privé-lastenboeken worden gevalideerd. Indien 
de audits een gunstig resultaat opleveren kunnen 
dan ook certi@ caten worden bekomen.

Detailhandel vlees en vis 

Een koninklijk besluit betre; ende de detailhandel in bepaalde voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong zal voor 
het einde van 2005 worden gepubliceerd in het Belgische Staatsblad.  Dit besluit bepaalt algemene hygiënevoor-
schriften voor het hanteren van vlees en vis in de distributiesector en bijkomende speci. eke voorschiften voor 
slagerijen, detailhandelszaken wild en gevogelte, viswinkels en ambulante handelaars.

Het verschijnen van nieuwe Europese Verordeningen 
op gebied van hygiëne voor levensmiddelenbedrij-
ven en het feit dat de huidige wetgeving sterk verou-
derd is, hebben geleid tot een volledige herwerking 
van de wetgeving die van toepassing is op de detail-
handel in vlees en vis. De bestaande voorschriften 
voor de detailhandel in vlees en vis worden door dit 
besluit opgeheven. De voornaamste veranderingen 
ten opzichte van de huidige reglementering zijn:

•  de bewaartemperatuur voor verschillende soor-
ten vlees en vis wordt duidelijk vastgelegd en is 
geldig voor de volledige distributiesector

•  in de koeltoonbanken moet een thermometer 
aanwezig zijn die zichtbaar is voor het publiek

•  naast de verkoop van vleesproducten (charcute-
rie, bereide gerechten op basis van vlees,…) en 
verwerkte visserijproducten (krabsla, tonijn in blik, 
gerookte zalm,…) wordt nu ook de verkoop van 

voorverpakt vers vlees en voorverpakte vis toege-
laten in algemene voedingswinkels en automaten

•  de productie en verkoop van gevogeltegehakt is 
toegelaten op voorwaarde dat er op de verpak-
king duidelijk wordt vermeld dat dit moet worden 
verhit voor consumptie

•  slagerijen en viswinkels mogen vlees of vis leve-
ren aan andere detailhandelszaken (slagerijen, 
restaurants, scholen,…) gelegen binnen een straal 
van 80 km zonder dat ze daarvoor aan de stren-
gere Europese normen voor erkenning moeten 
voldoen. Het gaat hier wel om maximum 800 kg 
per week en maximum 30% van wat jaarlijks aan 
vlees wordt verkocht.  

•  slagerijen en viswinkels mogen ook andere 
producten dan vlees, respectievelijk vis, verkopen 
zoals brood, groenten, kookboeken,… op voor-
waarde dat kruisbesmetting wordt vermeden.



6

Weet wat je eet

Voedselveilig feesten

De feestdagen komen eraan en menige tafel zal dus opnieuw rijkelijk 
gedekt staan… Jammer genoeg loopt daarna ook het aantal klachten over 
voedselvergiftigingen bij het meldpunt > ink op. Als je op restaurant gaat 
heb je het zelf niet helemaal in de hand natuurlijk, maar als je de feestdis 
zelf bereidt is het echt niet zo moeilijk je tafel voedselveilig te houden. We 
zetten een aantal typische eindejaarsgerechten op een rijtje, en waarop je 
moet letten.

“Foie gras” of ganzenlever 
Dit typische voorgerecht stelt 
meestal weinig problemen, de 
productiemethoden worden goed 
gecontroleerd. Let echter op voor 
kruisbesmetting: behandel de 
ganzenlever niet met keukengerei 
waarmee je eerst rauw vlees of 
rauwe groenten hebt behandeld 
(dit geldt trouwens niet alleen 
voor foie gras). Foie gras heeft de 
neiging beter te smaken met te 
verouderen, maar let toch best op 
de vervaldata en als je het in blik 
koopt, koop dan geen gebom-
beerde of beschadigde blikken.

Gerookte zalm en zee-
vruchten De meeste vis en 
zeevruchten die we eten worden 
gekweekt, hetgeen toelaat de 
aanwezigheid van kiemen of de 
invloed van milieuvervuiling te 
controleren. Hier let je best op de 
versheid van het product: als de 
geur, het uitzicht of de kleur je 
verdacht lijken, gebruik je het best 
niet.

Gevulde kalkoen Of je er nu 
van houdt of niet, dit gerecht blijft 
het goed doen op de eindejaars-
feesten. Zoals alle gevogelte bevat 
kalkoen altijd een zekere hoeveel-
heid kiemen zoals salmonella en 
campylobacter. Geen probleem 
als je de kalkoen goed braadt, dan 
worden die kiemen vernietigd 
door de hoge temperatuur. Reinig 
het keukengerei dat je gebruikte 
om de rauwe kalkoen te versnij-
den grondig voor je het voor 
iets anders gebruikt.De vulling 
wordt meestal gemaakt op basis 
van gehakt, en hier is het zeker 
belangrijk dat dit voldoende en 
ook vanbinnen goed doorbakken 
is (minimaal 70° gedurende enkele 
minuten).

Dit gerecht wordt vaak opgediend 
met puree: als je hieraan een rauw 
ei toevoegt, zorg dan dat dit heel 
vers is en voeg het pas toe vlak 
voor het opdienen. Op die manier 
vermijd je dat de salmonella-bac-
terie, die dikwijls in eieren aanwe-
zig is, zich vermenigvuldigt.

Een kaasschotel rauwmelkse 
kazen kunnen soms listeria of 
salmonella bevatten. Als aan je 
feestdis mensen aanzitten met 
een verhoogde gevoeligheid voor 
infecties, zoals zwangere vrouwen, 
kleine kinderen of bejaarden, 
serveer je die misschien beter 
niet. Op producten die bereid 
zijn op basis van melk die geen 
warmtebehandeling gekregen 
heeft (meestal pasteurisatie) moet 
de vermelding “met rauwe melk” 
voorkomen.

Het dessert Chocomousse, 
tiramisu of dan toch maar de 
traditionele kerststronk? Al 
deze gerechten worden bereid 
met verse eitjes. “Respecteer de 
koudeketen”, is hier het sleutel-
begrip. Hou ze zo lang mogelijk 
in de koelkast (of diepvriezer) en 
haal ze maar boven vlak voor het 
opdienen.

Dit zijn maar enkele voorbeelden 
natuurlijk, maar het geeft je een 
idee. Geniet volop van de einde-
jaarsfeesten en trakteer jezelf en je 
gasten op een heerlijke feestmaal-
tijd, die niet alleen een streling is 
voor de tong, maar ook voedsel-
veilig is…
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Meldpuntvraag
van de maand

Vogelgriep

Kan je nog kip, eieren of 
producten op basis van kip of ei eten?

Nu de vogelgriep niet uit 
het nieuws is, krijgen we deze vraag 

uiteraard meermaals voorgeschoteld.

Het is volstrekt veilig om kippenvlees, eieren 
en producten waarin kippenvlees of eieren 
verwerkt zijn te eten die afkomstig zijn van 

gezonde dieren. In Europa worden producten 
afkomstig van zieke dieren voor consumptie 

uitgesloten. We willen er je trouwens aan her-
inneren dat er in België en andere Europese 

landen geen vogelgriep is. 

Een eventuele besmetting met het vogel-
griepvirus loopt via de ademhalingswegen, 
voor zover bekend werd nog nooit iemand 

besmet via de voeding.

Gevogeltevlees bevat echter altijd een 
zekere hoeveelheid schadelijke bacteriën 

(o.a. salmonella) die een voedselvergiftiging 
kunnen veroorzaken. Bij voldoende verhitten 

worden de bacteriën vernietigd. Daarom is 
het verstandig om het algemene advies te 

volgen om kippenvlees altijd goed te verhit-
ten en hygiënisch te behandelen. Dat laatste 

wil zeggen: houd rauw en bereid voedsel 
gescheiden en reinig alles wat in contact 

komt met rauw vlees zorgvuldig. 

Nog een nieuwe website

Wat u moet 
weten over griep

Om de acties en informatie over alles wat griep betreft 
(gewone wintergriep, vogelgriep) te coördineren 
werd het Interministerieel Commissariaat InZ uenza 
opgericht. Dit commissariaat staat in voor de alge-
mene coördinatie en het overleg met alle betrokken 
instanties, op federaal, regionaal en gemeenschaps-
niveau. Het staat onder leiding van Piet Vanthemsche, 
gedelegeerd bestuurder van het FAVV.

Om het grote publiek te informeren heeft het 
Interministerieel Commissariaat InZ uenza de website 
www.inZ uenza.be opgericht. Omdat de laatste 
weken de verschillende onderwerpen door elkaar 
werden gehaald, werd er gekozen voor een duide-
lijk onderscheid tussen de gewone wintergriep, de 
vogelgriep en een eventuele grieppandemie. Beslist 
de moeite waard om een kijkje te gaan nemen. 
Omdat niet iedereen toegang heeft tot het internet, 
werd besloten om ook een call center op te richten. 
Dit call center is iedere werkdag bereikbaar op het 
nummer 0800/ 99 777 van 9 uur tot 17 uur en zater-
dag van 10 uur tot 18 uur.

Om de website en het nieuwe call center bekend 
te maken bij het grote publiek werden anderhalf 
miljoen folders gedrukt en verspreid  via de huisart-
sen, de apothekers, de dierenartsen, de postkantoren 
en de gemeentehuizen. Daarenboven worden er ook 
nog anderhalf miljoen drietalige folders verspreid 
in de Belgische luchthavens voor reizigers naar 
getroS en gebieden en zij die terugkeren uit die 
gebieden. Je kan deze folders niet aanvragen bij het 
Voedselagentschap (voor de wijze van verdeling zie 
hierboven), maar wel consulteren op onze website en 
de website www.inZ uenza.be.
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En tot slot…

2006 wordt ook het jaar 
van de gezonde voeding

Nationaal Voedings- en Gezondheidsprogramma voor België

In 2005 werd onder impuls van 
de Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid door 
de federale regering beslist 
een Nationaal Voedings- en 
Gezondheidsprogramma op punt 
te stellen en te realiseren.

De doelstelling ervan is een stra-
tegie uit te werken en aanbeve-
lingen te formuleren op het vlak 
van volksgezondheid die kunnen 
bijdragen aan het verminderen 
van de risicofactoren van ziekten 
en het bevorderen van gezond-
heidsbeschermende factoren. Ook 
de middelen en de maatregelen 
nodig om deze doelstellingen 
te bereiken moeten bestudeerd 
worden.

Om het programma concreet 
gestalte te geven werd een groep 
experten opgericht. Hierin zetelen 
naast wetenschappers ook alle 
actoren betrokken bij het beleid 
ter zake.

Rekening houdend met de 
resultaten van de enquête over 
de voedingsgewoonten van de 
Belgische bevolking, die tegen 
eind 2005 worden verwacht, zal 
een concreet voedingsplan aan 
de regering worden voorgesteld. 
Vanaf half 2006 zou dan met de 
uitvoering van dit plan van start 
worden gegaan.


