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Actueel

Bederf je zomer niet :
zomercampagne opnieuw van start !

Het Voedselagentschap geeft in 2006 een 
vervolg aan de “Bederf je zomer niet !”-cam-
pagne van de vorige jaren.

In 2004 verscheen het blauw mannetje in 
vier verschillende TV-spots waarin hij wees 
op een aantal gevaren gebonden aan de 
zomerse temperaturen en hij tips gaf die de 
consument helpen bij het veilig bewaren en 
bereiden van voedsel. België is een stripland 
en hoe kon men het jaar nadien beter het 
Ohlala-D guurtje aan bod laten komen dan in 
een stripverhaal? Vorig jaar werden in popu-
laire magazines voor het brede publiek twee 
advertenties gepubliceerd die in stripstijl de 
boodschap van de TV-spots in herinnering 
brachten.

Omdat beide campagnes gesmaakt werden 
besloot het Voedselagentschap om deze dit 
jaar te bundelen: in de periode van 26 juni tot 
9 juli zijn de spots opnieuw uitgezonden op 
de VRT (één), VTM, Vitaya,  RTBF (la Une) en 
RTL-TVi. 

Daarnaast werden er twee nieuwe strips 
gemaakt, ditmaal van de barbecuescène en 
van de strandscène met koelbox, kijk voor 
de barbecue-strip maar even op de laatste 
bladzijde van deze nieuwsbrief.. 

Deze strips zijn in dezelfde periode als deze 
van de spots verschenen in diverse weekbla-
den. De 4 strips zullen binnenkort eveneens 
beschikbaar zijn in aI  chevorm.

Tot slot zal het Voedselagentschap inspe-
len op de “Dag van de klant”, een initiatief 
dat doorgaat op zaterdag 23 september. 
Het FAVV komt ruim aan bod in de Dag 
van de klant magazine dat uitgegeven 
wordt door de vereniging van Zelfstandige 
Voedingsdetailhandel, aangesloten bij Dag-
organisator Unizo. 

Deze actie laat het Voedselagentschap toe 
twee doelgroepen tegelijkertijd te bereiken: 
zowel de consument als de bedrijfswereld.
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Dossier

Kwaliteitszorg in het FAVV

Kwaliteit is een woord dat in de mode is, al dan niet gevolgd door ‘zorg’, 
‘systeem’ of ‘norm’. Binnen het geheel van de voedselketen is kwaliteit een 
wijdverspreid begrip. Reeds vele jaren beschikken heel wat bedrijven over 
één of meer kwaliteitssystemen, met als doel de veiligheid van de voedsel-
keten te garanderen. Ook commerciële aspecten speelden hierin mee. 

Sinds 1 januari 2005 zijn alle ope-
ratoren binnen de voedselketen, 
met uitzondering van de primaire 
productie, verplicht een auto-
controlesysteem te hebben. Voor 
wat de levensmiddelen betreft 
dient dit autocontrolesysteem 
bovendien gebaseerd te zijn op de 
HACCP-principes. Voor de operato-
ren, actief in de primaire productie 
volstaat het goede hygiënevoor-
schriften te respecteren en een 
aantal registers bij te houden. 
De door het FAVV gevalideerde 
sectorgidsen vormen een hulp-
middel voor de bedrijven om aan 
deze reglementering tegemoet te 
komen. Het bovenvermelde is een 
wettelijke vereiste. De validatie 
van een autocontrolesysteem is 
niet wettelijk vereist maar heeft 
wel directe positieve gevolgen 
voor de operator in kwestie ; niet 
alleen krijgen zij onder bepaalde 
voorwaarden een korting op de 
heI  ngen van het FAVV, ze genie-
ten ook een lager controleritme 
vanwege de FAVV – inspectie-
diensten. 

“Allemaal goed en wel, maar zou 
het FAVV, als controlerende instan-
tie, ook niet beter een kwaliteits-
systeem opzetten?”, is een reactie 
die soms wel eens gehoord wordt. 
Terecht natuurlijk, en zo nam de 
gedelegeerd bestuurder van het 
FAVV het beschikken over ‘een 
intern systeem van kwaliteitszorg’ 
op als strategische doelstelling 
in zijn businessplan voor het 
Voedselagentschap van eind 2004. 
Vooropgestelde horizon : 2008 !

U kon al eerder in deze nieuws-
brief lezen over het procesver-
beteringsproject (BPR) van het 
Voedselagentschap, food@work 
genaamd, dat als doel heeft de 
processen van het 
FAVV te stroomlij-
nen en te optima-
liseren. Dit (grote) 
project bevindt 
zich momenteel in 
de laatste rechte 
lijn, namelijk de 
i m p l e m e n t a t i e . 
Doorheen 39 projecten worden 
de vooropgestelde verbeteringen 
langzaam maar zeker ingevoerd ; zo 
ook voor de doelstellingen inzake 
kwaliteitszorg. Hierbij mogen we 
zeker niet vergeten dat onze vijf 
FAVV – laboratoria al vele jaren 
geaccrediteerd zijn onder de ISO 
17025 – norm. Deze tekst handelt 
vooral over de andere diensten 
van het FAVV.

Alhoewel het invoeren van een 
kwaliteitssysteem absoluut geen 
gemakkelijke taak is, zijn een 
aantal stappen toch genomen. Het 
management van het FAVV heeft 
de keuze gemaakt voor ISO 9001 
– 2000 als kwaliteitsnorm, en wil 
zijn kernprocessen extern laten 
certiD ceren. Om hiermee te starten 

werd gekozen om zich te concen-
treren op enkele food@work- 
projecten, en niet meteen op het 
geheel van de organisatie. Voor 
vier pilootprojecten worden op dit 
ogenblik de processen, procedu-
res, instructies, formulieren en 
registraties uitgewerkt, zodat alle 
elementen van bovengenoemde 
norm opgenomen zijn. Deze 
pilootprojecten zijn “het uitwerken 
van het protocol met het BIRB”, 
“de optimalisatie van de goedkeu-
ringsprocedure voor sectorgidsen”, 
“het  operationaliseren van de 
ombudsdienst” en “het structure-
ren van de dienst opleiding”. 

Op basis van de ervaringen van de 
pilootprojecten 
zal het manage-
ment beslissen op 
welke onderde-
len / processen 
van het Voedsel-
agentschap de 
prioriteiten liggen 
om ook in het 

ISO-proces mee opgenomen te 
worden.

En ondertussen? 

Het invoeren van een kwaliteits-
systeem betekent niet dat nu 
geen kwalitatief werk geleverd 
wordt. Het Voedselagentschap is 
op de Conferentie voor kwaliteit 
in de overheid  in oktober 2005 
gelauwerd voor de opmaak en de 
toepassing van haar kernproces 
(zie www.publicquality.be), en 
gaat in september de Belgische 
eer verdedigen op de Europese 
kwaliteitsconferentie in Finland, 
en dat alles zonder een uitgewerkt 
kwaliteitssysteem. Misschien nog 
geen ISO, maar toch alweer een 
stap in de juiste richting…

   “Het is kwaliteit eerder 
dan kwantiteit die telt.” 

   Lucius Annaeus Seneca 5vC-65AD, 
Romeins � losoof en raadgever aan Nero
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Feiten en cijfers

Residuen van gewasbeschermingsmiddelen
in groenten en fruit

Binnenkort komt het Report on Pesticide Residus in Food of Plant Origin in Belgium” voor het 
jaar 2005 beschikbaar op de website van het FAVV.  Dit zogenaamde “pesticidenrapport” wordt 
elk jaar in het kader van een aantal Europese richtlijnen opgemaakt en geeft een overzicht van 
de controleresultaten. Hierbij alvast wat samenvattende cijfers en een woordje toelichting.

Het Voedselagentschap onder-
zocht in 2005 1322 monsters van 
groenten en fruit op residu’s van 
gewasbeschermingsmiddelen 
(fruit: 488 en groenten 834 mon-
sters). Hierbij werd gezocht naar 
200 verschillend middelen.

Bij 7,9 % van de monsters werd 
een overschrijding van de MRL 
vastgesteld (Maximum Residu 
Level). Dit is hoger dan in 2004 
(4,8 %). 

Het is belangrijk te benadrukken 
dat deze MRL’s geen toxicologi-
sche drempel betekenen. De MRL’s 
hebben immers een dubbele 
doelstelling: enerzijds het bescher-
men van de consument die de 
groenten of het fruit eet en ander-
zijds het respecteren van goede 
landbouwpraktijken waarbij men 
streeft naar een zo verantwoord 
mogelijk gebruik van de gewasbe-
schermingsmiddelen met zo klein 
mogelijke druk op het milieu. Een 
overschrijding van de MRL leidt 
slechts hoogst uitzonderlijk tot 
een gevaar bij consumptie. Wel 
wordt de verantwoordelijke teler 
op de vingers getikt en zo nodig 
gesanctioneerd. 

Wanneer er volgens de risico-
analyse een eV ectief gevaar is 
voor de consument neemt het 
Voedselagentschap de gebruike-
lijke maatregelen: informatie van 
de consument en terugroeping 
van het product.

De stijging van het aandeel over-
schrijdingen is te verklaren door 
het feit dat in 2005 naar meer ver-
schillende gewasbeschermings-
middelen werd gezocht dan in 
het verleden, voorheen waren dit 
er zo’n 180, nu dus meer dan 200. 
Ook de detectiemethoden zijn 
veel gevoeliger geworden, dit leidt 
dan tot meer vaststellingen van 

de aanwezigheid van middelen 
in gewassen waar het middel niet 
mag gebruikt worden.

62 % van de monsters was van 
Belgische oorsprong. Wat de 
Belgische monsters betreft werd 
in 7,3 % van de gevallen een over-
schrijding vastgesteld, voor de 
ingevoerde producten was 
dit 8,7 %.

Het Voedselagentschap heeft 
met de landbouwsector afspra-
ken gemaakt om te komen tot 
maatregelen die moeten leiden tot 
gunstigere resultaten.

Groenten %>MRL

Bladgroenten en verse kruiden 12,7%

Vruchtgroenten 10,1%

Stengelgroenten 9,5%

Wortelgewassen 9,2%

Aardappelen 3,3%

Peulgroenten 3,2%

Koolsoorten 1,2%

Fruit %> MRL

Besvruchten en kleinfruit 11,3%

Steenvruchten 11,1%

Citrusvruchten 7,0%

Diverse vruchten 7,0%

Pitvruchten 1,0%

Belangrijkste waargenomen overschrijdingen van de 
MRL (Maximum Residu Level) in groenten en fruit

Om welke stoV en gaat het ?

De belangrijkste opgespoorde 
bestrijdingsmiddelen in België 
zijn iprodion, dithiocarbamaten, 
bromide, tolyW uanide, imazalil, 
procymidone en propamocarb.

De belangrijkste opgespoorde 
bestrijdingsmiddelen waarvoor 
een overschrijding van de MRL 
werd vastgesteld zijn dimethoaat, 
dimethomorf, dithiocarbamaten, 
imidacloprid, tolclofos-methyl en 
iprodion
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Feiten en cijfers

Collectieve voedselvergiftigingen in België

We zeggen en schrijven wel geregeld dat in de zomer het aantal voedselvergiftigingen 
stijgt, maar over welke aantallen gaat het dan wel?  Hoeveel voedselvergiftigingen worden 
met andere woorden gerapporteerd in België? We lichten wat feiten en cijfers hierover uit het 
activiteitenrapport 2005  van het Voedselagentschap.

We spreken over een collectieve 
voedselvergiftiging wanneer we 
op één plaats twee of meer men-
selijke gevallen van dezelfde ziekte 
of infectie aantreV en of wanneer 
zich een situatie voordoet waarbij 
meer ziektegevallen worden 
vastgesteld dan we normaal 
zouden verwachten, én wanneer 
er een (waarschijnlijk) oorzakelijk 
verband bestaat met éénzelfde 
voedingsbron. Bij uitbraken van 
collectieve voedselvergiftigingen 
wordt het onderzoek voor de 
medische aspecten gevoerd door 
de Gemeenschappen, en door het 
FAVV voor wat de voedingsmidde-
len betreft. De gegevens die hier-
over verzameld worden dienen 
vooral om het bewakings- en 
preventiebeleid op andere niveaus 
te preciseren of te bij te sturen.

Het FAVV heeft in 2005 een onder-
zoek geopend naar 92 collectieve 
voedselvergiftigingen waarbij 
634 personen betrokken waren, 
waarvan er 446 ziek geworden zijn 
en 47 in het ziekenhuis werden 
opgenomen. Het aantal gere-
gistreerde gevallen is een stuk 
hoger dan vorig jaar maar dit komt 
vooral omdat het FAVV zijn bewa-
kingsprogramma heeft aangepast. 
Zo werden in 2005 onder andere 
ook de gevallen waarbij maar 2 
mensen betrokken waren in reke-
ning gebracht, hetgeen vroeger 
niet het geval was.  De tabel geeft 
een overzicht van het aantal per-
sonen dat hierbij betrokken was. 
Merk op dat het in de categorie 
>10 soms om meerdere tientallen 
tegelijk ging.

Wanneer de restjes of de grond-
stoV en geanalyseerd konden 
worden (20,6 % van de gevallen) 
kon in 63 % van de gevallen de 
“boosdoener” geïdentiD ceerd 
worden. 7 keer werd Salmonella 

vastgesteld (in spaghettisaus, 
gehakt, aardappelkroketten, een 
scampischotel en rauwe eieren). 
In twee gevallen was dit samen 
met een andere kiem (Yersinia  
enterocolitica in varkensvlees voor 
de barbecue en Bacillus cereus 
in gemengde belegde brood-
jes, in het laatste geval werden 
60 personen betrokken).  Ook 
Staphylococcus aureus, Clostridium 
perfringens en Campylobacter 
werden aangetroV en.

Een kwart van de gevallen deed 
zich voor bij particulieren, 63 
% in de horecasector, en 6 % in 
gemeenschapskeukens. Studies 
hebben aangetoond dat col-
lectieve voedselvergiftigingen 
slechts uitzonderlijk het gevolg 
zijn van een fout in het industriële 
productieproces van de voedings-
middelen, maar dat ze vooral 
het resultaat zijn van een slechte 
bewaring (niet respecteren van de 
koude- of warmteketen) en van 
een gebrekkige hygiëne. In 2005 
kon in 20 % van de gevallen waar-
bij een groot aantal zieken vielen 
een gebrek aan hygiëne duidelijk 
aangetoond worden.

Opvallend was ook een specta-
culaire ommekeer in de tendens: 
waar vele jaren het grootste deel 
van de voedselvergiftigingen te 
maken hadden met de consump-
tie van rauwe eieren of produc-
ten op basis daarvan, waren nu 
meestal vlees of schotels op basis 
van vlees de oorzaak (42 %). 

In 23,5 % van de gevallen ging het 
om gemengde schotels of kon de 
oorzaak niet precies worden vast-
gesteld, in 9,5 % lagen zeevruch-
ten aan de basis (vis, schelp- en 
schaaldieren), in 8,5 % van de 
gevallen waren het patisseriepro-
ducten en in 5,5 % gevogeltepro-
ducten. Rauwe eieren waren in 
slechts 3 % de oorzaak.

Dit heeft veel te maken met de 
progressieve invoering van vac-
cinatie bij leghennen sinds begin 
2003. Op dit moment worden 
zowat alle leghennen gevacci-
neerd.  Ook de raadgevingen van 
het FAVV voor de consumenten op 
de website en via andere media 
(zomercampagnes, nieuwsbrie-
ven) zullen hier waarschijnlijk wel 
een rol in hebben gespeeld.

De bewaking van collectieve voed-
selvergiftigingen mag dan wel 
verbeterd zijn, toch zijn de thans 
beschikbare epidemiologische 
gegevens vrijwel zeker een onder-
schatting van de werkelijkheid en 
voor een deel ook “subjectief”. Dit 
komt onder meer doordat de diag-
nose dikwijls moeilijk te stellen is 
en het verband tussen de voedsel-
vergiftiging en de voedingswaren 
die aan de basis liggen moeilijk 
te leggen is. Ook worden niet alle 
gevallen van voedselvergiftiging 
gemeld. 

Het gaat toch wel om een feno-
meen met een groot socio-econo-
misch belang, zelfs al zijn er weinig 
gevallen met dodelijke aW oop…

Aantal betrokken personen 2 2 tot 10 > 10 onbepaald

Aantal gemelde gevallen 43 31 11 7

Gevallen van collectieve voedselvergiftigingen en aantal personen hierbij betrokken
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Agenda

Foire de Libramont: 28 tot 31 juli 2006

Het FAVV-Labo van Gentbrugge neemt dit jaar deel aan de openbedrijvendag op 1 oktober 
onder het thema “Veilig voedsel: uw zorg, onze taak!”. Kom een kijkje nemen in ons labo! 
Ontdek waar hormonen worden opgespoord, hoe dioxines worden bepaald en hoeveel 
zware metalen en antibioticaresten in ons voedsel zitten. En voor alle bezoekers is er een 
kleine handige attentie voorzien…

1 oktober 2006, van 10 tot 17 uur

Het Voedselagentschap — Laboratorium Gent 
Braemkasteelstraat 59, 9050 Gentbrugge

tel 09/210 21 00

Labo Gent op openbedrijvendag
1 oktober 2006

Traditiegetrouw vindt elk jaar gedurende het laatste weekend van juli de Foire de 
Libramont plaats, een groots opgezette landbouwbeurs in openlucht, dit jaar dus van 28 
tot 31 juli 2006. Zoals elk jaar is ook het FAVV er aanwezig met een stand. Voor het centrale 
thema van de Foire hebben de organisatoren gemeend de normen en controles, onder-
meer die op het vlak van voedselveiligheid door het FAVV, in vraag te moeten stellen. 
Wij stellen de vraag echter andersom. Hoe zou de (voedings)wereld eruit zien als er geen 
controles zouden zijn? Kom het bekijken op onze stand in de Walexpo-hall te Libramont…

www.foiredelibramont.com

Foire agricole de Battice-Herve, 
2 en 3 september 2006
Enkele weken later, op zaterdag 2 en zondag 3 september,  kan je ons vinden op de Foire 
agricole de Battice-Herve, eveneens een landbouwbeurs in openlucht, wat kleiner dan 
Libramont maar niet minder gezellig. Deze beurs is vooral op de veeteelt gericht en voert 
dit jaar als thema: “Onze landbouw, de trots op uw tafel”, waarbij streekproducten een 
bijzondere aandacht krijgen. Ook een bezoek meer dan waard !

www.foireagricolebatticeherve.be
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Weet wat je eet

Tips voor een voedselveilige picknick

Zomer! Als het weer een beetje meezit, toeven we graag buiten. 
Picknick-tijd! Trek je een dagje de natuur in? Of stop je ergens langs 
de kant van de weg, op een rustig plekje, als je op reis bent? Best gezellig, 
eten in de buitenlucht! Maar hou het vooral ook voedselveilig.  Eén ding 
hebben al deze verschillende soorten picknick immers gemeen: meestal ver-
loopt er @ ink wat tijd tussen het moment waarop je het voedsel klaarmaakt 
en de maaltijd zelf, en dan zijn zeker bij warm weer een aantal voorzorgen 
op hun plaats.

Het begint thuis Of je nu 
voor je picknick een speciale maal-
tijd klaarmaakt of gewoon wat 
brood en beleg meeneemt, een 
goede voorbereiding is het halve 
werk! Een paar tips.

•  Als je slaatjes, pasta’s, vlees-
bereidingen, desserts enz. op 
voorhand klaarmaakt, stop ze 
dan direct in de koelkast. Zo 
krijgen bacteriën alvast geen 
kans om zich al voor het vertrek 
te beginnen vermenigvuldigen. 
En haal de gerechten er pas 
vlak voor je vertrek uit en plaats 
ze in een koelbox.

•  Bereid de gerechten in de beste 
hygiënische omstandigheden: 
proper keukengerei, handen 
wassen, kruisbesmetting 
vermijden. Hoe minder kiemen 
op voorhand in het voedsel 
terechtkomen, hoe kleiner de 
kans op bederf…

•  Ook gewoon boterham-beleg 
zoals kaas, charcuterie, hard-
gekookte eitjes, kant-en-klare 
vlees- of vissalades horen 
zolang mogelijk in de koelkast 
te blijven en worden best pas 
vlak voor je vertrek in de koel-
box geplaatst.

•  Hoe laad je je koelbox? Bij een 
“klassieke” koelbox of koeltas 
zet je de gerechten onder-
aan en plaats je de (meestal 
blauwe) koelelementen er 
bovenop. Koude lucht is 
immers zwaarder dan warme 
en zo zakt de koelte letterlijk 
naar beneden. Elektrische 
modellen zet je best een tijdje 
op voorhand aan zodat het 
vanbinnen goed fris is. 

En na het vullen onmiddellijk 
het deksel erop!

Onderweg  Probeer tot voor 
het moment van de maaltijd de 
koelbox zoveel mogelijk gesloten 
te houden, zeker bij erg warm 
weer. En een koelbox die uren in 
de blakende zon staat, bijvoor-
beeld op de achterbank van een 
wagen, houdt het niet lang koel. 
Best in de koV er van de auto 
plaatsen dus. 

Aan tafel! Hou het hygiënisch. 
Grosso modo gelden voor een 
picknick dezelfde regels als voor 
een maaltijd thuis, al zijn er in 
openlucht wel een aantal dingen 
die bijzondere aandacht vereisen.

•  Picknicktafels zijn dikwijls niet 
al te proper, zelfs als dit op het 
eerste gezicht niet opvalt. Met 
een tafellakentje is dit zo opge-
lost… Dit geldt zeker als je 
gewoon in het gras gaat zitten.

•  Handen wassen voor het 
eten blijft belangrijk, al is dit 
onderweg niet altijd mogelijk 
natuurlijk. Aseptische doekjes 
kunnen in dat geval een uitweg 
bieden.

•  Hou voedsel zoveel mogelijk 
afgedekt om het te bescher-
men tegen insecten en ander 
ongedierte (die ook bacteriën 
kunnen overbrengen). Laat dus 
geen potjes conD tuur, ma-
yonaise of vleessla langer dan 
nodig open staan.

•  Hou het netjes. Ook degenen 
die ná jou toekomen hebben 
graag een propere—en 
hygiënische—picknickplaats. 
Afval gaat de vuilnisbak in, 

of als die niet voorhanden is, 
in een plastic zak tot aan de 
eerstvolgende vuilnisbak die je 
tegenkomt (of in het slechtste 
geval mee terug naar huis)…

Overschot? Vaak wordt gezegd 
dat als er na de maaltijd niets meer 
overblijft, je te weinig hebt klaar-
gemaakt… Maar voor een picknick 
is het misschien toch geen slecht 
idee om niet àl te véél te veel mee 
te nemen. Zelfs in een koelbox blij-
ven de bewaartemperaturen niet 
lang optimaal en bij erg warm weer 
gebruik je de restjes van je picknick 
straks als je thuiskomt beter niet 
meer… Wil je dit toch, stop ze dan 
direct na thuiskomst in de frigo.

Te voet of met de + ets Bij 
een voet- of D etstocht is zo’n 
zware koelbox meezeulen een 
beetje moeilijk… Neem dan ook 
best voedingswaren mee die niet 
te gemakkelijk bederven. Dus 
beter (harde) kaas of conD tuur 
als boterhambeleg dan vlees- of 
vissalade. En liever een appel als 
dessert dan een potje tiramisu…
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Meldpuntvraag
van de maand

Bewaren van 
voedingsmiddelen: hoelang?

Hoelang kan ik geopende producten of producten zonder 
houdbaarheidsdatum bewaren in de koelkast of in de diepvriezer ?

Sommige producten zoals verse groeten of fruit hebben geen 
houdbaarheidsdatum en toch wil je ze vaak een tijdje bewaren. 

En een grote pot yoghurt is meestal niet in één keer leeg en ook 
een pakje charcuterie eet je meestal niet in één keer op… 

Je stopt het dus in de koelkast of voor een langere bewaring 
in de diepvriezer.  Maar hoelang kan je dat dan nog bewaren? 

We geven hier een paar tips voor een aantal courante 
voedingswaren. Hou er wel rekening mee dat deze bewaartijden 

niet absoluut zijn en bijvoorbeeld ook afhangen van de 
“oorspronkelijke” staat van versheid van het voedingsmiddel. 

Meer tips hierover kan je onder andere vinden in de 
“Bewaarwijzer” van het Nederlandse Voedingscentrum, 

zie www.voedingscentrum.nl.

product in de koel-
kast (1-5 ºC)

in de diepvries 
(-18 ºC)

rauw rundvlees 2 dagen 6-12 maanden

rauw varkensvlees 2 dagen 4 maanden

rauwe kip 2 dagen 9 maanden

rauw gehakt, hamburgers (gemalen vlees) 1 dag 2-3 maanden

cervelaatworst, bacon, ontbijtspek, rook-
vlees (gezouten vleeswaren)

1 week 1-3 maanden

boterhamworst, gebraden gehakt , paté 
(gekookte vleeswaren)

4 dagen 3 maanden

� let américain eten op dag 
van aankoop

niet invriezen

gerookte zalm, gerookte makreel, 
gerookte paling

2 dagen 3 maanden

garnalen 1 dag 3 maanden

melk, chocolademelk 3 dagen niet invriezen

karnemelk, drinkyoghurt 4 dagen niet invriezen

yoghurt, kwark 4 dagen niet invriezen

boter 1-2 weken 1-2 maanden

margarine 4 weken 1-2 maanden

plakken kaas 3 dagen niet invriezen

geraspte kaas 3 dagen niet invriezen

zachte kaas (brie, camembert) 4 dagen 3 maanden

verse eieren 4 weken niet invriezen

gesneden groenten 1 dag 3 maanden, eerst 
blancheren

sla, andijvie, spinazie (bladgroenten) 2 dagen niet invriezen

fritessaus, mayonaise, cocktailsaus, 
kno2 ooksaus

3 maanden niet invriezen

kant-en-klaarmaaltijden 2 dagen 3 maanden

Korte berichten

Herschikking binnen het 
management van het FAVV

Dr. Piet Vanthemsche heeft besloten andere uitdagin-
gen aan te nemen vanaf 1 april 2007 en heeft daarbij, 
om alle potentiële belangenconW icten te vermijden, 
zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder van het 
FAVV ter beschikking gesteld van de Regering. De 
Regering besliste op 23 juni om hem te vervangen als 
gedelegeerd bestuurder van het FAVV en hem aan te 
stellen als administrateur generaal ad interim van het 
nieuw op te richten Geneesmiddelenagentschap. Hij 
blijft tevens de verdere coördinatie verzorgen van de 
aanpak van (humane en aviaire) griep in ons land tot 
1 april volgend jaar, waarna hij de overheidsdienst zal 
verlaten.

Minister Demotte besliste tevens, na overleg met het 
management van het FAVV, om volgende herschik-
king door te voeren:

•  Ir. Gilbert Houins, tot dan directeur generaal van 
het bestuur Controlebeleid wordt aangesteld tot 
gedelegeerd bestuurder ad interim;

•  Ir. Herman Diricks, tot dan directeur generaal van 
het bestuur Algemene Diensten wordt aange-
steld tot directeur generaal ad interim van de DG 
Controlebeleid

•  Ir. Véronique Berthot, tot dan directeur van de 
centrale diensten van het bestuur Controle, wordt 
aangesteld tot directeur generaal ad interim bij 
Algemene Diensten;

•  Dr. Jean-Marie Dochy en Ir. Geert De Poorter 
behouden hun huidige functie respectievelijk 
directeur generaal van het bestuur Controle en 
directeur generaal van het bestuur Laboratoria.

Gedurende 4 jaar heeft Piet Vanthemsche zich inge-
spannen om het FAVV op poten te zetten en iedereen 
kan akkoord gaan dat dit een succes werd. Het prille 
Belgische Voedselagentschap is een geloofwaardige 
onderhandelingspartner geworden niet enkel voor 
de stakeholders van de voedselketen in België, maar 
ook op internationaal vlak waar het regelmatig als 
referentiemodel genomen wordt.

Dr. Piet Vanthemsche

Ir. Gilbert Houins
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Een tip van het Voedselagentschap.
Voor meer informatie surf naar www.favv.be of bel naar ons Meldpunt 0800 13 550


