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Het FAVV volgt de verdere evolutie van de uitbraak van EHEC in Duitsland op
de voet en neemt de nodige maatregelen.
Sinds de uitbraak van EHEC in Duitsland waarbij Spanje als mogelijke bron van besmetting
aangegeven werd, controleert het FAVV de import van producten uit dit land.. Er werden tot op
vandaag geen producten ontdekt die een verband zouden kunnen hebben met de betrokken bedrijven
in Spanje.
Daarenboven werd beslist een eventuele import van komkommers afkomstig van de betrokken
producenten te blokkeren.
Het is ook zo dat voor België het seizoen voor de invoer van sla, tomaat en komkommer uit Spanje op
zijn einde loopt in de periode maart april. De producten die momenteel verhandeld worden zijn
voornamelijk van eigen bodem.
Ondanks het feit dat er geen aanwijzingen zijn dat besmette producten op de Belgische markt zijn,
heeft het FAVV toch besloten de controles te verscherpen.
De situatie in Duitsland blijft zorgwekkend. De andere Lidstaten worden via de Europese Commissie
door de Duitse autoriteiten op de hoogte gebracht van de gevoerde onderzoeken. Het
Voedselagentschap volgt deze ontwikkelingen van zeer nabij op en zal, indien nodig, haar strategie
aanpassen.
Het Voedselagentschap wenst eraan tenslotte te herinneren dat het steeds aangeraden is groenten en
fruit zorgvuldig te wassen en of te schillen vooraleer ze te consumeren en te zorgen dat vlees en
vleesproducten op een correcte manier bereid worden, dit om voedselvergiftigingen te vermijden.
Hebt u nog vragen : neem contact op met het meldpunt voor de consument op het gratis nummer
0800 13 550 of stuur een mail naar meldpunt@favv.be
Contactpersoon voor de Nederlandstalige pers :
Contactpersoon voor de Franstalige pers:

Lieve Busschots
Pierre Cassart

0477 59 83 93
0477 69 35 65

F.A.V.V.
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1000 Brussel
Tel. 02 211 82 11

A.F.S.C.A.
Food Safety Center – Bvd. du Jardin botanique
1000 Bruxelles
Tel. 02 211 82 11
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