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1. Doel 
 
De operatoren in de voedselketen te wijzen op het stroomafschakelplan van de federale 

regering en hen erop attent maken het nodige te doen om ervoor te zorgen dat 

onderbrekingen in de elektriciteitsvoorziening geen negatieve invloed hebben op de 

voedselveiligheid en het dierenwelzijn. 

 
2. Toepassingsgebied 

 
Deze omzendbrief is van toepassing op alle operatoren in de voedselketen. 

 
3. Referenties 

 
3.1. Wetgeving 

 
• Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, 

meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen  
  

• Verordening(EG) Nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 
28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften 
van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden 

 
3.2. Andere 

 

/  

 
4. Definities en afkortingen 

 
ACS: autocontrolesysteem 

 



5. Maatregelen in het ACS met betrekking tot stroomonderbrekingen 
 

Zoals in de pers reeds aangekondigd, is het mogelijk dat de elektriciteitsbevoorrading deze 

winter niet gegarandeerd wordt. De federale regering heeft in dit kader een crisisplan 

opgesteld. De belangrijkste maatregel is een tijdelijke en aangekondigde stroomonderbreking 

in verschillende geografische gebieden en tijdens vooraf bepaalde uren. Meer informatie 

hierover is terug te vinden via: 

http://economie.fgov.be/nl/elektriciteitsschaarste/kans_elektriciteitsschaarste/#.VFCNo1f7_

vk  

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/bevoorradingszekerheid/elektriciteitsschaarste/afs

chakelplan   

 

Concreet vraagt het FAVV aan alle operatoren in de voedselketen: 

• om binnen hun ACS te evalueren waar dergelijke aangekondigde maar ook 

onaangekondigde stroomonderbrekingen mogelijks een impact kunnen hebben op de 

voedselveiligheid en het dierenwelzijn; 

• daar waar aangewezen de nodige preventieve maatregelen te treffen opdat deze situatie 

geen negatieve impact zou hebben op de veiligheid van de producten en het welzijn van 

dieren;  

• eventuele correctieve acties te voorzien ten aanzien van producten, indien blijkt dat er 

alsnog een negatieve impact is op de veiligheid van de producten. 

 

Op die manier kunnen incidenten vermeden worden in geval van elektriciteitstekort. 

 

 
6. Bijlagen 

 
/ 

 
7. Overzicht van de revisies 

 

Overzicht van de revisies van de omzendbrief 
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