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Actueel

“Actielimieten” voor bepaalde 
residuen in levensmiddelen

Het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen gaf een advies in verband met actielimieten 
voor de aanwezigheid van residuen van bepaalde additieven en bepaalde 
diergeneesmiddelen in levensmiddelen wanneer er geen maximumwaarde 
voor residuen (MRL) bestaat. 

In overeenstemming met hetgeen de 
Europese Commissie voorstelt adviseert het 
Wetenschappelijk Comité een waarde van  
µg/kg (te hanteren als referentiepunt voor 
het ondernemen van een actie als er geen 
MRL is.Voor de stoff en in kwestie leidt deze 
drempelwaarde in levensmiddelen van dier-
lijke oorsprong niet tot een overschrijding 
van de aanvaardbare dagelijkse inname, dit 
is hetgeen dagelijks mag worden ingenomen 
zonder risico voor de gezondheid.

Dit advies volgde op een vraag van het 
Voedselagentschap omtrent de actielimieten 
waarboven maatregelen moeten worden 
getroff en ter vrijwaring van de veiligheid van 
de voedselketen.

Voor residuen van bepaalde stoff en in voedingsmiddelen van 
dierlijke oorsprong zijn er voortaan minimumhoeveelheden 
vastgesteld voordat het Voedselagentschap maatregelen neemt 
(actielimieten). Onder deze limieten is er immers geen gevaar 
voor de volksgezondheid.

Voor een reeks toevoegingsmiddelen en 
geneesmiddelen bestaan er geen maximum-
waarden voor residuen in levensmiddelen 
van dierlijke oorsprong en het hanteren van 
een nulrisiconorm is onbeheersbaar. 

Wanneer de stoff en in kwestie in die 
omstandigheden dan toch door het 
Voedselagentschap werden gevonden leidde 
dit vaak, zelfs bij uiterst lage concentraties, 
tot vergaande maatregelen die weinig of 
geen impact hebben op de volksgezondheid.

De vraag kan dan ook gesteld worden in 
hoeverre deze acties gerechtvaardigd waren, 
gezien de toch wel soms vergaande gevol-
gen voor de bedrijven of voor de sectoren in 
kwestie.

Dit is een belangrijk advies, aangezien het 
een invloed kan hebben op een aantal maat-
regelen die door het FAVV worden genomen.

Op basis van dit onafhankelijk wetenschappe-
lijk advies zal het Voedselagentschap in een 
aantal specifi eke situaties zijn toekomstige 
acties kunnen aanpassen zonder enige toege-
ving te doen op het vlak van de bescherming 
van de volksgezondheid.

Het volledig advies met referentienummer 
- is raadpleegbaar op de website van het 
Voedselagentschap (www.favv.be) in de rubriek 
gewijd aan het Wetenschappelijk Comité 
(volg: FAVV > Wetenschappelijk Comité > 
Adviezen > ).

(Lees verder op de volgende bladzijde)





Korte berichten

Wetenschappelijk Comité van 
het FAVV te gast te Lisse (Nederland)

In het kader van het Nederlandse 
voorzitterschap van de EU organi-
seerde het Nederlandse Ministerie 
van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit in samenwerking 
met de Nederlandse tuinbouwsec-
tor op  en  september  de 
informele bijeenkomst “Refl ecties 
op de inspecties van tuinbouw-
producten”. Deze bijeenkomst 
vond plaats in het Keukenhof, te 
Lisse (Nederland).

Vertegenwoordigers van nationale 
instanties voor voedselveiligheid 
en voedselkwaliteit van de  
Europese lidstaten namen deel 
aan dit seminarie. De kernvraag 
van deze bijeenkomst was : “Hoe 
kunnen inspecties zo effi  ciënt en 
goed mogelijk georganiseerd en 
uitgevoerd worden ?”. Een weten-
schappelijke benadering van de 
problematiek rond inspecties van 
tuinbouwproducten werd ver-
zorgd door Prof. Oude Lansink van 
de Universiteit van Wageningen 
en Prof. Huyghebaert, voorzitter 
van het Wetenschappelijk Comité 
van het FAVV. Prof. Oude Lansink 
behandelde eerder het econo-
mische aspect van inspecties op 
tuinbouwproducten, terwijl Prof. 
Huyghebaert het aspect voedings-
kwaliteit als de som van zichtbare 
en onzichtbare kwaliteit ontwik-
kelde. 

Zichtbare kwaliteit omvat onder 
andere of het product er goed 
uitziet, lekker ruikt en smaakt,  
het gebruiksgemak en het imago 
ervan. 

Onzichtbare kwaliteit heeft betrekking  op de 
voedselveiligheid en voedingswaarde. Deze voe-
dingskwaliteit werd dan nader verklaard in vier 
niveaus : de wettelijke vereisten, de gidsen voor 
goede hygiënische praktijken, initiatieven vanuit de 
sector, en marktgedreven initiatieven. Ook de stra-
tegie van programmatie en planning van inspecties 
door het FAVV werd voor dit internationale publiek 
uiteengezet. 

De problematiek van inspecties in de praktijk werd 
toegelicht door sprekers uit het Verenigd Koninkrijk, 
Slovakije, Spanje en Nederland. Er werd o.a. getracht 
antwoorden te geven op het dilemma tussen de 
toenemende vraag naar fytosanitaire kwaliteit en 
kwaliteit van tuinbouwproducten èn de toenemende 
budgettaire druk. Dit kan bijvoorbeeld benaderd 
worden door gebruik van meer ICT bij inspecties, 
het uitvoeren van risico-analysen of een betere 
samenwerking tussen de inspectie-eenheden van de 
lidstaten. 

De bijeenkomst werd na een globale discussie afge-
sloten door mevrouw Renée Bergkamp, Directeur 
Generaal van het Nederlandse Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Vervolg Actueel

Actielimieten

Tijdens de eindejaarsperiode ( december  tot en met  januari ) 
zijn de centrale diensten van het Voedselagentschap gesloten. Het antwoordapparaat 

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 telefoonnummers op onze website 

www.favv.be onder de rubriek “contact”. 

Een vreugdevol Kerstfeest 
en de allerbeste wensen voor  !

Prof. André 
Huygebaert, 
voorzitter van het 
Wetenschappelijk 
Comité van het FAVV

Om welke stoff en gaat het?

Voor sommige toevoegingsmid-
delen en geneesmiddelen bestaan 
geen maximumwaarden voor 
residuen (MRL) in levensmidde-
len van dierlijke oorsprong. Het 
gaat om een aantal antibiotische 
additieven, coccidiostatische addi-
tieven en diergeneesmiddelen. 
Als er geen MRL werd vastgesteld 
werd tot nog toe het principe 
gehanteerd dat ze helemaal niet 
in levensmiddelen mogen voorko-
men (de zogenaamde nulrisico-
norm), hetgeen in de praktijk niet 
werkbaar is. 

Het wetenschappelijk comité 
stelt nu voor om voorlopig het 
gehalte aan residuen in levens-
middelen van dierlijke oorsprong 
vanaf wanneer maatregelen ter 
vrijwaring van de veiligheid van 
de voedselketen moeten worden 
genomen wanneer er geen maxi-
mumwaarde voor residuen (MRL) 
is, vast te stellen op  µg/kg (dit 
is  microgram of  miljoensten 
van een gram) en dat voor de 
volgende stoff en : monensin, sali-
nomycine, diclazuril, lasalocide, 
maduramycine, narasin, nicarba-
zine, robenidine en alle stoff en 
van de groep sulfonamiden. Het 
gaat allemaal om stoff en die tot 
de hierboven vermelde groepen 
behoren. 

Het Wetenschappelijk Comité 
maakte verschillende berekenin-
gen uitgaande van de gemid-
delde consumptie van o.a. eieren, 
melk, rundvlees, varkensvlees en 
gevogelte die beschikbaar waren 
bij Europese richtlijnen ter zake, 
cijfers uit Engeland en gegevens 
van de Wereldgezondheidsorgan
isatie (WHO). In geen enkel geval 
werd bij het hanteren van de 
referentiewaarde van  µg/kg de 
aanvaardbare dagelijkse inname 
van de stoff en in kwestie over-
schreden of zelfs maar benaderd.





Feiten en cijfers

Elektronische slachtaangifte heeft 
ook gevolgen voor particuliere slachtingen

Drie belangrijke besluiten werden recent bekendgemaakt die belangrijke wijzigingen aan-
brengen inzake de aangifte- en registratieverplichtingen bij gelegenheid van het slachten van 
slachtdieren (runderen, schapen, geiten, varkens, paarden, gevogelte, konijnen en wild). Deze 
zijn het resultaat van het project “Beltrace” dat door het FAVV werd uitgewerkt in samenspraak 
met de sectoren. Ook voor de gemeentelijke administratie en particulieren die dieren willen 
laten slachten hebben deze besluiten gevolgen.

Drie doelstellingen worden 
nagestreefd:

.  Een administratieve 
vereenvoudiging : de proce-
dure voor aangifte en registra-
tie wordt in de toekomst op 
elektronische wijze gevoerd, 
waarbij tevens een verbinding 
wordt tot stand gebracht 
tussen het informaticasysteem 
van het slachthuis (en voor 
sommige aangiftes dit van 
de gemeente) en het centrale 
gegevensbestand Sanitel voor 
de identifi catie en registra-
tie van dieren. Hiermee zal 
de traceerbaarheid binnen 
de dierlijke en vleesketen 
gevoelig worden versterkt en 
versneld. Daarnaast worden 
gegevens met andere admi-
nistraties zoals de BTW-admi-
nistratie gedeeld hetgeen het 
administratief werk voor het 
slachthuis reduceert.

.  Een effi  ciëntere keuring : 
het nieuwe systeem maakt  
snelle communicatie en 
gegevensuitwisseling tussen 
de plaatselijke keurders en 
databanken mogelijk en dit 
zowel over de dieren zelf als 
over de keuringsresultaten. De 
keurder zal zijn aandacht meer 
gericht kunnen toespitsen 
op potentiële problemen bij 

dieren. Geprogram-
meerde onderzoeks- en 
bemonsteringscampagnes 
worden gemakkelijker.

.  Een beter zicht op de parti-
culiere slachtingen : aan par-
ticulieren die een dier willen 
laten slachten voor eigen 
gebruik zal een registratie-
nummer toegekend worden. 
Dit laat toe om oneigenlijk 
gebruik van de particuliere 
slachting beter op te sporen. 
Particulieren zullen hun regi-
stratienummer kunnen beko-
men zowel bij de Provinciale 
Controle-eenheid van het 
FAVV als bij hun gemeente. De 
particulier moet dit nummer 
meedelen bij de slachtings-
aangifte, die naargelang het 
geval op het slachthuis dan 
wel bij de gemeente gebeurt.  
Voor een particuliere slachting 
buiten het slachthuis moet 
de aangifte door de eigenaar 
van het dier persoonlijk en 
ten minste twee werkdagen 
vooraf worden gedaan bij 
de gemeenteontvanger of 
de daartoe speciaal door de 
gemeente aangestelde ambte-
naar. De gemeenteontvanger 
of de voornoemde ambtenaar 
overhandigen een aangiftebe-
wijs aan de eigenaar van het 
dier. Dit aangiftebewijs blijft 
acht dagen geldig. De aangifte 
voor een particuliere slachting 
in een slachthuis gebeurt 
bij het binnenbrengen van 
het dier in het slachthuis en 
dient dus niet meer vooraf-
gaandelijk te gebeuren bij de 
gemeente. 

Deze besluiten treden in werking 
op  december  en voorzien 
tevens een overgangsperiode van 

twaalf maanden waarbij eventueel 
nog verder met registers op papier 
kan worden verder gewerkt. 
Niettemin dienen de gegevens 
zoals vermeld in de besluiten, 
vanaf  december geregistreerd en 
bijgehouden te worden.

Tijdens de periode tussen de 
bekendmaking en de inwer-
kingtreding zal het personeel 
van het FAVV worden opgeleid 
in het gebruik van deze nieuwe 
middelen. Hetzelfde geldt voor 
het betrokken personeel van de 
slachthuizen en van de gemeen-
ten. Daarbij zal gebruik kunnen 
worden gemaakt van de ervarin-
gen die reeds zijn opgedaan in 
proefprojecten die reeds enige 
tijd in enkele slachthuizen lopen. 
Voor de werking van dit nieuwe 
stelsel zullen het slachthuis en 
de gemeente instaan voor de 
apparatuur en de communica-
tiemiddelen, terwijl de software 
ter beschikking wordt gesteld 
door het FAVV. Een gebruiks-
aanwijzing voor deze software 
komt op de website van het 
Voedselagentschap www.favv.be .

De besluiten

•  Koninklijk Besluit van  juli  tot wijziging van 
het Koninklijk Besluit van  juli  betreff ende de 
algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden 
van de slachthuizen en andere inrichtingen;

•  Koninklijk Besluit  augustus  tot wijziging 
van het Koninklijk Besluit van  maart  betref-
fende de handel in slachtvlees en houdende 
reglementering van de keuring der hier te lande 
geslachte dieren;

•  Ministerieel Besluit  augustus tot wijziging van 
het Ministerieel Besluit van  maart  genomen 
in uitvoering van het Koninklijk Besluit tot wijzi-
ging van het Koninklijk Besluit van  maart  
betreff ende de handel in slachtvlees en houdende 
reglementering van de keuring der hier te lande 
geslachte dieren.





Dossier

Het Voedselagentschap vandaag en morgen

Het Voedselagentschap begint volwassen te worden. Na een wat aarzelende beginperiode 
en enkele jaren hard werk kunnen we stellen dat het Voedselagentschap thans zijn plaats 
gevonden heeft tussen de andere overheidsdiensten. En bij het grote publiek, want iedereen 
zal ons ondertussen wel kennen… Tijd voor een tussentijdse evaluatie.

In den beginne… Vóór 
de oprichting van het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen op  februari 
 waren de inspectie- en 
controlediensten in de voedselke-
ten erg versnipperd : een deel zat 
bij landbouw, een ander bij het 
IVK, de Eetwareninspectie… Niet 
erg bevorderlijk voor een vlotte 
en uniforme werking, vandaar de 
beslissing van de regering om al 
deze krachten te bundelen in één 
enkele administratieve entiteit.

Het eerste anderhalf jaar bestond 
het FAVV echter grotendeels 
slechts op papier : de overdracht 
van de diensten en personeels-
leden van de vroegere Ministeries 
duurt immers wel wat langer 
dan de “simpele” overdracht van 
bevoegdheden. Pas op  okto-
ber  kon het FAVV eindelijk 
over volwaardig eigen personeel 
beschikken. Die eerste maanden 
waren ook moeilijk, en een aantal 
crisissen of vermeende crisissen 
in de voedselketen gaven het ver-
trouwen een fl inke deuk, zowel bij 
de consument als bij de mensen 
die voor het Voedselagentschap 
werkten.

Integratie In het najaar van 
 had het Voedselagentschap 
dan eindelijk zijn eigen personeel. 
En er was meteen veel werk aan 
de winkel : al deze verschillende 
mensen en diensten, elk met 
hun eigen manier van werken en 
bedrijfscultuur, dikwijls ver van 
elkaar gehuisvest en soms zelfs 
nauwelijks voorzien van moderne 
(communicatie-)apparatuur moes-
ten geïntegreerd worden tot een 
werkbaar geheel. In de twee jaar 
die achter ons liggen was integra-
tie inderdaad het sleutelwoord, en 
er werd dan ook bijzonder veel in 
geïnvesteerd. De structuur werd 
uitgetekend voor de centrale dien-
sten en de buitendiensten, een 
personeelsplan werd opgemaakt, 
centraal en provinciaal werden 
de functies van diensthoofden 
toegewezen, er kwamen uniforme 
regelingen voor vergoedingen en 
onverenigbaarheden. Iedereen 
kreeg een vaste plaats in de 
nieuwe structuur. Ook aan de 
huisvesting van de diensten werd 
(en wordt nog) volop gewerkt.

Tegelijk werd ook de manier van 
werken aangepast: organisatie 
van de controles, invoeren van 
controleprogramma’s  en contro-
leplannen, …  Dit gebeurde haast 
ongemerkt maar is in feite een 
echte revolutie: voor het eerst was 
de aanpak gericht op de volledige 
voedselketen, van de riek tot 
de vork. Door een nieuw com-
municatiebeleid (waarvan deze 
nieuwsbrief één van de concrete 
realisaties is) werd het Agentschap 
opnieuw “op de kaart gezet” en 
het vertrouwen bij de burger voor 
een stuk hersteld. 

De toekomst Wie denkt 
dat  het werk hiermee afgerond 
is vergist zich. “Dit is niet het 
begin van het einde, eerder het 
einde van het begin”, aldus Piet 

Vanthemsche, Gedelegeerd 
Bestuurder. “We hebben nog 
heel veel werk voor de boeg. Het 
Agentschap zal de komende jaren 
moeten bewijzen dat het een 
effi  ciënte organisatie is en dat 
onze controles en dienstverlening 
een echte meerwaarde betekenen. 
Zowel voor de consument, door 
een betere voedselveiligheid, als 
voor  de sectoren : betere certi-
fi cering, uniforme controles, … 
Het FAVV wordt trouwens door de 
overheid en door de sectoren in 
de voedselketen gefi nancierd, en 
zowel de overheid als de sectoren 
eisen terecht verantwoording, 
over wat we doen, op welke 
manier, en in welke sector”.

Business-plan Een nieuw busi-
ness-plan tekent de krijtlijnen uit 
waar het FAVV de komende jaren 
naartoe wil en op welke manier. 
De nieuwe fi nanciering van het 
FAVV moet zorgen voor een meer 
evenwichtige verdeling van de 
bijdragen over de verschillende 
sectoren. Die sectoren zijn zelf ver-
antwoordelijk voor de veiligheid 
van hun producten. Veel belang 





wordt dan ook gehecht aan de 
autocontrole: de sectoren zullen 
harde garanties moeten geven dat 
zij doen wat zij beweren te doen.

Projecten Twee belang-
rijke projecten moeten helpen 
deze doelstellingen te berei-
ken. Food@work is de naam 
van het BPR-project van het 
Voedselagentschap. BPR staat voor 
Business Process Reengineering, 
wat zoveel betekent als “het her-
werken van de processen om ze 
te verbeteren”. Een “proces” is het 
geheel van handelingen die we 
uitvoeren om tot iets te komen : 
een controle, een gevalideerde 
sectorgids, … Een BPR is eigenlijk 
een antwoord zoeken op vragen 
als : wat is onze opdracht? Hoe 
doen we die? Wat doen we eigen-
lijk precies? Bestaan er andere 
en betere manieren om dit te 
doen? Zijn er zaken die we zouden 
moeten doen? Of juist moeten 
stopzetten? Met de bedoeling de 
werking effi  ciënter te maken.

FoodNet is de uitbouw van een 
geïntegreerd informaticasysteem 
voor het Voedselagentschap. Een 
krachtige en geïntegreerde infor-
matica is immers een absolute 
voorwaarde. “We moeten vlug 
kunnen reageren en dat kan in 
deze tijd niet meer zonder infor-
matica”, zegt Piet Vanthemsche. 
“Een geïntegreerd informaticasy-
steem is ook nodig om het kern-
proces van het FAVV draaiende te 
houden. Zo dienen bijvoorbeeld 
de controleresultaten als basis van 
de risico-analyse, waarop op zijn 
beurt dan weer het controlepro-
gramma is gebaseerd.”

Waar zal het Voedselagentschap 
staan in  ? Niemand kan de 
toekomst voorspellen natuurlijk en 
ook een aantal externe (politieke) 
factoren spelen een rol. Maar als de 
maatschappij van oordeel blijft dat 
een Voedselagentschap nodig is, zal 
dit steeds opnieuw moeten bewijzen 
dat het het vertrouwen waard is. Zo 
werkt het nu eenmaal vandaag.

Agenda

Het Voedselagentschap op 
Agrifl anders (,  en  januari )

Korte berichten

Nieuwe fi nanciering BSE-tests
vanaf  december  van kracht

Het KB betreff ende de fi nanciering 
van de opsporing van de  over-
draagbare spongiforme encefalo-
pathieën bij dieren is op  november 
verschenen  in het Staatsblad en 
treedt in werking op  december 
.

Dit KB voorziet dat ten laste van 
de exploitant van het slachthuis 
een recht van , euro wordt 
geïnd per rund dat ter slachting 
wordt aangeboden en waarop 
een verplichte BSE-sneltest wordt 
uitgevoerd. De exploitant van 
het slachthuis dient maandelijks 
een aangifte te richten aan de 
Provinciale Controle-eenheid 
waarin  het slachthuis gelegen is 
waarna het Voedselagentschap de 
rechten factureert.

Agrifl anders vindt dit jaar voor 
de vierde keer plaats, op ,  en 
 januari  in Flanders Expo 
te Gent. Agrifl anders, dé Vlaamse 
land- en tuinbouwbeurs, is stil-
aan meer dan een vaste waarde 
geworden voor bezoekers en voor 
exposanten, met veeprijskampen, 
demonstraties en seminaries. 
Ook het Voedselagentschap is op 
Agrifl anders prominent aanwezig.
U kan ons vinden in Hall  vlak 
naast de tuin, en in de buurt van 
de andere overheden (VLAM, 
Vlaamse Gemeenschap, …) 

We belichten er het thema van de 
controles van het FAVV in de land-
bouwsector: hoe gebeuren die, 
wat controleren we precies, … De 
brochure “Goede landbouwpraktij-
ken op het vlak van voedselveilig-
heid”, intussen aan een tweede, 
herwerkte versie toe, zal er ter 
beschikking liggen, samen met 
onze andere brochures en folders.

Ook de consument wordt niet 
vergeten: zo zal tijdens het 
weekend het meldpunt aanwezig 
zijn om op uw vragen te antwoor-
den en kan u er de folder “Veilig 
voedsel : ook u werkt eraan mee” 
verkrijgen. Voorts is Agrifl anders 
de gelegenheid om de medewer-
kers van het FAVV eens “in levende 
lijve” te ontmoeten en met hen 
van gedachten te wisselen over 
voedselaspecten die u bezig 
houden. Een aanrader dus…

Info: www.agrifl anders.be





Weet wat je eet

Voedselveilig aan het fornuis

De eindejaarsfeesten zijn traditioneel zowat synoniem met “lekker eten”. 
Velen reserveren een tafeltje in hun favoriete restaurant, maar nogal wat mensen bereiden de 
feestdis liever zelf, thuis.  Wat is er immers gezelliger dan te koken voor vrienden en familie? En 
de complimentjes achteraf zijn de kers op de taart… Wat je kookt en hoe je het doet, of welk 
recept je volgt laten we graag aan jou over, jij bent immers de kok. Toch willen we enkele tips 
geven, zodat de feestdis niet alleen lekker, maar ook veilig is…

Maak het warm genoeg 
Om te beginnen een algemene 
regel: zorg ervoor dat de gerech-
ten heet genoeg zijn. Rauw vlees 
of verse groenten bevatten altijd 
een zekere hoeveelheid schade-
lijke kiemen, en die worden maar 
vernietigd bij voldoende hoge 
temperaturen. De gerechten 
moeten dus door en door heet 
zijn. Dat kan je onder andere zien 
omdat er stoom uit komt.

Over het algemeen geldt dat als 
de gerechten binnenin goed heet 
zijn, ze ook rondom voldoende 
warm zijn.  Maak een snede met 
een mesje of prik erin met een 
vork om dit te controleren. Voor 
erg grote stukken (zoals een volle-
dige kalkoen of een hele bloem-
kool) kan het nodig zijn dat je op 
verschillende plaatsen controleert.

Vleesschotels Zeker voor 
gevogelte en bereidingen op 
basis van gehakt (worst, ham-
burgers, maar ook de vulling van 
bijvoorbeeld een kalkoen) is goed 
dóórbakken erg belangrijk. Maak 
een snede middenin en kijk of er 
geen roze vlees meer overblijft. Is 
dat het geval, dan is het nog niet 
genoeg doorbakken.

Als je een hele kip of ander 
gevogelte klaarmaakt, doorprik 
dan het dikste deel van de bil of 
bout. Het sap dat eruit komt mag 
niet roze of rood zijn (zelfs niet een 
beetje). 

Hetzelfde geldt voor gehaktberei-
dingen of “opgerolde” vleeswaren 
(zoals blinde vinken of “boom-
stammetjes”): de jus moet helder 
zijn, niet roze of rood.

Saignant of bien cuit? 
Ja maar, we eten onze biefstuk 
of rosbief eigenlijk het liefst als die 
vanbinnen nog wat roze zijn… 
Kan dat dan wel ? Geen probleem, 
als het stuk vlees voldoende is 
“dichtgeschroeid”. 

Dichtschroeien doe je in een 
kookpan of braadpan op een 
hoog vuur, zodat dit snel gebeurt. 
Hierdoor worden alle eventuele 
schadelijke kiemen aan de buiten-
kant gedood. 

Het vlees is voldoende dichtge-
schroeid als de volledige buiten-
kant van kleur veranderd is (dus 
als er geen roze of rood meer te 
zien is).

Deze “behandeling” is echter niet 
geschikt voor gevogelte, bereidin-
gen op basis van gehakt vlees en 
ook vlees in kleine stukjes (kebab 
en zo). Deze soorten vlees kunnen 
immers ook vanbinnen bacteriën 
bevatten en deze moeten dus 
“doodgekookt” worden…

En wat met overschotjes? 
Er wordt wel eens gezegd dat als 
je niets van de maaltijd over hebt, 
je te weinig hebt klaargemaakt… 

Meestal blijven er van 
de feestdis dan ook wat rest-
jes over. Te jammer om weg te 
gooien… 

Probeer ze zo vlug mogelijk af 
te koelen (best binnen de twee 
uur) en stop ze in de koelkast. Je 
gebruikt ze best binnen de twee 
dagen. 

En ook als je de restjes opwarmt, 
zorg er dan voor dat ze goed heet 
zijn. Warm voedsel ook niet meer 
dan één keer opnieuw op.

Hou het proper!

Natuurlijk blijven ook de andere “hygiëneregels” 
in de keuken gelden. Hou je handen, werkbla-
den, keukengerei en vaatdoeken schoon. Hou 
rauwe en klaargemaakte gerechten gescheiden. 
Stop verse waren in de koelkast als je ze niet 
onmiddellijk gebruikt.

Sla er de rubriek “Weet wat je eet” van de vorige 
nieuwsbrieven nog maar eens op na.

En tenslotte: maak het gezellig tijdens de fees-
ten. Want daar doen we het tenslotte voor… 





Meldpuntvraag
van de maand

Erkenningsnummers

Hoe en waar kan je te weten komen 
waar vlees, melk en eieren vandaan komen?

Op dit moment zijn er voor sommige 
voorverpakte voedingsmiddelen enkele 

systemen ingesteld waarmee je kan terugvin-
den van waar het voedingsmiddel komt.

Voor vlees is dat via het ovaaltje dat je 
op de verpakking vindt. Bovenaan in het 

ovaaltje staat het landkenmerk (voor België 
is dat B), in het midden een nummer al dan 

niet vergezeld van letters of lettergroepen en 
onderaan EEG (of een anderstalige afkorting, 

bijvoorbeeld CEE in het Frans).

De Belgische nummers kan je terugvinden op 
onze website www.favv.be  via het volgende 

pad : FAVV > Beroepssectoren > Dierlijke 
productie > Dierlijke producten > Erkende 

bedrijven.  Voor andere landen in de EU kan 
je dit vinden op http://forum.europa.eu.int/

irc/sanco/vets/info/data/listes/public-ms.html. 
Klik dan op je land van keuze.

Bij melk wordt hetzelfde systeem gebruikt, 
maar daarvan vindt je de Belgische bedrijven 

nog niet op de website. Indien je wil weten 
welk bedrijf er achter een nummer schuilgaat 

kan je het meldpunt contacteren 
die het nummer dan zal opzoeken en je de 

producent kan meedelen.

Voor eieren is dat het nummer op het ei 
(naast de datum, en niet in een ovaaltje). Het 
eerste cijfer geeft de productiemethode aan 
( = biologisch;  = hennen met vrije uitloop; 

 = scharrelkippen;  = batterijkippen). Daarna 
komt er een lettergroep, daarna een cijfer-

groep waarvan het eerste cijfer de provincie 
aanduidt en de rest de producent zelf. Op de 

doos staat ook een nummer: het nummer van 
het pakbedrijf (in sommige gevallen is dat 

dezelfde als de producent). Voor beide num-
mers kan je ook terecht bij het meldpunt.

Nieuwe publicaties

Activiteitenverslag 

In december heeft het Voedselagentschap zijn acti-
viteitenrapport van het jaar  openbaar gemaakt. 
De facetten van de diverse opdrachten van het 
agentschap, waaronder het waken over de voedsel-
veiligheid en de bestrijding van plant- en dierziekten 
worden er in toegelicht.

Het jaarverslag  is completer dan het jaarver-
slag . 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 en voor collega’s van andere overheids-
diensten, kan dit interessante informatie zijn.

Het activiteitenrapport zal in gedrukte vorm verdeeld 
worden binnen het Voedselagentschap en eveneens 
overgemaakt worden aan specifi eke doelgroepen. 
Andere geïnteresseerden kunnen zelf een exemplaar 
aanvragen via het meldpunt van het voedselagent-
schap op het nummer / , of via onze 
website. Je kan het activiteitenverslag  ook 
rechtstreeks on-line raadplegen (in PDF-formaat) op 
onze website www.favv.be.

“Activiteitenverslag ”,  bladzijden,  kleuren, 
december . Verkrijgbaar in het Nederlands en in 
het Frans.





Tenslotte

Oh denneboom, oh denneboom…  

Een kerst zonder kerstboom is volgens veel mensen geen echte kerst. 
En inderdaad, vandaag de dag maakt de kerstboomtraditie quasi overal ter 

wereld deel uit van de heersende gebruiken. Deze gewoonte is uitgegroeid tot 
een symbool voor gelovigen en niet-gelovigen, arm en rijk, groot en klein, die 

samen rond deze boom de eindejaarsfeesten vieren.

Over de oorsprong van deze traditie bestaan naar goede gewoonte 
verschillende versies maar zeer waarschijnlijk stamt ze uit de tijd dat 

het bij onze Germaanse voorouders gebruikelijk was om de kortste 
dag te vieren met een altijd groene tak of boom uit het bos 

(conifeer, hulst, maretak…). 

In het putje van de winter symboliseren de groenblijvende 
naalden en bladeren dat het leven niet dood is maar zal 

terugkeren in het voorjaar, een voorbode van vernieuwing. 
Ook werden er vreugdevuren ontstoken om de langste 

nacht te vieren want ook het licht was een belangrijk 
element bij deze gebeurtenis. Deze traditie van groen-

blijvende bomen en vreugdevuren (thans vervangen 
door… jawel, kaarsen en kerstverlichting) zou door 

Christelijke invloeden en gebruiken overgenomen 
zijn en missionarissen en kolonisten zouden dit 

gebruik over de wereld verspreid hebben. 

Daarnaast bestaat ook nog de gewoonte om 
de kerstboom te versieren met kerstballen. 

Heksenwaan, volkskunst of religieuze achter-
gronden?  Naar verluidt zou de idee oorspron-

kelijk dateren uit de e eeuw, waar er tijdens 
voorstellingen met rode appels versierde 

takken van appelbomen de boom van het 
Paradijs symboliseerden, om in de loop 

van de e eeuw te evolueren naar de 
gewoonte om op  december het 

interieur op te smukken met deze 
versierde takken. 

Onder invloed van de Duitse kerst-
boom- overlevering werden de 

appelboomtakken systematisch 
vervangen door een spar en 

de appels door kerstballen in 
allerhande kleuren… 

In België moeten we voor 
deze traditie teruggaan 

tot in de e eeuw. De 
ironie wil dat “dankzij” 

de twee Duitse invasies 
die ons land vorige 

eeuw meemaakte, de 
kerstboomtraditie 

weer ingang vond 
en in een stroom-

versnelling is 
gekomen.


