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Referentietermen 

 Risk Assessment Group - Veterinary – 

Emerging Zoonoses 

‘RAG-V-EZ’ 

 Risicobeoordeling van (opkomende) zoönoses bij dieren in het kader 

van de bescherming van de volksgezondheid 

(DirRisk 2022/56 – V13 van 31/01/2023)  

 
* RAG-V-EZ = werkgroep waarvan de verschillende leden een belangrijke rol kunnen spelen (door hun kwalificaties, hun ervaring en hun banden 

bij instellingen) bij de beoordeling en/of het beheer van (opkomende) zoönoses waarbij diergeneeskundige aspecten betrokken zijn. 

** RAG : De Risk Assessment Group (RAG) analyseert het risico voor de bevolking op basis van epidemiologische en wetenschappelijke gegevens. 

Deze groep bestaat uit: epidemiologen van Sciensano; gezondheidsautoriteiten van de federale staat en de gefedereerde entiteiten; deskundigen 

met specifieke kennis van gezondheidsrisico's. De RAG is opgericht bij een protocolakkoord tussen de verschillende Belgische sanitaire overheden 

inzake volksgezondheid. Zij leunt aan bij de RMG (Risk Management Group), die eveneens bij dit protocol is ingesteld en tot taak heeft incidenten 

en crisissen te beheren.  

*** SciCom adviesaanvraag: via de voogdijminister, de gedelegeerd bestuurder van het FAVV, crisismanager. 
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Doel van de RAG-V-EZ: 

De RAG-V-EZ is de Belgische multidisciplinaire referentiegroep, desgevallend aangevuld met externe 

experts, op het gebied van opkomende zoönoses waarbij diergezondheidsbevoegdheden, gedeeld 

tussen de federale et de regionale autoriteiten, een rol spelen. 

Er wordt een ‘Risk Assessment Group - Veterinary – Emerging Zoonoses‘ (RAG-V-EZ) opgericht in akkoord 

met de Risk Assessment Group.  Deze werkgroep verenigt diverse leden die door hun uiteenlopende en 

relevante kwalificaties, ervaring en hun banden met instellingen betrokken zijn bij de beoordeling of het 

beheer van opkomende en impactvolle zoönosen vanuit een diergeneeskundige invalshoek.  

De werkgroep voert toezicht uit op het opduiken van impactvolle zoönosen en kan de nodige reacties en 

beheersacties beoordelen en/of aanbevelen om deze aan te pakken in een "One Health”-perspectief.  

Met het oog op het beheer van opkomende zoönoses in een globale "One Health"-dimensie wordt overleg 

gepleegd met vertegenwoordigers van het PREZODE-netwerk, het DG Leefmilieu van de FOD 

Volksgezondheid en, indien nodig, met elke andere officiële vertegenwoordiger van de Belgische 

geïntegreerde "One Health"-visie. 

De RAG-V-EZ kan ontwerpantwoorden aan de vragende autoriteiten centraliseren en coördineren. 

Op verzoek van de RAG of op eigen initiatief zal de RAG-V-EZ de verschillende betrokken overheden en de 

RAG ondersteunen bij (snelle) risicobeoordelingen met betrekking tot de diergezondheidsaspecten van 

opkomende zoönosen. Zij zal de gegenereerde informatie in de juiste context plaatsen ten aanzien van 

het risico voor de volksgezondheid en de diergezondheid. Zij bepaalt voor welke vragen in verband met 

de risicobeoordeling zij niet over de vereiste deskundigheid beschikt en waarvoor zij voorstelt zich te 

wenden tot het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV of andere bevoegde expertise organen. 

 

Samenstelling van de groep RAG-V-EZ 

De RAG-V-EZ bestaat uit twee categorieën leden: 

A) De RAG-V-EZ is samengesteld uit permanente deskundigen, risico-evaluatoren en risicomanagers:  

- de Belgische Chief Veterinary Officier (CVO); 

- de Belgische afgevaardigde bij de World Organisation for Animal Health (WOAH, ex-OIE); 

- leden van de Federale Overheidsdienst "Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 

Leefmilieu" (Dienst Sanitair Beleid Dieren en Planten); 

 - leden van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (DG Controlebeleid, 

Dienst Crisispreventie en Crisisbeheer, Dienst Communicatie, en andere indien nodig); 

- leden van Sciensano; 

- dierenartsen of diergezondheidsprofessionelen aangeduid door de regionale overheden; 
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- deskundigen die zijn aangeduid door het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV 

(SciCom); 

- een lid van de RAG. 

B) naast de permanente leden kunnen ad hoc leden worden uitgenodigd:  

Uit het netwerk van deskundigen worden specifieke deskundigen geselecteerd naar gelang van de aard 

van de gebeurtenis/incident/crisis. Deze specifieke deskundigen moeten idealiter alle domeinen bestrijken 

waar de veterinaire gezondheid in verband met de betrokken zoönose kan worden bedreigd. De 

Stafdirectie voor Risicobeoordeling van het FAVV (DirRisk) is verantwoordelijk voor het opstellen van de 

lijst van deskundigen. 

De RAG is vertegenwoordigd in de RAG-V-EZ om te zorgen voor interactie en coördinatie. 

Het secretariaat en de coördinatie van de RAG-V-EZ worden waargenomen door DirRisk. 

De groep wijst uit haar leden een voorzitter en een ondervoorzitter aan. Mandaten met bepaalde 

termijnen kunnen voorzien worden om afwisseling van het (onder-)voorzitterschap te bekomen. 

De RAG-V-EZ duidt onder haar leden een stuurgroep aan. Deze stuurgroep bestaat ten minste uit de 

voorzitter, de ondervoorzitter, de CVO, de afgevaardigde van WOAH, de directeur-generaal Controlebeleid 

van het FAVV en de secretaris van de RAG-V-EZ. 

 

Naam 
 

Functie Rol in de RAG-V-EZ 
 

Claeys Herman FOD, DG APF, Afdelingshoofd Dienst 
Sanitair beleid Dieren en Planten 

Vertegenwoordiging DG APF 
FOD en afvaardiging WOAH 

Depoorter Pieter FAVV, Stafdirectie voor 
Risicobeoordeling (S5), 
Controlebeleid 

Dossierbeheerder, coördinatie 
RAG-V-EZ, secretariaat RAG-V-EZ 

Dewulf Jeroen UGent, Professor veterinaire 
epidemiologie, lid SciCom 

Lid SciCom, expert in 
epidemiologie 

De Regge Nick Sciensano, Unit of Enzootic and 
Vectorborn diseases, lid SciCom 

Lid SciCom, link met de LNR, 
expert in door vectoren 
overgebrachte ziekten 

De Waele Valérie SPW, expert beleid en beheer van 
wilde dieren 

Vertegenwoordiging Waals 
Gewest  

De Winter Paul FAVV, Directie Diergezondheid en 
veiligheid van de dierlijke producten 
(S2), Controlebeleid  

Vertegenwoordiging S2 (FAVV), 
zoönosen 

Heymans Jean-François AFSCA, Directeur-generaal 
Controlebeleid 

Vertegenwoordiging DG 
Controlebeleid (FAVV) 
Coördinatie FAVV en externe 
betrekkingen 

Hooyberghs Jozef FAVV, Directie Diergezondheid en 
veiligheid van de dierlijke producten 
(S2), Controlebeleid 

Afdelingshoofd  
Dierengezondheid (FAVV) 
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Houdart Philippe FAVV, Directeur Dienst 
Crisispreventie en -beheer 

Expert & coördinatie 
Crisispreventie en -beheer 

Linden Annick ULiège, Hoogleraar Gezondheid en 
pathologieën van wilde fauna  

Dierengezondheid in wilde fauna 

Mauroy Axel FAVV, Directeur Stafdirectie voor 
Risicobeoordeling (S5), 
Controlebeleid 

Coördinatie RAG-V-EZ 

Mori Marcella Sciensano, nationaal 
referentiecentrum Brucellose en Q-
koorts, lid SciCom 

Lid SciCom, expert bacteriële 
zoönosen 

Nauwynck Hans UGent, Professor dierlijke virologie Expert dierlijke virologie 

Rebolledo Javiera Sciensano, Épidémiologie des 
maladies infectieuses 

Epidemiologie van 
infectieziekten 

Rettigner Chantal FAVV, Directie Diergezondheid en 
veiligheid van de dierlijke producten 
(S2), Controlebeleid 

Vertegenwoordiging S2 en CVO 

Rouffaer Lieze Leefmilieu Brussel, expert beleid en 
beheer van wilde dieren 

Vertegenwoordiging Brussel 
Gewest (wilde dieren) 

Saegerman Claude ULiège, Professor veterinaire 
epidemiologie en risicoanalyse, lid 
SciCom 

Lid SciCom, expert in 
epidemiologie en risicoanalyse 

Stassijns Jorgen Coördinatie RAG Link met de RAG 

Vermeersch Katie FOD, DG APF, Dienst Sanitair Beleid 
Dieren en Planten  

Expert ‘One Health’ (FOD) 

Vervaeke Muriel ANB, expert beleid en beheer van 
wilde dieren 

Vertegenwoordiging Vlaams 
Gewest (wilde dieren) 

Walhin Jean-Sébastien FAVV, Directeur Dienst communicatie Expert & coördinatie 
communicatie (FAVV) 

 

Taken, activiteiten en deliverables van de RAG-V-EZ  

Bij een ernstige zoönotische dreiging/uitbraak/incident/crisis die betrekking heeft of betrekking kan 

hebben op België. 

1. Opvolging van de evolutie (zowel in België als internationaal) van de wetenschappelijke kennis in 

verband met het etiologisch agens, voornamelijk met betrekking tot de gezondheid van dieren 

(gezelschapsdieren, nutsdieren en wilde dieren) in het kader van het risico op opkomende en 

significante zoönose (overdracht van het pathogeen organisme van dier op mens) en/of vice versa 

(overdracht van het pathogeen organisme van mens op dier). Verzamelen van informatie over de 

aanwezigheid en verspreiding van het betrokken zoönotisch organisme bij dieren in België (met 

inachtname van de confidentialiteit van de gegevens). 

2. Opvolging van de kennis over de epidemiologische evolutie van het betrokken zoönotische 

organisme bij dieren (gezelschapsdieren, nutsdieren en wilde dieren) op het terrein en dit zowel 

in België als internationaal. 

3. Identificeren en evalueren van de kritieke punten betreffende de rol van dieren bij de bestrijding 

van de specifieke zoönose in België. 
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4. Informeren van de politieke en administratieve autoriteiten over belangrijke feiten en 

epidemiologische gegevens van het betrokken zoönotisch organisme bij de dieren  

5. Opstellen van (snelle) risicobeoordelingsnota('s) over de (opkomende) zoönose en de 

diergezondheidsaspecten daarvan  

6. Voorstellen van (een) specifieke monitoring en/of surveillance plan(nen) en controlemaatregelen 

(opties voor risicobeheer) 

7. Identificeren van risico-gerelateerde vragen om aan de bevoegde expertise organen en/of aan het 

Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV (SciCom) voor te leggen.  

8. Rapportering aan de RAG en aan elke eventueel op te richten crisisgroep, alsmede aan de 

bevoegde overheid. 

9. In samenwerking met de bevoegde diensten, uitwerken van de communicatie bestemd voor 

dierenartsen, beroepssectoren of het publiek die betrokken zijn bij de (opkomende) zoönose over 

alles dat te maken heeft met de diergeneeskundige aspecten (bv. via FAQ's). 

10. Ondersteuning van de administraties en, indien gewenst door de bevraagde instantie, coördinatie 

van de ontwerpantwoorden op eventuele parlementaire vragen betreffende de 

diergeneeskundige aspecten van een zoönose. Er zal een inventaris van antwoorden op 

parlementaire vragen en andere relevante informatie worden bijgehouden door de RAG-V-EZ. 

11. Voorstel tot opheffing van de groep.  

 

Werking van de RAG-V-EZ 

De RAG-V-EZ steunt op haar stuurgroep voor haar dagelijkse werking. De stuurgroep overlegt regelmatig 

over prioritaire dossiers met betrekking tot (opkomende) zoönoses. 

De RAG-V-EZ overlegt op initiatief van haar voorzitter of op gemotiveerde verzoek van een ander lid.  

De opvolging van de nationale en internationale epidemiologische situatie met betrekking tot 

(opkomende) zoönoses wordt voor de RAG-V-EZ uitgevoerd door DirRisk. Relevante (en significante) 

wijzigingen in de epidemiologische situatie op dit vlak worden gemeld aan de RAG-V-EZ. 

Alle partners engageren zich om maximaal informatie uit te wisselen betreffende impactvolle zoönosen 

bij dieren via het ter beschikking gestelde gemeenschappelijke platform. 

In geval van een opkomende en significante zoönotische dreiging/uitbraak/ incident/crisis zal de RAG-V-

EZ-stuurgroep in nauwe samenwerking met of op vraag van de RAG overleg plegen en de 

diergeneeskundige behoeften identificeren. Indien de vereiste ervaring binnen de RAG-V-EZ niet 

voldoende is, kunnen ad hoc externe deskundigen uitgenodigd worden. 

De RAG-coördinator zorgt voor de link tussen de RAG en de RAG-V-EZ. 

Documenten die door de RAG-V-EZ uitgegeven worden in eigen naam kunnen gepubliceerd worden.  

De leden van het SciCom die aan de RAG-V-EZ deelnemen, treden op als "intuitu personae" en in eigen 

naam. Zij geven niet de mening van het SciCom weer. 

Voor adviesaanvraag aan het Wetenschappelijk Comité volgt de RAG-V-EZ de specifieke geldende 

procedure bij het FAVV (procedures ‘2011/466/PCCB’ en ‘2011/468/PCCB’).  
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De RAG-V-EZ komt ten minste eenmaal per jaar in plenaire vergadering bijeen. 

De RAG-V-EZ is ingesteld voor onbepaalde tijd. 

 

Middelen 

Om haar goede werking te garanderen, krijgt de RAG-V-EZ administratieve en wetenschappelijke 

ondersteuning van de Stafdirectie voor Risicobeoordeling ("DirRisk") van het FAVV (dossierbeheerder). In 

geval van nood (waaronder crisis) zal zij prioritair worden bijgestaan door de communicatiedienst en de 

vertaaldienst van het FAVV en, desgevallend, door andere diensten binnen en buiten het FAVV en/of 

andere partnerinstellingen.  

 

______________________________________________ 


