
Title Nota die de principes beschrijft voor de analyse van de initiatieven op budgettair vlak.
Description Opstellen van een nota met de beginselen van transparantie bij de analyse van initiatieven op

budgettair vlak (beschikbare kredieten, impact ESR-saldo, gebruik van de reserves,...) zodat
de dienst B&B een advies kan uitbrengen over de stappen die moeten worden ondernomen
om de wetgeving na te leven (bv. om de reserves van het FAVV te gebruiken, moet de
minister van Begroting zijn goedkeuring geven,...).

Output Beleidsnota B&CG

Status Priority Progress Deadline
OC If possible Delay 2022-06-30

Responsible Accountable
B&B SGAD

Stavaza 23/11/2022 10:46 - Charlotte Leclercq En cours 14/07/2022 14:56 - Charlotte Leclercq Suite
aux discussions budgétaires, la note sera rédigé à partir d'octobre 2022. 27/01/2022 -
Charlotte Leclercq (FAVV-AFSCA): Pas encore commencé

Opmerking

Besluit

Milestones



Title Bepalen welke beslissingsprocessen moeten getoetst worden aan het centraal plaatsen van
de consument (action)

Description Oplijsten van processen waarbij beslissingen worden genomen die een impact hebben op de
veiligheid en/of het veiligheidsgevoel van de consument en dit vertrekkende van de
procescartografie.

Output lijst beslissingsprocessen

Status Priority Progress Deadline
OC Nice to have Delay 2021-12-31

Responsible Accountable
CONT CONT

Stavaza 26/09/2022 09:20 - Vanessa De Neef Op 25/08/2022 werd de lijst van processen waarbij de
consument centraal staat voorgelegd voor goedkeuring aan de projectmanager en sponsor.
16/05/2022 - Vanessa De Neef WG-vergadering op 03/05/2022: voorstel van lijst processen
waarbij de consument centraal staat opgemaakt. Volgende stap: lijst moet voorgelegd
worden aan de projectmanagert en sponsor. 21/04/2022 - An Sevenants 19/04: bespreking
MOC+ 07/03/2022 - Audrey Rigo proposition : priorité nice to have 03/03/2022 - Vanessa De
Neef Cartografie moet eerst up to date zijn, vooraleer de werken aangevat kunnen worden.
Een tweede vergadering werd ingepland op 03/05/2022. 25/02/2022 - Valérie Van Roy
12/07/2021: werkgroep eerste keer samengekomen: uitleg + aanpak operationele
doelstelling + gevraagd aan leden WG om processen op te lijsten 25/02/2022 - Valérie Van
Roy volgende meeting van de werkgroep: 3/05/2022 14/02/2022 - Audrey Rigo bilat :
delayed > pas de vue sur le timing et les étapes pour finaliser; la priorité sera analyser dans le
cadre l'exercice fait par la SCS 24/01/2022 - Audrey Rigo (FAVV-AFSCA): 8/09/2021: CONT -
WG is samengesteld.

Opmerking 25/08/2022 10:14 - An Sevenants Deze strop heeft betrekking op de visie van het FAVV en
kan niet gelinkt worden aan 1 proces.

Besluit

Milestones

Title
Oplijsten van processen waarbij beslissingen worden genomen die een impact hebben op de
veiligheid en/of het veiligheidsgevoel van de consument en dit vertrekkende van de
procescartografie.

Output lijst beslissingsprocessen

Comment

1) Analyse processen DG Controle en identificatie kritische stappen. 2) Vergadering WG
12/07/2021 inleidende bespreking. 3) Bespreking MOC+ 19/04/2022. 4) Vergadering WG
03/05/2022 inventarisatie van processen DG CONT. 5) Bespreking lijsten met projectmanager
en sponsor ter validatie.

Deadline 2022-08-25



Title Systeem ontwikkelen om deze toetsing (waar mogelijk) transversaal mogelijk te maken en te
integreren in de opgelijste beslissingsprocessen.

Description Identificeren binnen de processen welke stappen een aftoetsing vereisen en hoe deze
aftoetsing te implementeren en te documenteren.

Output Waar nodig aangepaste procedures, beslissingsbomen, instructies

Status Priority Progress Deadline
OC Nice to have On track 2024-12-31

Responsible Accountable
CONT CONT

Stavaza 04/11/2022 14:59 - An Sevenants sluit aan op SO 1.2.1.A die afgesloten. Deze zou nu van van
start kunnen gaan, echter, is "nice to have". Er dient eerst prioriteit gegeven te worden aan
de STROPS met prioriteit must en if possible. 21/04/2022 - An Sevenants 19/04: bespreking
MOC+ 07/03/2022 - Audrey Rigo proposition : priorité nice to have 03/03/2022 - Vanessa De
Neef Deze werkgroep zal opstarten eens de werkgroep uit OD 1.2.1.a zijn taken heeft
voltooid. 14/02/2022 - Audrey Rigo bilat : expliquer ce qui sera réalisé en 2022 si possible
24/01/2022 - Audrey Rigo (FAVV-AFSCA): 8/09/2021: CONT - Voor 31/12/2021 zal het
projectplan worden uitgeschreven door de WG.

Opmerking 25/08/2022 10:14 - An Sevenants Deze strop heeft betrekking op de visie van het FAVV en
niet op 1 enkel proces

Besluit

Milestones
Title Vastleggen methodologie voor implementatie aftoetsing
Output Waar nodig aangepaste procedures, beslissingsbomen, instructies
Comment
Deadline 2023-06-30

Title Implementatie aftoetsing
Output Waar nodig aangepaste procedures, beslissingsbomen, instructies
Comment
Deadline 2024-12-31

Title Identificatie stappen per proces
Output Waar nodig aangepaste procedures, beslissingsbomen, instructies
Comment
Deadline 2023-06-30





Title Revisie van de methodologie voor de uitvoering van risico-evaluaties voor chemische
contaminanten (o.a. race.be)

Description Uitwerken van een tool voor het uitvoeren van risico-analyses voor chemische contaminanten
in levensmiddelen, gebaseerd op de RACE tool, die ter beschikking gesteld kan worden van
operatoren. Aanpassing document actielimieten.

Output Tool race.be + Globaal document "actielimiet" herzien, het bevat alle output van de
(sub)projecten in een coherent geheel (methodes, actielimieten en de definitie ervan). Doc.
dat de wijze bepaalt waarop het FAVV beslissingen neemt (AV., PV, recall…)

Status Priority Progress Deadline
GS If possible On track 2022-06-30

Responsible Accountable
S3 PCCB

Stavaza 13/09/2022 09:27 - Nathalie Roels Update 8/6/2022 Gezien het personeelstekort bij S3
moeten keuzes gemaakt worden en prioriteiten bepaald worden. Dit project wordt niet als
prioritair beschouwd (zie ook beslissing dircom 26/4/2022) en zal daarom voorlopig niet
verder afgewerkt worden. Update 27/7/2022 Er wordt naar gestreefd een nota met eerste
voorstel voor tool voor te leggen aan het Dircom voor eind 2022. 01/02/2022 - Christelle
Peeters: Test modif stavaza 24/01/2022 - Audrey Rigo (FAVV-AFSCA): Principe werd
goedgekeurd in dircom eind 2020 en wordt nu uitgewerkt voor enkele voorbeelden. Update
25/10/2021 Is lopende; voorstel zal intern voorgesteld worden. Na interne bespreking van
het voorstel dient, dient het akkoord van het Dircom gevraagd te worden (waar onder meer
de middelen, o.a. ICT moet bepaald te worden). Doel is om in het 1e trimester 2022 te
presenteren op Dircom, dit is afhankelijk van de werklast gelinkt aan het vertrek van Vincent
Helbo.

Opmerking

Besluit

Milestones
Title Nota Dircom

Output
Tool race.be + Globaal document "actielimiet" herzien, het bevat alle output van de
(sub)projecten in een coherent geheel (methodes, actielimieten en de definitie ervan). Doc.
dat de wijze bepaalt waarop het FAVV beslissingen neemt (AV., PV, recall…)

Comment
Deadline 2022-12-31



Title
Ontwikkelen van een visie betreffende WGS (Whole Genome Sequencing) als onderdeel van
het risico-gebaseerd controleprogramma en autocontrole en bewustmaking van de politiek
verantwoordelijken van het belang van WGS

Description Opstellen van een visienota betreffende WGS.
Output Visienota

Status Priority Progress Deadline
OC Must Delay 2022-08-31

Responsible Accountable
S3 PCCB

Stavaza 06/10/2022 11:09 - Nathalie Roels Update 5/10/2022: Présenté au Dircom du 03/10/22 =>
Accord du Dircom, voir rapport, sous réserve de budgets (NAP AMR ou dans le cadre du
programme d’analyse, thèmes en 24 et 25) + OK concertation sectorielle, dont conclusions à
reprendre en Dircom avant décision finale 13/09/2022 10:37 - Nathalie Roels Update
27/7/2022 De visienota + nota aan Dircom bevinden zich in SP en zullen eind september
voorgelegd worden aan het Dircom. 16/02/2022 - Nathalie Roels Update 16/02/2022 Een
schriftelijk antwoord werd niet bezorgd door DG Laboratoria. Echter, op 2/2/2022 vergaderde
DG Laboratoria met Sciensano over WGS-implementatie. S3 (Vera Cantaert) was aanwezig op
de vergadering. Daarin werden enkele laboratoriumgerelateerde zaken reeds duidelijk: FAVV
labs zullen instaan voor wetlab en Sciensano voor drylab (dataverwerking). Sciensano zal een
prijsinschatting voor deze diensten bezorgen aan DG Laboratoria tegen eind februari.
02/02/2022 - Nathalie Roels: Update 05/01/2022 Een eerste versie van de visienota werd
gestuurd aan DG Laboratoria op 18/11/2021 met de vraag voor input op de
laboratoriagerelateerde items. 24/01/2022 - Audrey Rigo (FAVV-AFSCA): Visienota wordt
opgesteld. Update 25/10/2021 op 25/10/2021 het advies wetenschappelijk comité
ontvangen. Op basis hiervan kan de uitwerking van de visienota opgestart worden

Opmerking 06/10/2022 11:11 - Nathalie Roels De output is een visienota, en deze werd goedgekeurd op
het Dircom van 3/10, dus deze STROP is afgewerkt --> voorstel tot afsluiten van deze STROP.
De verder acties vallen buiten deze STROP. 06/10/2022 11:11 - Nathalie Roels

Besluit 03/10/2022 10:39 - Audrey Rigo voir conclusions dircom 3/10

Milestones



Title Evalueren of/hoe risico-evaluaties ter beschikking kunnen gesteld worden aan de operatoren
via foodweb of andere tool/methodiek.

Description evalueren of het opportuun is om het risicoevaluatie document ter beschikking stellen van de
operator, nagaan onder welke vorm en met welke tool

Output document met evaluatie

Status Priority Progress Deadline
TT If possible On track 2024-12-31

Responsible Accountable
CONT CONT

Stavaza 10/10/2022 11:53 - An Sevenants 07/10: Verschillende te ondernemen etappes en termijnen
uitgeschreven 21/04/2022 - An Sevenants 19/04: bespreking MOC+ 07/03/2022 - Audrey
Rigo à transférer vers DIFA, suivi dans le cadre de DIFA / devient must 03/03/2022 - Vanessa
De Neef Zal opgenomen worden onder DIFA. 24/01/2022 - Audrey Rigo (FAVV-AFSCA):
8/09/2021: CONT - Voor 31/12/2021 zal het projectplan worden uitgeschreven door de WG.

Opmerking 25/08/2022 10:10 - An Sevenants Deze strop kadert niet enkel in het proces "uitvoeren van
het controleplan". Nog ander proces betrokken: Controleren in het kader van
anomaliën/incidenten/crisissen/klachten van consumenten. 04/08/2022 13:55 - Audrey Rigo
absorbé par DIFA track 3

Besluit

Milestones

Title Bespreking beleid mbt ter beschikking stellen van risico-evaluatie aan operator (overleg
PCCB)

Output document met evaluatie

Comment Verschillende etappes: - eerste overleg : nov 2022 - verdere uitdieping en verduidelijking
informatie en voorwaarden

Deadline 2023-06-30

Title Oplijsten mogelijkheden om risico-evaluatie ter beschikking te stellen afh van het beleid
Output document met evaluatie
Comment
Deadline 2023-12-31

Title Ter beschikking stellen via bestaande systemen indien aangewezen
Output document met evaluatie
Comment
Deadline 2024-06-30



Title Ter beschikking stellen via my favv operator
Output document met evaluatie
Comment Uitwerking via DIFA-project
Deadline



Title Actualisering van de gemeenschappelijke aanpak voor de acties die moeten worden
genomen naar aanleiding van risicoanalyses

Description 1. Vaststelling van een aanpak van het Agentschap voor de actielimieten die niet onder de
wetgeving vallen (juridisch aspect + voedselveiligheid, in het bijzonder van de consumenten
=> Een nota zal worden voorgelegd aan het Dircom 2. Herziening van het herziene algemene
document “actielimiet”, met inbegrip van alle outputs van de (sub)projecten in een
samenhangend geheel (methoden, actielimieten en de beschrijving ervan). Doc. dat bepaalt
op welke wijze het FAVV beslissingen neemt (AV, PV, recall…)

Output Globaal document "actielimiet" herzien, het bevat alle output van de (sub)projecten in een
coherent geheel (methodes, actielimieten en de definitie ervan). Doc. dat de wijze bepaalt
waarop het FAVV beslissingen neemt (AV., PV, recall…)

Status Priority Progress Deadline
OC Must On track 2023-12-31

Responsible Accountable
S3 PCCB

Stavaza 03/11/2022 10:41 - Nathalie Roels 28/10/2022 PCCB heeft de input van de JurDir ontvangen
en zal de 3e versie van de nota presenteren op het Dircom van 7/11/2022 Na goedkeuring
van de nota op het Dircom zal S3 de planning (incl. Milestones) bepalen. 03/11/2022 10:41 -
Nathalie Roels 13/09/2022: Bespreking van de fiche op bilaterale CEO-DG 12/09 -> de nota
van JPM zit in een finale fase, wat zijn nu de volgende stappen om tegen de voorziene
deadline het documenten “actielimieten” herzien te hebben? Intern nazien en deze
tussenstappen onder “milestones” in de boordtabel opnemen, dit zodoende om te
verzekeren dat de voorziene deadline gehaald wordt. 13/09/2022 12:07 - Nathalie Roels
12/09/2022 PCCB wacht nog op de input van Juridishce dienst om de 3e versie van de nota
te kunnen finaliseren. Na finalisatie van deze versie zal de nota opnieuw op het Dircom
gepresenteerd worden. 13/09/2022 12:06 - Nathalie Roels 5/7/2022: -Dircom 21/03/2022:
presentatie van de visienota “Stratégie d’évaluation et de gestion des risques à l’AFSCA – La
place du « document limites d’actions ». Beslissing Dircom: gaat niet akkoord met optie 3;
conform art. 8 dient bij ernstig en dreigend gevaar de minister tussen te komen; er wordt een
nieuw voorstel van de nota verwacht rekening houdend met 4 opmerking (zie verslag Dircom
21/3/2022 voor details). -Dircom van 13/6/2022: presentatie van versie 2 van de visienota.
Beslissing Dircom: er dient een 3e voorstel van nota opgesteld te worden die vervolgens als
punt A op een volgend Dircom zal gepresenteerd worden. 14/02/2022 - Nathalie Roels
Update 10/02/2022 1e relecture réalisée par les Directions PCCB => revu par JPM Nouvel
avis service juridique (inattendu) reçu la semaine du 7/2/22 => à intégrer dans la note.
Hierdoor zal de nota pas in maart aan het Dircom voorgesteld worden. 24/01/2022 - Audrey
Rigo (FAVV-AFSCA): Update PCCB 28/09/21: Approche globale agence : - Recueil des infos
en vue d'une note en vue de définir les principes en cours - Draft de note réalisé par JPM -
Réunion PCCB-Serv juridique (suite notamment PFOS) prévue le 28/09 25/10/2021 Update
27/10/2021: Vergadering met Juridische dienst van 25/10 => beter begrip + er zijn 2
Aspecten: 1. wetelijke basis en 2. Politieke beslissing => er zijn 3 opties geïdentificeerd -> Er
zal een gemeenschappelijke nota Juridische dienst-S0 opgesteld worden, die ten laatste in
januari 2022 aan het Dircom zal voorgesteld worden

Opmerking



Besluit

Milestones
Title Visienota

Output
Globaal document "actielimiet" herzien, het bevat alle output van de (sub)projecten in een
coherent geheel (methodes, actielimieten en de definitie ervan). Doc. dat de wijze bepaalt
waarop het FAVV beslissingen neemt (AV., PV, recall…)

Comment

12/9/2022: PCCB wacht op input van de juridische dienst om de 3e versie van de nota te
kunnen finaliseren. Hierna zal het opnieuw op het Dircom gepresenteerd worden.
28/10/2022: PCCB heeft de nodige input verkregen en zal de 3e versie van de nota
presenteren op het Dircom van 7/11/2022

Deadline 2022-06-30



Title Implementatie van NARVAL-SP als uniek informatiepunt voor normen en limieten van de
door het FAVV uitgevoerde analyses

Description ontwikkeling van sharepoint tool voor informatiepunt voor normen en limieten. Experten
PCCB vullen NARVAL-SP aan met alle bestaande normen en limieten. In fasen. Alle betrokken
diensten en laboratoria toegang verlenen tot NARVAL-SP.

Output Narval SP 100% functioneel en toegankelijk voor de betrokken diensten en laboratoria

Status Priority Progress Deadline
OC Must On track 2022-12-31

Responsible Accountable
PCCB STAF PCCB

Stavaza 13/09/2022 13:33 - Nathalie Roels 8/9/2022: De nodige aanpassingen werden door ICT
uitgevoerd aan de flow en boordtabel waardoor NARVAL opnieuw functioneel is. Deborah
dient deze nieuwe ontwikkeling van NARVAL nu uit te testen. Gezien haar afwezigheid tot
begin oktober, zal dit pas in de loop van oktober kunnen uitgevoerd worden. 13/09/2022
13:15 - Nathalie Roels coordinatievergadering 24/6/2022: NARVAL-SP est en priorité 5, après
les améliorations du flow et le botabo. Ça ne sera pas développé dans le nouvel
environnement avant septembre (dans le meilleur des cas, en fonction des autres priorités).
DDT garde les Excel qui sont mis à jour et quand Narval-SP sera disponible dans le nouvel
environnement, elle introduira manuellement les mises à jour. 13/09/2022 13:14 - Nathalie
Roels Update 22/04/2022: Door de migratie naar SP-online en de beslissing door de CEO dat
ICT andere prioriteiten heeft, zal NARVAL pas terug functioneel zijn tegen juni 2022. Tot dan
kunnen er geen aanpassingen gebeuren in NARVAL (doorgestuurde aangepaste TF door de
experten kunnen op dit moment dus niet in NARVAL aangebracht worden) en moet er met
de normen die nu aanwezig zijn in NARVAL gewerkt worden. Deborah heeft een Excel
overgemaakt aan DG Labo van de laatste stavaza van NARVAL die ze kunnen gebruiken tot
NARVAL weer operationeel is. De directeurs werden hierover geïnformeerd op
coördinatievergadering van 21/04/2022. 24/01/2022 - Audrey Rigo (FAVV-AFSCA): Au
23/8/21 : 385 fiches techniques sur 429 ont un tableau des normes approuvé. Ce qui
représente 90 % des fiches techniques. Les membres des services centraux de la DG contrôle
et de la DG labo ont accès à Narval-SP depuis le 1 juillet 2021. En mode consultation, ils n’ont
accès qu’aux FT dont le tableau des normes a été approuvé. Update 25/10/21: eind juni was
er 92 à 93% gerealiseerd--> 95% tegen 31/12/2021 zal gehaald worden.

Opmerking

Besluit

Milestones



Title

De mogelijkheid evalueren en voorstellen om de aanpak geleidelijk te integreren in een
algemeen controlesysteem per sector, met inbegrip van de verschillende onderdelen
(autocontrole, programma’s, gerichte wetgeving, enz.) om het risicoprofiel van de operatoren
te verduidelijken en de meest efficiënte nadere regels voor controles (inspecties en/of
analyses) vast te stellen

Description Ontwikkelen van de perspectieven voor de organisatie van de controles van een proefproject
(theoretisch, simulaties) in de eiersector uitgevoerd door S2 (BP 2018-2020) (= follow-up FIA)
Inschrijven van de aanpak in een systeem van algemene controle, per sector, met inbegrip
van de verschillende bestanddelen (autocontrole, programma’s, gerichte wetgeving, etc.) met
het oog op het preciseren van het risicoprofiel van de operatoren en het identificeren van de
meest efficiënte nadere regels voor de controles (=beslissing Dircom)

Output Visienota op basis van de conclusies van het proefproject uitgevoerd in de eiersector
(theoretische simulaties)

Status Priority Progress Deadline
OC If possible Delay 2022-06-30

Responsible Accountable
PCCB STAF PCCB

Stavaza 28/10/2022 15:00 - Nathalie Roels 12/09/2022 Bespreking bilaterale CEO-DG: Jean-François
geeft aan dat Philippe Houdart van de CCC momenteel bezig is met het piloot project rond
de eiersector met de input van Chantal R. (S2). Op dit moment hebben we geen informatie
over de stand van zaken van de vorderingen hierin. Navraag doen bij Jean-Philippe en
vervolgens de volgende milestones bepalen voor dit project. 24/01/2022 - Audrey Rigo
(FAVV-AFSCA): Projet pilote réalisé dans la filière des oeufs (simulations théoriques) en cours.
Une fois les conclusions connues, une note de vision globalisant l'approche sera rédigée.

Opmerking

Besluit

Milestones



Title
Op basis van en onder voorbehoud van de impactanalyse een meerjarenprogrammering voor
de analyses opmaken op basis van een meerjarig basisprogramma (essentiële analyses),
aangevuld met jaarlijkse thematische programmeringen

Description Nieuwe benaderingen voor de programmering van analyses beschrijven en voorstellen aan
het Dircom, zodat de meerjarenprogrammering van de analyses dan kan worden gebaseerd
op een meerjarig basisprogramma (essentiële analyses), aangevuld met jaarlijkse thematische
programmeringen (=BP 2018-2020) Juni 2022: goedkeuring van het eerste meerjarig
analyseprogramma en thematisch programma dat start in 2023

Output Eerste meerjarig analyseprogramma en thematisch programma

Status Priority Progress Deadline
AT Must On track 2022-06-30

Responsible Accountable
PCCB STAF PCCB

Stavaza 13/09/2022 13:43 - Nathalie Roels Update 7/7/2022: Programmatie door S1, S2, S3 werd
afgerond midden april 2022. Dircom 13/06/2022 : programma werd voorgesteld door JPM en
goedgekeurd, mits nog een aantal aanpassingen RC 28/6/2022: programma werd
voorgesteld door JPM 24/01/2022 - Audrey Rigo (FAVV-AFSCA): Output = Méthodologies
(JPM/S1/S2/CS) : presentation et validation méthologies au Dircom du 14/06/2021 - C&R
(JPM) (presentté au Dircom 21/10/2019) ü CCl : approche globale (I+A+SAC évalué dans les
GT) üFilières üPluriannuel = socle + thèmes - Santé animale (XP) et phytosanitaire (VH)
(presentté au Dircom 02/2021) - Impact général (SS) (presentté au Dircom 02/2021) - GO for
business case (presentté au Dircom 02/2021): BC pilote SS ; Réunion 02/03/21 Adaptation
des outils (alfa) (CS/JPM) : en cours - Besoins DGPC (mail à Stijn du 17/12/2020) - Dircom
08/02/2021 - Dircom 22/03/2021 (ccl du GT SS,dirco,RV,JPM), reporté au 29/03/2021 -
Business case (CS) (BC : 30/06/2021) üProgrammation o Réunion DGPC/DGL/DGC
(08/04/2021) o Réunion SS/JPM (14/04/2021 : module copie) o Réunion CEO/JFH
(06/05/2021) o Réunion DGPC/DGL/DGC/ICT (24/06/2021 : module copie) ü(Rationalisation)
ü(Planification) --> Output = Outil alfa adapté pour le 31/12/2021 Timing P2023 : validé par
Dircom 14/06/2021 ü Dès septembre 2021 : groupes de programmation ü Janvier - avril 2022
: proposition P2023 validée ü Mai 2022 : Impact DGL/DGC concertée avec DGPC (4 sem.) ü
Mai - Juin 2022 : ajustements éventuels (1sem.) ü Début Juin 2022 : validation Dircom ü Fin
Juin 2022: présentation au ComCon ü Dès juillet 2022 : rationalisation et planification
Documentation (JPM/S1/S2) - Output = Procédures ISO (JPM/S1/S2) : Procédures adaptés le
31/12/2024 ü Approche globale 2009/89 (JPM) üMéthodologies 2009/78 (JPM/XP/VH) - Avis
scicom (JPM) - Effets néfastes (Demande d’avis : 31/12/2021) o Demande CEO introduite
23/03/2021 o Évaluation Scicom en cours - Approche globale + méthodologies (Demande
d’avis : 31/12/2024) - Filière Mycotoxines et contaminants chimiques (en cours) - Programme
sécurité alimentaire - Output = Programme d'analyses pluriannuel (juin 2022) ü Instructions
(31/03/2021) o NEW : Description des Filières (description) (JPM) o NEW : Instructions de
travail GT (JPM); Traduction demandée (2021/06/21) o Réunion directeurs + DG DGPC
(12/05/2021) o Dircom (14/06/2021) o Réunion de section S2 & S3 (21/06/2021) o Réunion
de section S1 (30/06/2021 et 08/09/2021) o Programmation selon la nouvelle approche
(S1,S2,S3)

Opmerking 12/09/2022 13:49 - Audrey Rigo approuvé en Dircom le 13/06; présent au RC le 28/06



Besluit

Milestones



Title Reorganisatie van de controlescopes (basisscopes, thematische scopes en aanvullende
scopes)

Description Identificatie en opsomming van o.m. alle verschillende projecten en initiatieven gelieerd aan
het project RCM, zodoende de behoefte te kunnen bepalen voor het ontwikkelen van het
concept “programma RCM” die alles omvat en waarbij een prioritering en afstemming van de
verschillende projecten binnen dit programma dient bepaald worden. Progressieve
ontwikkeling van deze nieuwe scopes om vervolgens het algemene controlesysteem te
kunnen baseren op de aanmaak ervan en dit gefaseerd te laten uitrollen in de verschillende
sectoren. Aanpassing van de programmering en planning van de inspecties in de
bestaande/aangepaste IT-applicaties Aanpassing van de IT-applicaties aan de nieuwe
behoeftes (Bussiness Case 2) Uitvoeren van een impactanalyse na implementatie van de
nieuwe scopes

Output Visienota aanpak 'programma RCM' Basisscope, thematische en additionele scopes
Aangepast inspectieprogramma en inspectieplan BC 2 (voor aanpassing van de IT-applicaties
+ desgevallend aangepaste IT-applicaties ) Impactanalyse Appli IT impactées qui ne font pas
partie de DIFA

Status Priority Progress Deadline
OC Must Delay 2022-12-31

Responsible Accountable
PCCB - CONT PCCB

Stavaza 27/10/2022 11:21 - Nathalie Roels Nieuwe stuurgroep doorgegaan op 25/10/2022: de planning
1/1/2023 zullen op de voorziene datum in productie gaan. 13/09/2022 15:57 - Nathalie Roels Er
geeft zijn akkoord voor uitstel van MCL TRA FOOD, DBP en FCM tot 01/01/2023 & voor de MCL
Erkend instituut bijzondere diersoorten tot 1/7/2023 (voor beiden dus +6 maanden) & voor PRI
spermacentrum uitstel tot 1/1/2024 indien 1/7/2023 niet haalbaar is (indien de omzetting naar wetgeving
wordt + betreft slecht beperkt aantal operatoren). De overige MCL PRI zijn on track met start op
'22) is planning on track. 02/02/2022 - Nathalie Roels: Historiek: zie fiche PCCB -->
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/:w:/r/teams/GRP-FASFC-PCCB-COLSAM-BP-STROPS/BP2124%20%20STROPS/PCCB-
%20S0%201.3.1.d%20-%20RCM/BP2124%20-
%20SO%201.%203.%201.%20d_PCCBS008_Project%20status.docx?d=w4d713da0b6374fc7ae0be1e0a6caa104&csf=1&web=1&e=miUipn

Opmerking

Besluit

Milestones
Title Start nieuwe controlemetholodige in DIS

Output

Visienota aanpak 'programma RCM' Basisscope, thematische en additionele scopes
Aangepast inspectieprogramma en inspectieplan BC 2 (voor aanpassing van de IT-applicaties
+ desgevallend aangepaste IT-applicaties ) Impactanalyse Appli IT impactées qui ne font pas
partie de DIFA

Comment Uitstel met respectievelijke 6 en 8 maanden door de Corona-pandemie
Deadline 2021-01-01



Title Start nieuwe controlemethologie in TRA: subsector FFF

Output

Visienota aanpak 'programma RCM' Basisscope, thematische en additionele scopes
Aangepast inspectieprogramma en inspectieplan BC 2 (voor aanpassing van de IT-applicaties
+ desgevallend aangepaste IT-applicaties ) Impactanalyse Appli IT impactées qui ne font pas
partie de DIFA

Comment
Deadline 2022-01-01

Title Start nieuwe controlemethodologie in TRA: deel 2

Output

Visienota aanpak 'programma RCM' Basisscope, thematische en additionele scopes
Aangepast inspectieprogramma en inspectieplan BC 2 (voor aanpassing van de IT-applicaties
+ desgevallend aangepaste IT-applicaties ) Impactanalyse Appli IT impactées qui ne font pas
partie de DIFA

Comment
Deadline 2023-01-01

Title Start nieuwe controlemethodologie PRI quarantaine vogels, hommels en landdieren

Output

Visienota aanpak 'programma RCM' Basisscope, thematische en additionele scopes
Aangepast inspectieprogramma en inspectieplan BC 2 (voor aanpassing van de IT-applicaties
+ desgevallend aangepaste IT-applicaties ) Impactanalyse Appli IT impactées qui ne font pas
partie de DIFA

Comment
in productie sinds 1/6/2022 (CL waren noodzakelijk en om dubbel werk te vermijden werd
geopteerd om onmiddellijk te starten met BS en niet de resterende 7 maanden te
overbruggen met de oude scopes)

Deadline 2023-01-01

Title Start nieuwe controlemethologie in PRI: deel 1

Output

Visienota aanpak 'programma RCM' Basisscope, thematische en additionele scopes
Aangepast inspectieprogramma en inspectieplan BC 2 (voor aanpassing van de IT-applicaties
+ desgevallend aangepaste IT-applicaties ) Impactanalyse Appli IT impactées qui ne font pas
partie de DIFA

Comment
Deadline 2023-01-01

Title Start nieuwe controlemetholodige: deel 2

Output

Visienota aanpak 'programma RCM' Basisscope, thematische en additionele scopes
Aangepast inspectieprogramma en inspectieplan BC 2 (voor aanpassing van de IT-applicaties
+ desgevallend aangepaste IT-applicaties ) Impactanalyse Appli IT impactées qui ne font pas
partie de DIFA

Comment
Deadline 2023-07-01



Title Start nieuwe controlemethologie in PRI: deel 3

Output

Visienota aanpak 'programma RCM' Basisscope, thematische en additionele scopes
Aangepast inspectieprogramma en inspectieplan BC 2 (voor aanpassing van de IT-applicaties
+ desgevallend aangepaste IT-applicaties ) Impactanalyse Appli IT impactées qui ne font pas
partie de DIFA

Comment
Deadline 2024-01-01



Title
Verfijnen van het risicoprofiel van de operatoren en van hun historiek in de databases om de
organisatie van de controles te vergemakkelijken en de opvolging ervan mogelijk te maken
(=beslissing Dircom)

Description Het profiel dient om de controles op het terrein in goede banen te leiden. Tegenwoordig
wordt het profiel (score) van de operator bepaald aan de hand van 3 criteria, soms
teruggebracht tot 2: SACV + controleresultaten + sancties Stap 1: Beoordeling en voorstel:
specifieke criteria/sectoren toevoegen en in voorkomend geval bestaande aanpassen om het
risicoprofiel (score) te verfijnen, desgevallend ook de berekeningswijze (algoritme) aanpassen
en/of aanvullende informatie verstrekken. De criteria moeten objectief, meetbaar,
beschikbaar en automatiseerbaar zijn. Ze worden geïntegreerd in het risico van de activiteit
dat de verschillende inspectiefrequenties bepaalt, zelf gekozen volgens het profiel (score) van
de operator in de sector => weloverwogen en geobjectiveerde keuze - signaal voor de C/I
(PCCB/CONT) Stap 2 (afhankelijk gesteld van een BC): integratie van de methodologie in de
informaticasystemen (CONT) Kan ook worden gebruikt voor de keuze van een thematische
checklist Finaal: De controle wordt geobjectiveerd naar gelang van de specifieke situatie van
de operator en dus met een verfijnde en objectieve aanpak op basis van het risico

Output BC 1 en 2 algemeen met voorstel van de berekenings- en uitvoeringsmethode (in
voorkomend geval per grote sector) - termijn 31/12/22 Indien GO => definitie van
bijkomende criteria per sector + mogelijke aanpassing van IT-tools - termijn 31/12/23
(afhankelijk van de conclusies van BC2) Geïmpacteerde IT-applicaties die geen deel uitmaken
van DIFA

Status Priority Progress Deadline
OC If possible On track 2023-12-31

Responsible Accountable
PCCB - CONT PCCB

Stavaza 03/11/2022 12:49 - Nathalie Roels 26/10/2022: Présentation STROPS vs DIFA (JFH, JPM, M.
Lambert, JP Chevalier, S Saevels) : présentation du concept « nouveau profil de risque » et
délimitation du projet p/r DIFA 20/10/2022: Inter-DG vergadering (JPM, JFH, BDS en NRS):
definiëren van een gemeenschappelijke visie over het concept “nieuwe versie van het
risicoprofiel” en welk deel er binnen en buiten het project DIFA valt (zie ook kort verslag in
teams). 13/09/2022 16:06 - Nathalie Roels 06/07/22 : Réunion 4, STROPS et proposition de la
DGPC présentés à DGC (JPC et KM) : Principes de sélection des critères, critères génériques et
spécifiques, définition (LAP) et utilisation (OPLAP) ; commentaires DGC pour fin août. Op
12/09 heeft JPM een reminder gestuurd naar DGC voor hun feedback/commentaar.
21/02/2022 - Nathalie Roels Update 18/02/22 : Présentation et avis DGC donné en réunion
de coordination PCCB du 17/2/22 => DGC en faveur de l’approche (si utilisable et gérable en
pratique), concertation tout au long du projet est prévue. Réunion PCCB pour la suite prévue
le 8/3/22 02/02/2022 - Nathalie Roels: Update 19/01/22 : Réunion 1, point de vue de la DGPC
(JFH/Directeurs/JPM/BD/NR) Mars 22 : Réunion 2, proposition de la DGPC
(JFH/Directeurs/JPM/BD/NR) Avril 22 : présentation de la proposition à DGC 24/01/2022 -
Audrey Rigo (FAVV-AFSCA): 08/09/21: CONT - Etape 1 - WG samengesteld, projectplan
uitgewerkt voor 31/12/21 Update PCCB 28/09/21: A discuter avec DGC (JFH-Jos) et puis
lancer (le cas échéant adapté)

Opmerking



Besluit

Milestones



Title revisie activiteitenboom
Description In verschillende projecten/werkgroepen zijn er besprekingen over "aanpassingen van de

activiteitenboom" (KB Erkenningen, KB Retributies, PHL, AHL, risicoprofiel operator, RMc-
project, impliciete activiteiten, hoofdactiviteit, niet-registratieplichtige activiteiten, Iplan, ...).
Aangezien de PAP (Plaats-Activiteit-Product) een sleutelelement is van verschillende
processen binnen het FAVV, is het noodzakelijk deze aanpassing in projectmodus uit te
voeren. Het doel van de vereenvoudiging van de activiteitenboom is een efficiënter beheer
mogelijk maken van de verschillende processen die gebruik maken van de activiteitenboom

Output Lijst met processen/procedure/applicatie die gebruik maken van de activiteitenboom . Dit
gebeurt in parallel met de ontwikkeling van een Enterprise Architecture binnen het FAVV.
Deze deliverable zal voor beide projecten van toepassing zijn. Opstellen van de minimale
vereisten (business requirements) mbt de activiteitenboom per proces/applicatie Opstellen
en valideren van de criteria die gebruikt zullen worden voor het vereenvoudigen van de
activiteitenboom Vereenvoudigen van de activiteitenboom . Vereenvoudigen van PAP
structuur ook meenemen in de analyse (enkel PAP gebruiken en niet meer de afzonderlijke P-
A-P). De linken tussen de PAPs (impliciete en verplichten activiteiten ook meenemen in de
vereenvoudiging). Opstellen procedure/methodologie voor het beheer van de
activiteitenboom

Status Priority Progress Deadline
OC Must Possible delay 2022-12-31

Responsible Accountable
SCS ADGB

Stavaza 05/10/2022 16:14 - Audrey Rigo en cours : proposition du WG; escalade vers un stuurgroep.

Opmerking

Besluit 21/10/2022 15:17 - Audrey Rigo prévoir un stuurgroep

Milestones

Title Opstellen en valideren van de criteria die gebruikt zullen worden voor het vereenvoudigen
van de activiteitenboom

Output

Lijst met processen/procedure/applicatie die gebruik maken van de activiteitenboom . Dit
gebeurt in parallel met de ontwikkeling van een Enterprise Architecture binnen het FAVV.
Deze deliverable zal voor beide projecten van toepassing zijn. Opstellen van de minimale
vereisten (business requirements) mbt de activiteitenboom per proces/applicatie Opstellen
en valideren van de criteria die gebruikt zullen worden voor het vereenvoudigen van de
activiteitenboom Vereenvoudigen van de activiteitenboom . Vereenvoudigen van PAP
structuur ook meenemen in de analyse (enkel PAP gebruiken en niet meer de afzonderlijke P-
A-P). De linken tussen de PAPs (impliciete en verplichten activiteiten ook meenemen in de
vereenvoudiging). Opstellen procedure/methodologie voor het beheer van de
activiteitenboom

Comment
Deadline 2022-11-30



Title Vereenvoudigen van de activiteitenboom

Output

Lijst met processen/procedure/applicatie die gebruik maken van de activiteitenboom . Dit
gebeurt in parallel met de ontwikkeling van een Enterprise Architecture binnen het FAVV.
Deze deliverable zal voor beide projecten van toepassing zijn. Opstellen van de minimale
vereisten (business requirements) mbt de activiteitenboom per proces/applicatie Opstellen
en valideren van de criteria die gebruikt zullen worden voor het vereenvoudigen van de
activiteitenboom Vereenvoudigen van de activiteitenboom . Vereenvoudigen van PAP
structuur ook meenemen in de analyse (enkel PAP gebruiken en niet meer de afzonderlijke P-
A-P). De linken tussen de PAPs (impliciete en verplichten activiteiten ook meenemen in de
vereenvoudiging). Opstellen procedure/methodologie voor het beheer van de
activiteitenboom

Comment + impact analyse
Deadline 2023-04-30

Title Opstellen procedure/methodologie voor het beheer van de activiteitenboom

Output

Lijst met processen/procedure/applicatie die gebruik maken van de activiteitenboom . Dit
gebeurt in parallel met de ontwikkeling van een Enterprise Architecture binnen het FAVV.
Deze deliverable zal voor beide projecten van toepassing zijn. Opstellen van de minimale
vereisten (business requirements) mbt de activiteitenboom per proces/applicatie Opstellen
en valideren van de criteria die gebruikt zullen worden voor het vereenvoudigen van de
activiteitenboom Vereenvoudigen van de activiteitenboom . Vereenvoudigen van PAP
structuur ook meenemen in de analyse (enkel PAP gebruiken en niet meer de afzonderlijke P-
A-P). De linken tussen de PAPs (impliciete en verplichten activiteiten ook meenemen in de
vereenvoudiging). Opstellen procedure/methodologie voor het beheer van de
activiteitenboom

Comment
Deadline 2023-04-30



Title In kaart brengen van ontsnappingsroutes door operatoren om een maatregel te
ontwijken/maatregelen te voorkomen wat betreft historiek controleplaats.

Description 1. Analyse uitvoeren van de historiek van controleplaatsen van operatoren met een specifieke
voorgeschiedenis (faillissementen, inbreuken wetgeving,...) en meer bepaald of dit steeds
dezelfde fysieke personen zijn 2. Analyseren of het mogelijk is om, rekening houdende met
de GDPR, de gegevens rechtstreeks ter beschikking te stellen van de C/I 3. Aanpassen van de
databanken indien noodzakelijk 4. De procedure aanpassen – DL 31/12/2023

Output 1. Inventaris van inputkanalen 2. Analysedocument 3. Eventueel aangepaste databank 4.
Aangepaste procedure “Maatregelen”

Status Priority Progress Deadline
GS Must On track 2024-12-31

Responsible Accountable
CONT CONT

Stavaza 22/04/2022 - An Sevenants 19/04: bespreking MOC+ 07/03/2022 - Audrey Rigo rationnalier
le titre/description/output 03/03/2022 - Vanessa De Neef 26/08/2021: WG-vergadering om
inputkanalen te detecteren en te inventariseren

Opmerking 10/10/2022 13:26 - Jasper Pasgang Bilaterale: project zal op 01/01/2023 opnieuw
opgenomen worden. 25/08/2022 10:20 - An Sevenants Deze strop kadert eventueel ook in
"controleren in het kader van fraude"

Besluit

Milestones
Title Inventaris inputkanalen

Output 1. Inventaris van inputkanalen 2. Analysedocument 3. Eventueel aangepaste databank 4.
Aangepaste procedure “Maatregelen”

Comment Brainstorming met WG voor detectie infokanalen.
Deadline 2021-06-09

Title Analyseren of het mogelijk is om, rekening houdende met de GDPR, de gegevens
rechtstreeks ter beschikking te stellen van de C/I

Output 1. Inventaris van inputkanalen 2. Analysedocument 3. Eventueel aangepaste databank 4.
Aangepaste procedure “Maatregelen”

Comment
Deadline

Title Eventuele aanpassing van de databanken.

Output
1. Inventaris van inputkanalen 2. Analysedocument 3. Eventueel aangepaste databank 4.



Output
Aangepaste procedure “Maatregelen”

Comment
Deadline

Title Aanpassing procedure maatregelen.

Output 1. Inventaris van inputkanalen 2. Analysedocument 3. Eventueel aangepaste databank 4.
Aangepaste procedure “Maatregelen”

Comment
Deadline



Title In kaart brengen van ontsnappingsroutes door operatoren om een maatregel te
ontwijken/maatregelen te voorkomen mbt de 30%-80 km regel

Description Opmaken van een leidraad voor de C/I op het terrein om de aanpak rond de 30%-80km-
regel te uniformiseren. – 31/12/2023

Output Leidraad voor de C/I op het terrein

Status Priority Progress Deadline
GS If possible On track 2024-12-31

Responsible Accountable
CONT CONT

Stavaza 07/03/2022 - Audrey Rigo titre à adapter sans rappeler le contenu de l'objectif opérationnel
03/03/2022 - Vanessa De Neef 30/06/2021: intern overleg NOE ter bespreking van de
elementen aangereikt door de WG 30/06/2021: brainstorming met WG-vergadering over de
aanpak van de 30% - 80km-regel en de eventuele stopzetting van illegale activiteiten indien
geen erkenning 27/04/2021: vergadering gehad met LCE BRU om cases en modus operandi
te bekijken 20/04/2021: samenstelling WG, bekijken cases van NOE, LCE’s en AV-BMO’s,
bekijken modus operandi

Opmerking 10/10/2022 13:49 - Jasper Pasgang Bilaterale: geschorst tot 1/1/2023. 25/08/2022 13:02 - An
Sevenants Deze strop kadert eventueel ook in "controleren in het kader van fraude"

Besluit

Milestones



Title Ecofinfraude scorings-earlywarningssysteem aankopen en implementeren
Description Het ecofinfraude scorings-earlywarningssysteem aankopen Uitschrijven van een

werkinstructie
Output ecofinfraude scorings-earlywarningssysteem Werkinstructie

Status Priority Progress Deadline
OC Must On track 2024-12-31

Responsible Accountable
CONT CONT

Stavaza 10/10/2022 11:51 - An Sevenants 29/04/2022: Elaboration nouveau dossier en associant
d'autres services de l'Agence qui pourraient être intéressés par l'Output d'un système payant
actuellement refusé par l'IF car ces données serait accessible avec des ressources internes;
démontrer que l'investissement humain interne nécessaire à atteindre le même résultat serait
nettement plus cher. 22/04/2022 - An Sevenants 19/04: bespreking MOC + 03-04/22 Analyse
ontwikkeling in kader van een wetenschappelijk project 07/03/2022 - Audrey Rigo lier
l'output à l'action 03/03/2022 - Vanessa De Neef 27/05/2021: overleg met FOD FIN over de
samenwerking met het FAVV 26/04/2021: overleg met IT over in-house ontwikkeling (duur en
minimaal 3 jaar nodig) 09/04/2021: opmaak lastenboek overheidsopdracht – IF heeft geen
goedkeuring gegeven (15/04/2021) 24/01/2022 - Audrey Rigo (FAVV-AFSCA): 8/09/2021:
CONT - Contacten zijn opgenomen met verschillende instanties (Federale politie, BBI). Nota is
in opmaak met de verschillende impacten en benodigdheden (protocollen, tool,…).

Opmerking 10/10/2022 13:28 - Jasper Pasgang Bilaterale: milestones dienen aangevuld te worden.
25/08/2022 14:14 - Vanessa De Neef Deze STROP kadert ook in de bepaling van het
risicoprofiel van een operator, proces "opmaak van het controleprogramma".

Besluit

Milestones
Title
Output ecofinfraude scorings-earlywarningssysteem Werkinstructie
Comment
Deadline 2023-06-30

Title
Output ecofinfraude scorings-earlywarningssysteem Werkinstructie
Comment
Deadline 2023-06-30

Title



Output ecofinfraude scorings-earlywarningssysteem Werkinstructie
Comment
Deadline 2024-12-31



Title Actie: uitbreiding databank vonissen en arresten.
Description Het plaatsen van trefwoorden aan alle vonnissen en arresten in de tabellen vonnissen en

arresten vanaf het jaar 2017 opdat bepaalde gegevens zoals een success rate op vraag
kunnen worden gegenereerd

Output aangevulde jaarlijkse tabel vonnissen en arresten

Status Priority Progress Deadline
AT Nice to have On track 2022-06-30

Responsible Accountable
JurDir SGAD

Stavaza 02/08/2022 15:50 - Charlotte Leclercq Réunion de cloture de projet le 2/08 avec accord
formel de Jos pour la cloture du projet 14/07/2022 15:36 - Charlotte Leclercq Présenté au
MOC du 2 juin (voir annexe) 14/07/2022 15:36 - Charlotte Leclercq 02/02/2022 - Audrey
Rigo: on clôture l'action apres accord formel PCCB et CONT sauf s'il y a des demandes
supplémentaires qui doivent elles aussi être approuvées 02/02/2022 - Audrey Rigo: bilat: les
documents doivent être mis à disposition pour toutes les DG 27/01/2022 - Charlotte Leclercq
(FAVV-AFSCA): L'objectif initial a été atteint. À la demande de la DG Contrôle, le champ
d'application a été étendu afin qu'ils aient un meilleur accès à l'ensemble de notre tableau
des litiges et à tous les documents pertinents liés à ces litiges et qu'ils puissent effectuer des
recherches dans ce tableau en utilisant ces mots-clés. (voir preuve en annexe)

Opmerking

Besluit

Milestones



Title Actie: Uitwerken van een communicatiekanaal m.b.t. arresten en vonnissen.
Description Presentatie van relevante vonnissen en arresten + impact hiervan door teamchef geschillen

tijdens door DG Controle voorziene overleg- of opleidingsmomenten
Output jaarlijkse presentatie van relevante vonnissen en arresten en de impact hiervan aan alle door

DG Controle aangeduide personen

Status Priority Progress Deadline
AT Nice to have On track 2022-06-30

Responsible Accountable
JurDir SGAD

Stavaza 02/08/2022 15:57 - Charlotte Leclercq Voir point BP2124 - SO 1. 3. 4. A 01/02/2022 -
Charlotte Leclercq: En cours. Pour la partie BP c'est ok. En plus, faire un site à part. En attente
de la preuve pour cloturer l'action du BP.

Opmerking

Besluit

Milestones



Title Ontwikkelen van een validatiemethodologie die rekening houdt met certificeringen op basis
van normen en privélastenboeken

Description Beoordeling van de gelijkwaardigheid van verschillende PAS en bepaling van welke PAS in
aanmerking kunnen worden genomen. Een methodologie ontwikkelen die rekening houdt
met deze PAS.

Output Methodologie rond de evaluatie van de PAS en de wijze waarop ze eventueel in rekening
kunnen genomen worden in het risicoprofiel van de operator

Status Priority Progress Deadline
OC Nice to have On track 2023-12-31

Responsible Accountable
S3 PCCB

Stavaza 13/09/2022 17:26 - Nathalie Roels Update 27/7/2022 Er zijn reeds 6 WG-vergaderingen
doorgegaan. In samenwerking met de stafdirectie voor risicobeoordeling wordt een
statistische analyse uitgevoerd van de beschikbare data. Op basis daarvan zal de
haalbaarheid geëvalueerd worden en een nota voor het Dircom uitgewerkt worden om een
go of no-go te geven. De statistische analyse van S5 zal na de zomer beschikbaar zijn, de
nota wordt voor het einde van 2022 afgewerkt. 02/02/2022 - Nathalie Roels: Update
05/01/2022 Er zijn reeds 3 WG-vergaderingen doorgegaan. Data-analyse obv beschikbare
gegevens van IFS werd reeds uitgevoerd. Verschillende issues in het kader van de
bruikbaarheid van de data-analyse-methode werden geïdentificeerd. 24/01/2022 - Audrey
Rigo (FAVV-AFSCA): Reactie op de visienota ACS van de WG adviezen RC wordt opgesteld.
Update 25/10/2021 In 1e fase wordt de mogelijkheid aan het onderzoeken om de
inspectieresultaten aan de resultaten van certificiringsaudits te kunnen linken. Momenteel
bezig om de resultaten in de databank van het FAVV en 1 lastenboek (IFS) te kunnen linken
(momenteel niet mogelijk), met hulp van SS (SC). Tussenstap: presentatie conclusie 1e fase
op Dircom tegen 31/6/2022, waarbij een beslissing voor een go of no-go zal gevraagd
worden.

Opmerking

Besluit

Milestones
Title Nota Dircom

Output Methodologie rond de evaluatie van de PAS en de wijze waarop ze eventueel in rekening
kunnen genomen worden in het risicoprofiel van de operator

Comment Reden vertraging: het advies van S5 en het scicom is nog niet beschikbaar en is noodzakelijk
Deadline 2022-06-30



Title Revisie van de validatie in kader van autocontrole: invoeren van de verplichte validatie in
risicovolle sectoren

Description Revisie van het KB autocontrole.
Output Gereviseerd KB autocontrole

Status Priority Progress Deadline
AT Nice to have On track 2023-12-31

Responsible Accountable
S3 PCCB

Stavaza 05/07/2022 16:43 - Nathalie Roels Update 8/04/2022: Feedback ontvangen van het kabinet
(31/3/2022): het kabinet gaat maar akkoord met een deel van de visienota en voorstel van
wijziging van het KB autocontrole, waarbij er niet akkoord gegaan wordt met het voorstel
voor de verplichte validatie van het autocontrolesysteem. Gezien een weigering van de
minister betreffende deze verplichte validatie wordt voorgesteld om deze actie stop te zetten
en de STROP af te sluiten. 16/02/2022 - Nathalie Roels Update 16/2/2022 Het kabinet zal,
naar aanleiding van de vergadering van 10/1/2022, feedback bezorgen op de visienota van
2021. Op basis van de feedback zullen de volgende stappen bepaald worden. 02/02/2022 -
Nathalie Roels: Update 5/1/2022 Vergadering met kabinet voorzien op 10/1 om de visienota
en wijziging van KB autocontrole te bespreken. Op basis van de uitkomst van deze
vergadering zal het dossier voor het dircom gefinaliseerd worden. 24/01/2022 - Audrey Rigo
(FAVV-AFSCA): Reactie op de visienota ACS van de WG adviezen RC wordt opgesteld. Update
25/10/2021 -op 7/7/2021 Visienota verstuurd naar Kabinet voor akkoord: nog geen reactie
ontvangen. Voorstel is om niet te wachten op reactie. -Nota voor Dircom in opmaak om een
aantal onduidelijkheden en voorstel voor verdere stappen te bespreken; nog dit jaar
presenteren op het Dircom. Deze nota zal de basis vormen om terug te koppelen naar de
sectoren en desgevallend naar het kabinet

Opmerking

Besluit

Milestones



Title Onderzoek van de mogelijkheid tot evolutie naar generieke en of modulaire
autocontrolegidsen

Description Uitwerken procedure rond generieke en modulaire gidsen.
Output Procedure

Status Priority Progress Deadline
OC Nice to have On track 2022-12-31

Responsible Accountable
S3 PCCB

Stavaza 28/10/2022 15:42 - Nathalie Roels Update 27/7/2022 Er wordt gewerkt aan verschillende
modules voor de autocontrolegidsen in de verwerkende sector, vb. omgevingspathogenen.
Daarenboven werd een voorstel gepresenteerd aan het Directiecomité op 7-03-2022
(conclusies, zie verslag:
http://intranet.linux.ici/adgb/directiecomite/_documents/20220307_00_NL_verslagdircom.pdf)
om voor de generieke gids voor de B2C-sectoren over te stappen van de huidige modules
naar productiesteekkaarten. De huidige modules van deze gids zijn nog veelal gebaseerd op
de activiteitensectoren en de drempel om bepaalde modules toe te passen is voor sommige
operatoren nog te groot. Deze aanpak zal in het najaar van 2022 verder uitgewerkt worden,
na overleg met de betrokken sectorfederaties en OCI’s. Intussen werden in samenwerking
met de Stafdirectie voor Risicobeoordeling ook de eerste stappen gezet naar het uitwerken
van een lastenboek voor de ontwikkeling van een module “water” voor de B2C-sectoren. De
voorziene deadline voor deze module is eind 2023. 02/02/2022 - Nathalie Roels: Update
10/1/2022 Vergadering met kabinet voorzien op 10/1 om de visienota en wijziging van KB
autocontrole te bespreken. Op basis van de uitkomst van deze vergadering zal het dossier
voor het dircom gefinaliseerd worden. Bijkomend wordt bekeken of er een wijziging in
aanpak van G-044 mogelijk is en of de modules in fiches per productieproces of product
ingedeeld kunnen worden. De huidige modules van de gids zijn nog veelal gebaseerd op de
activiteitensectoren en de drempel om bepaalde modules toe te passen is voor sommige
operatoren nog te groot. Een dossier voor dircom van februari 2022 wordt voorbereid.
24/01/2022 - Audrey Rigo (FAVV-AFSCA): Reactie op de visienota ACS van de WG adviezen
RC wordt opgesteld. Update 25/10/2021 -op 7/7/2021 Visienota verstuurd naar Kabinet voor
akkoord: nog geen reactie ontvangen. Voorstel is om niet te wachten op reactie. -Nota voor
Dircom in opmaak om een aantal onduidelijkheden en voorstel voor verdere stappen te
bespreken; nog dit jaar presenteren op het Dircom. Deze nota zal de basis vormen om terug
te koppelen naar de sectoren en desgevallend naar het kabinet

Opmerking

Besluit

Milestones



Title
Evalueren van de mogelijkheid om een tool te ontwikkelen (eventueel gebaseerd op de
barometer) om het niveau van de voedselveiligheid in de sectoren en/of subsectoren te
meten met het oog op de aanpassing, in voorkomend geval, van het ingevoerde beleid

Description Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie in functie van de te behalen doelstellingen per sector
of subsector. Indien uit de beoordeling blijkt dat een dergelijk instrument kan worden
gecreëerd, moet het vergezeld gaan van een voorstel dat dan als een nieuw project zal
worden uitgevoerd.

Output Evaluatie- en voorstelnota Rapport haalbaarheidsstudie (intern of extern gerealiseerd)

Status Priority Progress Deadline
GS If possible On track 2023-12-31

Responsible Accountable
S5 PCCB

Stavaza 14/09/2022 09:32 - Nathalie Roels 13/07/2022: Pas de développements récents depuis les
réunions de 2021. L’experte initialement en charge du projet va quitter S5 au 15/09/2022. Le
Directeur chargé initialement du projet a pris sa retraite au 01/01/2022 et a été officiellement
remplacé le 01/04/2022. Réattribution du dossier nécessaire + réappropriation du dossier par
le nouveau directeur. 24/01/2022 - Audrey Rigo (FAVV-AFSCA): Update 26/10/2021 -
2021/02/01 (S0/S2/S5): kick-off – selectie filière eieren als gevalsstudie - 2021/03/11
(S0/S2/S5 overleg): S0 levert informatie m.b.t. structuur filières (ok); S2 bezorgt lijst controle-
activiteiten filière eieren (2021/10: in progress) - inventaris informatiebronnen, controles en
gevaren binnen (sub)sector (2021-2022) - identificatie kritische punten (knooppunten) i.f.v.
risico’s (2022) - exploratie van modelleringsopties (2022-2023) - afleveren
haalbaarheidsonderzoek (knelpunten, mogelijkheden, etc.) (eind 2023) Tijdens de overleggen
dit jaar is gebleken dat de opdracht complexer is dan aanvankelijk gedacht, waarop beslist is
om het expertenteam uit te breiden met veterinaire expertise aangezien een goed inzicht in
de eierfilière essentieel zal zijn. Daarnaast is het op dit moment ook nog onduidelijk hoe het
project zal evolueren. Dit zorgt ervoor dat het halen van de einddoelstelling van deze
STROPS tegen eind 2023 misschien niet gehaald zal worden.

Opmerking

Besluit

Milestones



Title Evalueren van de haalbaarheid van het modelleren van het verband tussen de daadwerkelijke
uitvoering van het controleprogramma en het niveau van voedselveiligheid

Description Evalueren van de mogelijkheid om een model te ontwikkelen dat bijvoorbeeld betrekking
heeft op de analyse en de vergelijking van de evoutie van het realisatiepercentage van IPROG
de laatste jaren en die van de barometer voor de voedselveiligheid, of sommige van de
parameters daarvan, of van andere objectieve parameters, in het bijzonder van de
analyseresultaten. S5 beheert de uitvoering van de haalbaarheidsstudie op basis van een
ontwerpstudie en dient zo nodig een verzoek om advies in bij het SciScicom (=Dircom-
besluit)

Output Rapport haalbaarheidsstudie (intern of extern gerealiseerd) of Advies Scicom (model)

Status Priority Progress Deadline
GS Nice to have On track 2023-12-31

Responsible Accountable
S5 PCCB

Stavaza 14/09/2022 10:12 - Nathalie Roels 13/07/2022: Pas de développements récents depuis les
réunions de 2021. L’experte initialement en charge du projet va quitter S5 au 15/09/2022. Le
Directeur chargé initialement du projet a pris sa retraite au 01/01/2022 et a été officiellement
remplacé le 01/04/2022. Réattribution du dossier nécessaire + réappropriation du dossier par
le nouveau directeur. 24/01/2022 - Audrey Rigo (FAVV-AFSCA): Update 26/10/2021: Initiële
acties gekoppeld aan S0 1.5.1.a; verdere acties afhankelijk van 1e deliverables S0 1.5.1.a: -
exploratie van modelleringsopties (2022-2023) - afleveren haalbaarheidsonderzoek
(knelpunten, mogelijkheden, etc.) (eind 2023) Tijdens de overleggen dit jaar is gebleken dat
de opdracht complexer is dan aanvankelijk gedacht, waarop beslist is om het expertenteam
uit te breiden met veterinaire expertise aangezien een goed inzicht in de eierfilière essentieel
zal zijn. Daarnaast is het op dit moment ook nog onduidelijk hoe het project zal evolueren.
Dit zorgt ervoor dat het halen van de einddoelstelling van deze STROPS tegen eind 2023
misschien niet gehaald zal worden.

Opmerking

Besluit

Milestones



Title Bepalen van de digitale strategie
Description Bepalen van de digitale strategie
Output Digitale strategie van de organisatie bepaald.

Status Priority Progress Deadline
OC Must Delay 2022-06-30

Responsible Accountable
COMM ADGB

Stavaza 26/09/2022 13:59 - Jean-Sébastien Walhin stratégie de communication (dont digitale)
finalisée. Il reste à faire valider par qui doit valider. Strategie Crisicom afgerond, volgen jaar
23 zal crisisoefening worden gerealiseerd (eerst oefingin communicatiedienst daarna
uitbreiding) 18/08/2022 14:29 - Jean-Sébastien Walhin la réunion avec Bridgeneers n'a pu
avoir lieu à cause des congés, chez eux et chez nous. La réunion avec eux pour discuter des
ajustements de la stratégie de communication externe, dont la partie digitale, a lieu en
semaine 3 du mois d'août. 08/07/2022 14:37 - Jean-Sébastien Walhin la stratégie de
communication digitale a été élaborée pour le 1er juin. De là, un feedback de DIFA a été
demandé (et répété). Il est officiellement arrivé par email la semaine 2 du mois de juillet. Une
réunion est maintenant prévue en juillet avec Bridgeneers afin de discuter de la prise en
compte des propositions/commentaires DIFA. 21/02/2022 - Jean-Sébastien Walhin CEO ok
Coodination ok Dircom ok Dossier IF ok Intake session ok Workshop rebranding planifié
Workshop I et II stratégie communication et campagne planifiés Feedbacks vers top
management ou dircom à planifier. 24/01/2022 - Audrey Rigo (FAVV-AFSCA): discussions
lancées avec Bridgeneers (août 21); descirption AS IS (tenir compte duESS/ESM) 31/12 +
défintion du périmètre de la stratégie digitale; avr. 22 draft de stratégie à présenter au
dircom

Opmerking

Besluit

Milestones



Title een nieuwe website in gebruik stellen
Description Een nieuwe website die is opgebouwd volgens een logica van user-centered design
Output Nieuwe website online die beantwoordt aan de doelstellingen en de verwachtingen van de

doelgroepen.

Status Priority Progress Deadline
OC Must On track 2023-06-30

Responsible Accountable
COMM ADGB

Stavaza 29/09/2022 15:31 - Guy Vanbelle Le design est lancé sur base nouvel charter grafic. Planning
in bijlage 18/08/2022 14:38 - Jean-Sébastien Walhin Comme expliqué à CEO en réunion,
Humix n'a pas pu démarrer la phase de design car ils avaient besoin des fichiers vectoriels.
Ceux-ci ont été demandé avec insistance à plusieurs reprises à Bridgeneers. Humix va
replanifier la phase de design. Ensuite, IO pourra remettre une offre à faire passer à l'IF. Jan G.
chef de projet travaille sur le planning et instructions internes de la migration du contenu.
08/07/2022 14:45 - Jean-Sébastien Walhin Le lancement de l'avant dernière phase-design
website- devait attendre la nouvelle charte graphique. Bridgeneers, après remarques du
dircom, l'a finalisée fin juin. Elle a été envoyée à Humix et début juillet, Humix a pu démarrer.
Le 8 juillet, une information a été envoyée au STUURGROEP website 2.0 après discussion tél.
avec CEO sur la marche à suivre: Le planning de la phase design a été envoyé aux membres
du stuurgroep avec 2 semaines pour donner un feedback sur les 2 propositions à venir mi
août. Fin août, le stuurgroep aura donc envoyé ses remarques et choix. Vers le 10 septembre,
une version finale nous parviendra. Alors, le stuurgroep aura 1 semaine pour valider. Fin
septembre, le design sera "completed". On pourra alors débuter la phase de création du
website. NB L'alignement avec DIFA se fait. Actuellement, il faut mettre DIFA et Humix autour
de la table afin de discuter des besoins "UX design" de DIFA pour ses futurs produits (ex my
FAVV). Difficile durant la période d'été vu congés. j'ai mandaté le chef de projet d'identifier la
stratégie de migration de contenus. Partie consommateurs: Tatiana G et Inge J travaillent
dessus. Partie opérateurs: Jan G travaille avec les SPOCs. En outre, il lui a été demandé de
prendre les ccls tirées dans d'autres SPF ayant récemment migré du contenu. L'estimation de
la durée de la migration est compliquée car tous les services ont peu de temps "libre".
01/03/2022 - Guy Vanbelle Comment CEO volgene bilaterale duidelijke planning tussen nu
en juni 23 voor de twee trajecten , consumenten en operatoren 21/02/2022 - Jean-Sébastien
Walhin Lancement phase design - CEO ok Migration et création contenu consommateurs: en
cours. La migration de certains contenus pourra encore avoir lieu après mise en production.
meeting Humix+intracto+Bosa planifié. Alors: planning workshops. 24/01/2022 - Audrey
Rigo (FAVV-AFSCA): septembre 2021: phase de structuration finalisée / développer méthode
pour transfert contenu et adaptation

Opmerking OP toezien door staf op coordinatievergaderingen dat musts gevolgd worden in dit geval de
website De nodige documenten in de ontwikkelingsfaze moeten kunnen opgeladen worden
volgens de timing voorzien volgens de ontwikkeling

Besluit



Milestones



Title
Modernisering en professionalisering van onze huisstijl voor documenten en visuals Een
gevalideerd grafisch charter opstellen en toepassen om het FAVV op een uniforme wijze voor
te stellen aan de buitenwereld.

Description Oplijsten van de bestaande kanalen, met DG’s Actualiseren/verwijderen/creëren van kanalen
Voorstellen en validatie Met inbegrip van de omzendbrieven en dienstnota’s

Output Een unieke FAVV-huisstijl die wordt gebruikt in het materiaal dat aan de medewerkers ter
beschikking wordt gesteld voor communicatie.

Status Priority Progress Deadline
OC Nice to have Delay 2022-06-30

Responsible Accountable
COMM ADGB

Stavaza 04/11/2022 14:47 - Jean-Sébastien Walhin charte graphique validée par dircom, sauf smiley
et scoring B2C. Ceci fera l'objet d'un développement PCCB-COMM parallèle. Analyse impact:
en cours avec PMO. ICT doit estimer plus précisemment le temps nécessaire. Pieter
Beuwsaert est dessus. Nouveau website: appliquera déjà le nouveau design. 18/08/2022
15:08 - Jean-Sébastien Walhin charte graphique finalisée après accord CEO. Présentation
d'information au DIRCOM prévue. Accompagnement des différentes DG's dans le processus
d'implémentation à prévoir avec collaborateur qui reprendra la gestion du projet. moment
"go live" visé: lancement nouveau website. Evidemment, tous les produits ne seront pas
actualisés alors, il faut éviter le gaspillage. Des éléments de détail seront certainement encore
en cours d'utilisation. Enfin, il faudra construire une campagne de lancement en interne, avec
goodie. 08/07/2022 15:03 - Jean-Sébastien Walhin charte graphique développée juin 2022
après passages dircom et clarifications JSW-CEO (note envoyée pour minidircom). La charte
graphique est développée via des werkgroeps où toutes les DG étaient représentées, et via
validations dircom. Elle est présentée à CEO en juillet 2022 dans ses détails. Le logo, les
couleurs de base sont quant à eux déjà validés en dircom. La mise en pratique: la
participation des différentes DG's a été demandée en juillet 2021. Un rappel a été lancé en
septembre 2021. La DG SG est la seule DG à ne pas avoir donné de suivi. Actuellement, un
dernier délai a été donné jusque fin juillet 2022 pour compléter le document de synthèse. DG
SG a demandé une estimation des ressources en EFT (ce qui a peu de sens si on ne le fait pas
de manière systématique ailleurs car pas d'objets de comparaisons). Sur cette base, un
planning de mise en production sera établi. La vision est de mettre en place cette nouvelle
charte graphique au moment du lancement du nouveau website, en sachant qu'il faut éviter
le gaspillage (donc écoulement des stocks) et qu'il ne faut pas vouloir tout changer dans les
moindres détails pour le jour J (ex le polo d'un ouvrier AFSCA peut encore porter l'ancien
logo. Cf ancien wording de mission encore présent dans certains couloirs ou banners).
Comme dit plusieurs fois, la seule manière de parvenir à la bonne réalisation de l'objectif est
de le faire tous ensemble. 21/02/2022 - Jean-Sébastien Walhin En cours, certains sont déjà
finalisés, cf listing "producten" xls. Alignement rebranding! 24/01/2022 - Audrey Rigo (FAVV-
AFSCA): newsletters: done. ppt: en cours voor de rest: zie inventoris. Dec 2021: draft charte
graphique.

Opmerking



Besluit

Milestones



Title 1. Het beleid bepalen 2. De medewerkers sensibiliseren voor dit beleid
Description Zich baseren op het beleid van de FOD’s en andere Agentschappen Bespreking met DG voor

beleidsovereenkomst Concretisering en interne sensibiliseringsacties.
Output 1. Beleid 2. Communicatie naar de medewerkers/operatoren/consumenten/

Status Priority Progress Deadline
OC Nice to have Delay 2022-06-30

Responsible Accountable
COMM ADGB

Stavaza 04/11/2022 14:48 - Jean-Sébastien Walhin étant en nice to have, je me concentre d'abord sur
les must. 29/09/2022 16:18 - Guy Vanbelle Fod economie kan niet helpen; nieuwe procedure
marktbevraging moet worden gelanceerd 08/07/2022 15:08 - Jean-Sébastien Walhin 1 juin
2022- stratégie de communication externe (partie digitale) identifie les besoins pour les
réseaux sociaux. Politique, canaux, contenu. un planning relatif à l'externalisation/appel à
l'expertise externe est développé avec Bridgeneers (werven). Il faudra voir au niveau du
nouveau contrat cadre du SPF Economie car le contrat cadre existant ne permet plus de
lancer divers "werven" avec Bridgeneers. Demande a été faite au SPF Economie début juillet
2022. Attente infos pratiques. 21/02/2022 - Jean-Sébastien Walhin workshop I et II stratégie
communication planifiés 9 et 16 mars. 24/01/2022 - Audrey Rigo (FAVV-AFSCA): démarré.
Meeting NVWA octobre 21 + collaboration Bridgeneers. Fevrier 2022: beleid et juin:
campagne de sensibilisation

Opmerking

Besluit

Milestones



Title Project: Employer branding (FED)
Description Dit project omvat een onderdeel onderzoek naar motivatoren bij huidige werknemers om

gerichte branding te kunnen doen die overeenkomt met de realiteit en een onderdeel
communicatie van deze boodschap (met zowel een digitaal luik als een interne campagne
om personeelsleden ertoe aan te zetten het merk FAVV als werkgever positief uit te dragen).

Output 1) Beleidsnota het merk FAVV als werkgever (AS IS en TO BE) 2) Uitgewerkt
communicatieplan (intern & extern)

Status Priority Progress Deadline
OC Nice to have Delay 2023-06-30

Responsible Accountable
P&O SGAD

Stavaza 14/07/2022 15:45 - Charlotte Leclercq Enquête prévue en septembre (en accord avec le staff
du CEO) Changement de chef de projet pour cause de congé maternité 20/01/2022 -
Charlotte Leclercq (FAVV-AFSCA): Projet début en juin 2022, rédaction d'un project charter
light en cours. 21/12/2021 - Charlotte Leclercq (FAVV-AFSCA): De scope werd nog niet voor
100% afgebakend. Moeten we ons enkel beperken tot het businessplan of mogen we breder
gaan? Dit zal ook de einddatum, de resultaten van het onderzoek en het communicatieplan
bepalen. (is OK) Werkgroepen: Welke externe diensten zijn betrokken - Jean Sébastien
Walhin - PCCB - DG Controle - DG Labo - DG Algemene diensten: mensen P&O (dienst Start
& Move)

Opmerking

Besluit

Milestones



Title Een proces opzetten voor het systematisch verzenden van starterinformatie via de bestaande
kanalen

Description Creëren van een categorie starter op de nieuwe website (dec 2022) Creëren van een
newsletter starter Besprekingen met DPO en de dienst financiering en DG C om iedereen zijn
to do’s + de boodschappen te bepalen Opstellen van een standaarddocument in alle talen
(Turks, Russisch, Chinees, enz.).

Output De informatie wordt systematisch verzonden naar de nieuwe operatoren

Status Priority Progress Deadline
OC Must Delay 2022-06-30

Responsible Accountable
COMM ADGB

Stavaza 04/11/2022 14:49 - Jean-Sébastien Walhin tout est réalisé, hormis le courrier financement
vers starters: ICT a analysé l'impact: 23 jours. Disponibilités pour réaliser l'action en mars
2023. 04/11/2022 14:48 - Jean-Sébastien Walhin 29/09/2022 16:11 - Guy Vanbelle Alle acties
werden gerraliseerd webpage starter/banner/ creation courrier vers page starter/vorming /
tool micolearning nog "en cours" als goede praktijk 18/08/2022 15:13 - Jean-Sébastien
Walhin microlearning remplace les newsletters "standards". C'est un outil qui permet
d'envoyer des infos starters uniquement aux gens qui sont starters et qui ont suivi notre
formation starters. Une sorte de refresh des informations, automatiques, sur une durée fixe.
fin août, un essai microlearning a lieu. 08/07/2022 15:40 - Jean-Sébastien Walhin formations
cellule systématiquement données aux starters. Juin 2022: 254 starters formés. 08/07/2022
15:39 - Jean-Sébastien Walhin juin 22: page web starters créée, e-learning starters créé,
courriers/ccouriels DG C et DG SG adaptés, signature électronique créée. document standard
starters en diverses langues: livré à DIS juin 22. Essai microlearning (en replacement de
newsletter classique car plus adapté) en cours été 2022. 01/03/2022 - Jean-Sébastien Walhin
1a° envoi d’une newsletter spécifiquement dédiée aux starters, 1x/mois (COM-CVA) 1b
création de contenu pour newsletters starters 01 05 2022: newsletter créée et contenu des 6
prochaines newsletters créé en avance pour démarrage envois 06/2022 2°envoi
d’informations de guidance des starters via les lettres/mailing du service financement (SG) 18
03 2022: meeting organisé avec Financement, CVA, dirco et COMM pour définir les actions
01.04.2022: plan de communication service Financement envoyé à COMM 01 05 2022:
création du contenu à insérer par service COMM 3°création et content management de la
partie starter du nouveau website AFSCA (COM-CVA) 01 05 2022: un onglet starter sera créé
sur le site web de la CVA (cellule Vulg et Accomp) dans l'attente du nouveau website AFSCA
01 06 2022 un plan de mise à disposition de contenu sera créé et implémenté. 4°Mailing des
contrôleurs/inspecteurs avec signature électronique dédiée à informer les starters (DG C)
18.03 meeting organisé avec Financement, CVA, dirco et COMM pour définir les actions 01
06 2022 envoi des mails avec signature électronique guidance starter 5°fiche d’information
papier donnée aux starters «belges et étrangers » (traduit en russe, chinois,
arabe,…document déjà existant) lors de la première visite d’un contrôleur (DG C) 01 06 2022
fiche distribuée sur le terrain aux starters (dans la langue de l'opérateur, voire aussi opérateur
"étranger"). 6°Envoi d’informations starters via des partenaires (indirecte) (COM-CVA) 01 05
2022 Identification des partenaires et création "réseau" 01 06 2022 envoi mensuel en
paralèlle newsletter 7°Création de modules d’information pour les starters (COM-CVA) 30 06
2022 module starter "démarrage administratif & contacts AFSCA" créé 01/03/2022 - Guy



Vanbelle Comment CEO opzetten van proces moet toegevoegd worden in de acties
28/02/2022 - Jean-Sébastien Walhin https://www.favv-afsca.be/cva/formation/#visite pour la
partie CVA 21/02/2022 - Jean-Sébastien Walhin newsletter ok Website ok Cellule
vulgarisation ok content management pour newsletters à prévoir. 24/01/2022 - Audrey Rigo
(FAVV-AFSCA): septembre 2021: newsletter draftée.

Opmerking 29/09/2022 16:14 - Guy Vanbelle IN de Comm dienst is alles in het werk gesteld en afgerond.
strops kan afgesloten worden op moment dat dienst financiering brieven heeft verstuurd

Besluit

Milestones



Title

Oplijsten en evalueren van de noodzaak van de aanpassing van de documenten bestemd
voor de operatoren, om de leesbaarheid (lay-out + inhoud) te verbeteren. (controlerapport,
WS, ...) Evalueren van het nut van een LEXICON, met beknopte uitleg bij de afkortingen en
“technische” termen

Description oplijsten van de bestaande documenten + aanpassing. De taal die gehanteerd wordt bij
communicatie naar de operator toe dient duidelijk te zijn. In documenten (omzendbrieven,
erkennings/toelatingsbrieven,…) wordt vaak een te technisch jargon gebruikt waardoor deze
onverstaanbaar worden. Er moet gestreefd worden naar eenvoud in taal. Je moet jezelf in de
plaats stellen van de operator tijdens de verschillende stadia van de procedure en stilstaan bij
de informatie die hij zoekt. - Een lijst voorstellen met nuttige links naar instanties die
essentieel zijn in hun administratieve procedures (bijvoorbeeld: KBO, FOD, fokvereniging) -
Oplijsten van de documenten die aan de operatoren overhandigd worden - evalutie van de
leesbaarheid van het document en nagaan of aanpassingen nodig zijn - waar nodig, de
documenten aanpassen

Output lijst aan te passen documenten Evaluatie van het nut van een lexicon Lijst met links naar
nuttige instanties

Status Priority Progress Deadline
OC If possible On track 2022-12-31

Responsible Accountable
CONT CONT

Stavaza 26/09/2022 09:41 - Vanessa De Neef Versie 2 van lijst voorgelegd aan de WG op 12/08/2022.
Opmerkingen verwacht tegen 15/09/2022. Analyse opmerkingen tegen 30/09/2022.
16/05/2022 - Vanessa De Neef Eerste voorstel van lijst voorgelegd aan de WG. Opmerkingen
verwacht tegen 15/04/2022. 22/04/2022 - An Sevenants 19/04 bespreking MOC+ 07/03/2022
- Audrey Rigo à reprendre sous DIFA 03/03/2022 - Vanessa De Neef 14/02/2022: Teams-
vergaderingen werden ingepland. 24/01/2022 - Audrey Rigo (FAVV-AFSCA): démarré - listing
réalisé, inputs à venir des DG (08.2021)

Opmerking 25/08/2022 14:20 - Vanessa De Neef Gekoppeld aan het project DIFA.

Besluit

Milestones



Title Noodzakelijke documenten aanpassen.
Description
Output documenten zijn duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar (leesbare en begrijpelijke

documenten)

Status Priority Progress Deadline
WA If possible On track 2024-12-31

Responsible Accountable
CONT CONT

Stavaza 22/04/2022 - An Sevenants 19/04: bespreking MOC+ 07/03/2022 - Audrey Rigo à reprendre
sous DIFA 03/03/2022 - Vanessa De Neef Planning werd opgemaakt: • Fin 2022: se concerter
avec le groupe SO2-1 ou en tout cas avec la responsable pour obtenir une liste des
documents à adapter • Fin 2022-01/2023 : se concerter avec le groupe SO2-1 ou en tout cas
avec la responsable pour répartir les tâches et donner les lignes directrices • Fin 2023 :
examiner les documents et déterminer les modifications nécessaires • 1er trimestre 2024 :
faire valider les propositions au MOC + adaptation des documents dans les 2 langues • Mi
2024 : faire valider les documents adaptés au MOC • 4ème trimestre 2024 : intégrer les
documents validés dans le système informatique • Fin 2024 : réaliser une communication vers
les opérateurs et nos contrôleurs Deze doelstelling kan pas uitgevoerd worden eens de taken
in het kader van OD 2.3.3.a afgerond zijn. 24/01/2022 - Audrey Rigo (FAVV-AFSCA): listing
des documents par les DGs (forme des documents, pas le fond)

Opmerking

Besluit

Milestones
Title Documenten onderzoeken en nieuwe voorstellen formuleren

Output documenten zijn duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar (leesbare en begrijpelijke
documenten)

Comment
Deadline 2023-12-31

Title Voorleggen wijzigingen ter validatie

Output documenten zijn duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar (leesbare en begrijpelijke
documenten)

Comment
Deadline 2024-03-31

Title documenten wijzigen en voorleggen ter validatie



Output documenten zijn duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar (leesbare en begrijpelijke
documenten)

Comment
Deadline 2022-07-31

Title Integratie documenten in informaticasystemen

Output documenten zijn duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar (leesbare en begrijpelijke
documenten)

Comment
Deadline 2024-12-31

Title Communicatie naar operatoren en C/I

Output documenten zijn duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar (leesbare en begrijpelijke
documenten)

Comment
Deadline 2024-12-31



Title
Verder uitbouwen en implementeren van kennisdeling, lessons learned en ondersteuning
zodat onze medewerkers onderbouwde beslissingen nemen en deze op een assertieve
manier kunnen communiceren aan de operatoren.

Description Verder uitbouwen en implementeren van kennisdeling, lessons learned en ondersteuning
zodat onze medewerkers onderbouwde beslissingen nemen en deze op een assertieve
manier kunnen communiceren aan de operatoren. Ze moeten zich gesteund voelen door hun
functionele chef, maar ook door de hiërarchie tot op het hoogste niveau. - methodologie
uitwerken voor het doorgeven van feedback over de aanpak/maatregelen te nemen bij
complexe dossiers/probleemdossiers - opmaak kennisdatabank?

Output uniforme werkwijze door competente medewerkers uitgeschreven methodologie
Kennisdatabank?

Status Priority Progress Deadline
OC If possible On track 2024-12-31

Responsible Accountable
CONT CONT

Stavaza 10/10/2022 12:14 - An Sevenants 29/08: Propositions sur - la stratégie de collecte des
besoins des ULC et de feeback - le mode de communication sur les dossiers particuliers - le
système de collecte et d'enregistrement des questions du terrain en vue de développer des
FAQ. 28/09 : liste des LAP orphélines 3/10: validatie approche door WG 6/10 : validatie
approche management 26/09/2022 09:52 - Vanessa De Neef Op 29/08/2022 brainstorming
uitwerking assen. Op 02/05/2022 vond een openingsvergadering met de WG plaats.
Conclusie: aanpak methodologie --> werken rond verschillende assen.

Opmerking

Besluit

Milestones
Title

Output uniforme werkwijze door competente medewerkers uitgeschreven methodologie
Kennisdatabank?

Comment
Deadline 2022-02-28

Title Réunion d'ouverture du groupe de travail

Output uniforme werkwijze door competente medewerkers uitgeschreven methodologie
Kennisdatabank?

Comment
Deadline 2022-05-02



Title Développement des axes d'approche

Output uniforme werkwijze door competente medewerkers uitgeschreven methodologie
Kennisdatabank?

Comment
Deadline 2022-09-01

Title Recherche et traitement des données via BI4 Développement d'un projet de formulaire pour
les FAQ

Output uniforme werkwijze door competente medewerkers uitgeschreven methodologie
Kennisdatabank?

Comment
Deadline 2022-09-20

Title Présentation au groupe de travail du projet pour discussion et commentaires

Output uniforme werkwijze door competente medewerkers uitgeschreven methodologie
Kennisdatabank?

Comment
Deadline 2022-10-03

Title Feedback au management afin de valider l'approche

Output uniforme werkwijze door competente medewerkers uitgeschreven methodologie
Kennisdatabank?

Comment
Demande d'ajouter la Coordination AC dans les destinataires de l'enquête. Approche validée.
Prévoir une réunion DGCO, UNIC et DIRCO pour voir comment faire pour la suite (développer
FAQ?, …).

Deadline 2022-10-06

Title

Output uniforme werkwijze door competente medewerkers uitgeschreven methodologie
Kennisdatabank?

Comment
Deadline 2022-11-01

Title

Output uniforme werkwijze door competente medewerkers uitgeschreven methodologie
Kennisdatabank?

Comment
Deadline 2024-12-31



Title Opstellen beleid en modernisering van de interne communicatie en zijn tools.
Description 1. Uitwerken van een geharmoniseerd beleid voor het werken in en met de SPO-omgeving

(opmaak van sites) 2. Opmaak van SP-sites adhv het opgestelde beleid, met als finaal doel
een migratie van het huidige intranet 3. Herzien van het gebruik van de huidige tools (e-
notes, newsletter, infoflash,...); indien nodig, uitbreiden met andere

Output 1. Een beleid voor het gebruik van SPO voor de aanmaak van sites (metadata, beheer van
rechten, lay-out, structuur, format, nomenclatuur,…) 2. Een gebruiksvriendelijk, met focus op
de gebruiker, intranet binnen de nieuwe SPO-omgeving. 3. richtlijnen voor het interne
gebruik van de verschillende interne communi

Status Priority Progress Deadline
OC If possible On track 2024-12-31

Responsible Accountable
ADGB STAF ADGB

Stavaza 12/10/2022 08:21 - Jasper Pasgang Beleid is op dit moment in uitwerking. Volgende
onderdelen zijn voorzien (met schatting afwerkingspercentages): - visie (100%) - scope
(100%) - rollen en rechten (50%) - toegangsbeheer (20%) - informatiebeheer (20%) - taal
(100%) - algemene structuur (70%) - formating van pagina's (50%) - communicatietools
(90%) - zoekmotor (0%) - archivage & versiebeheer (0%) 1e stuurgroep wordt voorzien
midden - eind november ter voorlegging van de 1e volledige versie van het beleid.

Opmerking

Besluit

Milestones
Title Fase 1: beleid

Output

1. Een beleid voor het gebruik van SPO voor de aanmaak van sites (metadata, beheer van
rechten, lay-out, structuur, format, nomenclatuur,…) 2. Een gebruiksvriendelijk, met focus op
de gebruiker, intranet binnen de nieuwe SPO-omgeving. 3. richtlijnen voor het interne
gebruik van de verschillende interne communi

Comment
Deadline 2022-12-31

Title Fase 2: migratie

Output

1. Een beleid voor het gebruik van SPO voor de aanmaak van sites (metadata, beheer van
rechten, lay-out, structuur, format, nomenclatuur,…) 2. Een gebruiksvriendelijk, met focus op
de gebruiker, intranet binnen de nieuwe SPO-omgeving. 3. richtlijnen voor het interne
gebruik van de verschillende interne communi

Comment
Deadline voor deze milestone kan niet worden vastgelegd, aangezien het afsluiten van deze
fase afhankelijk is van de vooruitgang bij de verschillende DG's. Elke DG heeft hierbij de
vrijheid gekregen om, afhankelijk van zijn middelen, verder te werken aan de migratie.



Deadline

Title Fase 3: overstap naar SP

Output

1. Een beleid voor het gebruik van SPO voor de aanmaak van sites (metadata, beheer van
rechten, lay-out, structuur, format, nomenclatuur,…) 2. Een gebruiksvriendelijk, met focus op
de gebruiker, intranet binnen de nieuwe SPO-omgeving. 3. richtlijnen voor het interne
gebruik van de verschillende interne communi

Comment
Deadline 2024-11-30

Title fase 4: overdracht

Output

1. Een beleid voor het gebruik van SPO voor de aanmaak van sites (metadata, beheer van
rechten, lay-out, structuur, format, nomenclatuur,…) 2. Een gebruiksvriendelijk, met focus op
de gebruiker, intranet binnen de nieuwe SPO-omgeving. 3. richtlijnen voor het interne
gebruik van de verschillende interne communi

Comment
Deadline 2024-12-31

Title Vernieuwing interne communicatietools

Output

1. Een beleid voor het gebruik van SPO voor de aanmaak van sites (metadata, beheer van
rechten, lay-out, structuur, format, nomenclatuur,…) 2. Een gebruiksvriendelijk, met focus op
de gebruiker, intranet binnen de nieuwe SPO-omgeving. 3. richtlijnen voor het interne
gebruik van de verschillende interne communi

Comment Onderdeel SP-communicatietools wordt al voorzien binnen het algemeen beleid voor het
beheer van SP.

Deadline 2024-12-31



Title Programma O365
Description Het bundelen van de behoeften en het implementeren van een nieuwe beschikbare en

performante werkplek die de samenwerking versterkt en de toegang verzekert vanop elke
plaats. Met de uitrol van Windows 10 (nagenoeg afgerond) en Office365 (project opgestart)
wordt de werkplek van de FAVV-medewerkers volledig gemoderniseerd. Hierin zal sterk de
nadruk liggen op meer efficiënte en effectieve communicatie, samenwerking en
gegevensuitwisseling (bijv. via MS Teams en Sharepoint).

Output Windows 10 en Office365 beschikbaar voor alle FAVV-medewerkers ( OneDrive, Teams,
SharePoint online, VOIP )

Status Priority Progress Deadline
OC Must Possible delay 2022-12-31

Responsible Accountable
SCS ADGB

Stavaza 05/10/2022 16:17 - Audrey Rigo projet repris par P. Snelders; migration vers le M en cours
mais deadline repportée 15/02/2022 - Audrey Rigo VOIP: en production 12/02 Spaas : tests
pour la migration des WF (planing pus détaillé demandé) SP et teams : procédure
gouvernance en cours de finalisation

Opmerking

Besluit 21/10/2022 15:29 - Audrey Rigo Demande de transfert vers SGAD (qui a le lead sur la
migration du M). P. Snelders reprend le projet. A part la migration du M il reste deux
éléments : rapportage TrackTab, et flow signature (Jeremy).

Milestones
Title Migratie M

Output Windows 10 en Office365 beschikbaar voor alle FAVV-medewerkers ( OneDrive, Teams,
SharePoint online, VOIP )

Comment
Deadline 2022-12-31

Title Raportering TrackTab

Output Windows 10 en Office365 beschikbaar voor alle FAVV-medewerkers ( OneDrive, Teams,
SharePoint online, VOIP )

Comment
Deadline 2022-12-31



Title Migratie, implementatie en optimalisatie LIMS4LABs
Description 1.Configuratie, testing & validatie
Output Geoptimaliseerd LIMS

Status Priority Progress Deadline
OC Must On track 2023-12-31

Responsible Accountable
LABO Labo

Stavaza 16/11/2022 11:40 - Annick Moerman • Vanaf 11/11: Install HF12 • Uitvoeren basistesten &
acceptatietesten • Vastleggen GO-LIVE datum (Patrick Van Deuren) - > januari 2023?
01/09/2022 09:51 - Annick Moerman 24/08/2022: Augustus-begin oktober: test in
samenwerking met ICT, DG Controle GO-LIVE: 8-9/10/2022 07/02/2022 - Annick Moerman:
Datum GO-LIVE: 25/04/22 ( Focus op het monsterbeheer + alle randmodules) Opleidingen:
ok, eind 2021 Testen in EDU: on going Monsterbeheer, dispatching : 80% klaar EXTLAB &
LABNET: ontwikkeling on going bij Siemens, 1e versie verwacht eind feb Rapportering: on
going Equipement: volledig afgewerkt Overige modules: testing en bugfixing bezig
21/12/2021 - Annick Moerman (FAVV-AFSCA): Planning: We gaan niet live op 1/1/22. Dit
omwille van verschillende redenen: • Er zijn op dit moment nog te veel blokkerende issues
die Siemens niet meer kan oplossen tegen 1/1/22. (bv. attributen invullen op parameter-lay-
out (meldingsplicht, doorsturen WIV, meetonzekerheid,...). Siemens heeft dus voorgesteld om
de migratie uit te stellen tot na hun nieuwe release in januari. • Het zou in januari ook niet
mogelijk zijn om de randmodules mee in PROD te zetten. (bvb. Labnet, Q-app zijn nog niet
opgeleverd, kalibratie-module vertoont nog veel fouten, gebreken,... ) – het zou beter zijn om
de randmodules samen met het gedeelte monsterbeheer te kunnen doen. • Het nieuwe
systeem is ook nog te weinig getest. (vb. Link met foodnet, dispatchverhaal,...) – geen
performantie en acceptatietesten uitgevoerd. • Er moeten nog veel rapporten gemaakt
worden (vb. Daglijsten FLVVM! Nieuwe tabel is nodig Nieuwe datum GO-LIVE: 25/04/22 
Focus op het monsterbeheer + alle randmodules Opleiding: Afgewerkt voor LCE's, FLVVG en
FLVVM; alles is vrij goed verlopen.

Opmerking

Besluit

Milestones



Title Optimalisatie van het koudeketenproces in de FAVV laboratoria.
Description 1. Opmaak synthese en evalutie as is situatieschets en Benchmarking en opmaak voorstel to

be situatie koude keten proces in de FAVV labs - gerealiseerd (presentatie op MC LAB
3/6/2021) 2. Opmaak implementatieplan to be situatie - gerealiseerd (presentatie op MC LAB
3/6/2021) 3. Implementatie to be situatie & evaluatie Implementatie (pos & neg) - on going

Output Gedocumenteerd optimaal proces koude keten

Status Priority Progress Deadline
AT Must On track 2022-12-31

Responsible Accountable
LABO Labo

Stavaza 19/10/2022 08:26 - Annick Moerman De handleidingen zijn afgewerkt en gepubliceerd
(zowel op intranet als op Sharepoint). Op het intranet is ook een link toegevoegd naar
Sharepoint. Hiermee is de STROPS met betrekking tot de koude keten afgewerkt. 01/09/2022
09:52 - Annick Moerman 24/08/2022: De handleidingen (6) Labguard zijn vertaald naar het
FR. De vergelijking tussen de NL en FR versie is bijna afgerond. Deze STROPS zal gerealiseerd
zijn binnen de voorziene deadline. 07/02/2022 - Annick Moerman: Deze STROP is bijna
afgewerkt. De applicatie is in gebruik en de nodige opleidingen zijn eind 2021 afgerond. De
revisie van de handleidingen is lopende. 03/02/2022 - Annick Moerman: Test 21/12/2021 -
Annick Moerman (FAVV-AFSCA): 1. Opmaak synthese en evalutie as is situatieschets en
Benchmarking en opmaak voorstel to be situatie koude keten proces in de FAVV labs -
gerealiseerd (presentatie op MC LAB 3/6/2021) 2. Opmaak implementatieplan to be situatie -
gerealiseerd (presentatie op MC LAB 3/6/2021) 3. Implementatie to be situatie & evaluatie
Implementatie (pos & neg) - presentatie op MC LAB 7/10/2021 4. 1) Handleidingen (dewelke
geïmpacteerd zijn) aanpassen naar de huidige applicatiemogelijkheden Wie: Kristien
Deadline drafts NL(Kristien): initieel 1/12/2021 ==> nieuwe deadline: 14/01/2022 Deadline
nazicht drafts + vertaling naar FR (onderling te regelen door QAM’s – opvolging door
Annick): initieel 31/01/2022 ==> nieuwe deadline: 28/02/2022 Publicatie voorzien door AM:
initieel 15/3/2022  nieuwe deadline: 01/04/2022 2) Opleidingen voor gevorderden:
acquisitie en andere modules - afgewerkt Wie: Biomerieux Richtperiode: 2e helft oktober
2021 – uitgesteld door de leverancier – doorgegaan in november 2021 (8/11/21 (FR) &
18/11/21 (NL)

Opmerking

Besluit

Milestones



Title Project "verbetering van de rapportering" (CHERIE)
Description Naar aanleiding van de aanbeveling van de FIA-audit - de rapporteringsmethodes moeten

efficiënter en coherenter worden gemaakt. Een gegevensstrategie ontwikkelen die door het
ganse Agentschap wordt toegepast en met name gepaard gaat met duidelijke definities en
compatibele formats. Op die manier bestaat er slachts één enkele versie van de gegevens die
alle diensten en alle DG's gebruiken voor hun activiteiten en rapporten in een beter
geïntegreerd applicatielandschap

Output implentatie van het actieplan CHERIE

Status Priority Progress Deadline
GS Must On track 2022-12-31

Responsible Accountable
SCS ADGB

Stavaza 01/10/21 : on hold > priorité à la révision de l'arbre la plupart des travaux seront exploités et
les actions encore ouvertes transfèrées vers l'équipes BI

Opmerking 04/08/2022 13:56 - Audrey Rigo absorbé par DAFI track 4

Besluit

Milestones



Title

Verbetermaatregelen voor het verzamelen van de traceerbaarheidsgegevens van een
operator: Structureren van de gegevens van de operatoren met het oog op het digitaliseren
ervan en het vergemakkelijken van de toegang tot deze gegevens Opleggen van een
(digitaal en gestructureerd) format voor de traceerbaarheidsregisters in de sector TRA en, in
voorkomend geval, in de andere sectoren

Description Uitwerken van een formaat voor traceerbaarheidsgegevens in de sector transformatie.
Output Aangepaste technische specificatie en KB Autocontrole

Status Priority Progress Deadline
OC Must On track 2023-12-31

Responsible Accountable
S3 PCCB

Stavaza 04/11/2022 11:45 - Nathalie Roels Nota werd besproken op het Dircom van 3-10-2022,
waarbij het Dircom haar akkoord heeft gegeven voor de voorgestelde acties. Er werd
specifiek gesteld dat overleg met de sector over traceerbaarheid kon opgestart worden en
dat er terms of reference moeten bepaald worden voor de WG die zich met de CL
autocontrole zal bezighouden. Het inplannen van dit verder overleg is te voorzien.
14/09/2022 10:16 - Nathalie Roels Update 27/7/2022 Er werd nog geen feedback ontvangen
van het kabinet. Intussen werd besloten het concrete voorstel voor MB over te maken aan de
leden van het Dircom en nadien ook de Minister. De nota aan het Dircom zal op 26
september besproken worden. 14/09/2022 10:16 - Nathalie Roels Update 22/2/2022: Na
akkoord van de crisiscel om verder te gaan met het project (er moet namelijk geen rekening
gehouden worden met hun project in kader van dit thema), werd intussen besloten dit mee
te nemen met de andere wijzigingen aan het KB autocontrole (ook andere STROPS - zoals
1.4.1.a, 1.4.1.b, 1.4.1.c - vereisen namelijk een wijziging van het KB). Feedback van het kabinet
op de visienota over autocontrole werd nog niet ontvangen. Pas na ontvangen van deze
feedback kan de visienota gefinaliseerd worden en op het Dircom geagendeerd worden.
Update 26/10/2021: -Disposition reprise dans le projet MB Traceerbaarheid (gelinkt aan het
KB Autocontrole), gezien het MB nodig is voor de uitvoering van dit project. Voor PCCB zijn
de nodige aanpassingen aan het MB klaar. Het probleem is dat dit MB momenteel
geblokkeerd is bij de crissiscel die ook bezig is met dit thema. Verder te bespreken met
crissiscel - evalueren of er een link kan gemaakt worden met de verplichtingen voor de KBO
(een uniek adres als het voorzien en functioneel is in de KBO) + onderzoeken of een
uitbreiding naar sector PRI mogelijk is - Volgende stap: Nota voor Dircom in opmaak om een
aantal onduidelijkheden en voorstel voor verdere stappen te bespreken; nog dit jaar
presenteren op het Dircom. Deze nota zal de basis vormen om terug te koppelen naar de
sectoren en desgevallend naar het kabinet -KB Autocontrole: zie ook boordtabel wetgeving

Opmerking

Besluit

Milestones



Title Strategie DWH
Description Uitwerken van een strat. (over 5 ans) zodat de applicaties, met inbegrip van DWH ontwikkeld

zijn zodat de gegevens ter beschikking kunnen worden gesteld via opendata
Output strategie

Status Priority Progress Deadline
AT Must On track 2022-06-30

Responsible Accountable
SCS ADGB

Stavaza 05/10/2022 16:21 - Audrey Rigo stratégie présentée et validée au dircom du 27/06; la
stratégie va être influencée par le contenu du Track 4 de DIFA; plan d'implémentation de la
stratégie réalisé, mais nécéssité d'alignement avec les livrables du Track 4. 15/02/2022 -
Audrey Rigo analyse en cours (consultations internes/externes)

Opmerking

Besluit

Milestones



Title Parametriseerbare rapporten beschikbaar via website
Description ontwikkelen van een strategie, analyse van de mogelijkheden op het vlak van technologie,

analyse business/klant requirements
Output Parametriseerbare rapporten

Status Priority Progress Deadline
TT Nice to have 2022-06-30

Responsible Accountable
SCS ADGB

Stavaza 16/02/2022 - Audrey Rigo s'assurer que cela soit suivi sous DIFA

Opmerking 04/08/2022 13:57 - Audrey Rigo absorbé par DIFA track 4

Besluit 12/10/2022 11:30 - Audrey Rigo Ok pour transfert vers DIFA

Milestones



Title FCAD
Description Project FCAD + Uitbreiden van de beginselen van data governance van het project FCAD tot

alle andere databanken van het FAVV
Output transversale data governance (DAB operationeel, procedure DAB, template enz.) rem. : uitrol

DD (bij IT maar gevolgd door EA), deadline te bepalen in functie van de tool

Status Priority Progress Deadline
OC Must Delay 2022-06-30

Responsible Accountable
SCS ADGB

Stavaza 05/10/2022 16:31 - Audrey Rigo date de fin prévue : 30/06/2023; analyses en cours pour
l'import des données + pour les ADF 15/02/2022 - Audrey Rigo analyse des couts dans le BC
doit etre revue > retour vers les WG pour une nouvelle porposition

Opmerking 12/10/2022 11:40 - Audrey Rigo Etant donné que le projet est delayed, une nouvelle deadline
sera proposée à faire valider par le dircom, sous réserve de l'approbation du ministre.

Besluit

Milestones



Title Actie: kwaliteitsstandaarden 'opleiding & ontwikkeling'
Description Ontwikkeling & implementatie van een intern gevalideerd kwaliteitsstandaard inzake

organisatie en realisatie van (digitale) opleidingen/ ontwikkelingsacties dat inzet op
duurzame competentieopbouw via klassieke training (10), leren via netwerk van collega’s (20)
en on-the-job learning (70) - model 70/20/10;

Output delivrable 1: document met beschrijving van methodologie delivrable 2: publicatie van een
gids op het intranet

Status Priority Progress Deadline
OC Nice to have On track 2022-12-31

Responsible Accountable
P&O SGAD

Stavaza 02/02/2022 - Audrey Rigo: bilat : nouvelle deadline à proposer (suppression de l'ancienne
deadline du 31/12/2021) 01/02/2022 - Charlotte Leclercq (FAVV-AFSCA): Deze gids wordt
momenteel ontwikkeld en is in fase “revisie”. We hebben een eerste versie maar hieraan
wordt nog verder gewerkt gedurende de maanden januari, februari en maart. In april 2022
wensen we deze te publiceren op het intranet en te integreren in onze processen L&D.
Momenteel hebben we eveneens onze nieuwe SharePoint site L&D zo opgebouwd dat de
templates die gecreëerd worden in het kader van deze methodologie automatisch
geïntegreerd kunnen worden bij de opstart van een nieuw L&D dossier SOP. De doelstelling
van deze gids is om een uniforme werkwijze/ aanpak van iedere L&D dossier SOP in te
voeren zodat we een bepaalde kwaliteitsnorm kunnen garanderen.

Opmerking

Besluit

Milestones



Title Project: netwerk interne opleiders FAVV
Description Ontwikkeling van een intern netwerk van gekwalificeerde interne

opleiders/coaches/begeleiders zodat iedere ontwikkelingsactie, opgezet binnen het FAVV,
zijn doel treft op een efficiënte & effectieve wijze;

Output delivrable 1: databank interne opleiders (via SharePoint) delivrable 2: kader 12 'interne
opleiders' + doelstellingenlijst publiceren via Crescendo delivrable 3: jaarlijks
ontwikkelingstraject 'interne trainers'

Status Priority Progress Deadline
GS Nice to have On track 2023-08-31

Responsible Accountable
P&O SGAD

Stavaza 02/02/2022 - Audrey Rigo: bilat : projet suspendu, priorité sur les projets 'must', à reprendre
avec accord explicite et après évaluation dans la mesure où les ressources sont disponibles
27/01/2022 - Charlotte Leclercq (FAVV-AFSCA): Projet prévu pour 2023

Opmerking

Besluit

Milestones



Title Actie: nota 'strategie L&D 2021-23'
Description Ontwikkeling & publicatie van een gemeenschappelijke visie inzake leren & ontwikkeling

binnen het FAVV, met nadruk op stimulatie van kennisuitwisseling en competentieopbouw,
gericht op het innoveren van de bestaande werking van het FAVV.

Output Delivrable 1: gevalideerde strategische nota betreffende learning & developmentbeleid FAVV

Status Priority Progress Deadline
GS Nice to have Delay 2022-12-31

Responsible Accountable
P&O SGAD

Stavaza 02/02/2022 - Audrey Rigo: bilat : delayed, nouvelle deadline à proposer 01/02/2022 -
Charlotte Leclercq (FAVV-AFSCA): Deze nota wordt momenteel opgemaakt, maar loopt
vertraging op omwille van meer dringende prioriteiten binnen de dienst P&O (nieuw KB van
evaluatie heeft onze oorspronkelijke planning in de war gestuurd). Na april 2022 (op het
moment dat het nieuw KB van evaluatie in voegen is voor het FAVV) wordt hieraan verder
gewerkt. We verwachten een voorstel voor de CEO en het directiecomité voor de zomer
2022.

Opmerking

Besluit

Milestones



Title Programma: LMS/LXP
Description - Implementatie van een performant digitaal leerplatform, zodat iedere medewerker binnen

het FAVV te allen tijde toegang heeft tot de noodzakelijke kennis/vaardigheden (zowel soft
als hard skills) die nodig zijn voor de uitoefening van zijn/haar functie en hierbij voornaamste
actor wordt in zijn/haar eigen ontwikkeling; - Promoten en inzetten op de responsabilisering
van iedere medewerker FAVV inzake het in eigen handen nemen zijn/haar ontwikkeling in
functie van zijn/haar huidige rol en loopbaan (mindset life-long learning); - Ontwikkeling van
digitale (of blended) leerpaden, georganiseerd per cluster van competenties en/of beroep
zodat iedere medewerker FAVV zichzelf kan ontwikkelen in functie van een nieuwe rol of
functie (Liquid workforce);

Output Delivrable 1: geïmplementeerd LMS (voorzien 01/01/2023) Delivrable 2: geïmplementeerd
LXP (voorzien 01/01/2023)

Status Priority Progress Deadline
OC Must On track 2023-12-31

Responsible Accountable
P&O SGAD

Stavaza 14/07/2022 15:47 - Charlotte Leclercq Projet inclu dans PersoPoint, suivi par le PAB et
DirCom 02/02/2022 - Audrey Rigo: bilat : communiquer les jalons intermédiaires pour 2022
01/02/2022 - Charlotte Leclercq (FAVV-AFSCA): Projet démarré, en attente d'un contrat cadre
avec le SPF Finance (partenaire externe) après, rédaction du project charter. Projet suivi
également via le réseau des SPOC's formation

Opmerking 07/09/2022 14:15 - Audrey Rigo Point d'attention : retard constaté pour les livrables 1 et 2.
Celui-ci devra être absorbé au cours de la suite du projet.

Besluit

Milestones



Title Programma: onboarding FAVV
Description Herwerken en updaten van bestaande onboardingsprogramma's (via blended trajecten),

geïntegreerd binnen de bestaande kwaliteitssystemen, met focus op volgende doelgroepen:
C/I, Laboranten, medewerkers PCCB. Daarnaast wordt er eveneens een gemeenschappelijk
onboardingsprogramma voorzien voor alle nieuwe medewerkers FAVV, met focus op de
waarden van het FAVV, de missie & visie, kwaliteitssystemen, de werking van het FAVV, etc.

Output Delivrable 1: algemeen onboardingstraject beschikbaar voor alle medewerkers FAVV
Delivrable 2: onboardingsprogramma DGCB Delivrable 3: onboardingsprogramma C/I, per
sector Delivrable 4: onboardingsprogramma LABO (optioneel)

Status Priority Progress Deadline
OC Must On track 2023-06-30

Responsible Accountable
P&O SGAD

Stavaza 07/09/2022 14:24 - Charlotte Leclercq Ce projet a été divisé en plusieurs parties suite à la
décision du DirCom concernant les ressources. Onboarding générique : Validation en
septembre pour 2 Elearning du Stuurgroep et werkgroep. Après validation, demande au
DirCom pour commencer avec le groupe qualité (en octobre?). Onboarding C/I : pour fin
mars mais manque de ressources Paquet Hygiène: reporté par manque de ressources et la
législation a changée. HACCP: risque de retard sur le contenu (ressource interne peu
disponible); Structure vétérinaire: contenu prêt. Onboarding PCCB : après Onboarding
générique (début mars 2023) 02/02/2022 - Audrey Rigo: bilat : détailler les jalons pour 2022
20/01/2022 - Charlotte Leclercq (FAVV-AFSCA): Delivrable 1 (générique): projet passé au PAB
+ DirCom pour les ressources. Kickoff le 17/01. fin estimé à mars 2023 Delivrable 3 (C/I):
projet en cours, date de fin dépend du delivrable 1

Opmerking

Besluit

Milestones



Title Implementatie van een tool voor tracering
Description Implementatie van een tool voor tracering (captatie van traceringsgegevens). Het verder

verbeteren van de methodiek om traceringsgegevens tijdens een incident binnen het
Agentschap op te volgen.

Output Nieuwe tool

Status Priority Progress Deadline
OC Must On track 2024-12-31

Responsible Accountable
CCC ADGB

Stavaza 27/09/2022 09:28 - Philippe Houdart 27/09/2022 Na overleg met IT en PMO, blijkt de
noodzaak om eerst te bekijken welke mogelijkheden er op de markt bestaan naar verwerking
en datamining van gegevens zoals dat het geval zal zijn bij een traceringstool. IT informeert
hiernaar. De resultaten van deze bevraging zal de BC2 oriënteren. 25/02/2022 - Philippe
Houdart 25/02/2022 Evaluatie Food Chain Lab als potentiële tool en rapport en business case
niveau 1 rond wat er verwacht wordt van een traceringstool zijn afgerond in het vorige BP.
Volgende stap bestaat uit een interne discussie rond de bevindingen en het verzamelen van
meer gedetailleerde informatie rond haalbaarheid en impact. Deze stap is wordt voorbereid
door CCC en zal geconcretiseerd worden voor 30 juni 2022. Approche définie pour la
réalisation du projet (p. plan, charter) pour 30/06/22

Opmerking

Besluit

Milestones
Title BC 2 opleveren
Output Nieuwe tool
Comment
Deadline 2022-11-30



Title sensibiliseren van de medewerkers, de sectororganisaties en de andere stakeholders om de
signalen zo snel mogelijk op te vangen

Description sensibiliseren van de medewerkers om de crisissignalen beter te kunnen opvangen
sensibiliseren van de sectororganisaties en de andere stakeholders om de signalen zo snel
mogelijk op te vangen

Output sensibiliseringsactie via e-notes, (repetitief) item op interne meetings (MOC, SOC, PCCB, …)
sensibiliseringsactie via reguliere meetings

Status Priority Progress Deadline
OC Nice to have On track 2024-12-31

Responsible Accountable
CCC ADGB

Stavaza 27/09/2022 10:19 - Philippe Houdart 27/09/2022 Nog geen concrete actie ondernomen ter
voorbereiding van de eventuele infosessies op de LCE. 25/02/2022 - Philippe Houdart
25/02/2022 Items rond incidentenbeheer worden in functie van de actualiteit op de agenda
gezet van de diverse overlegplatforms, zowel intern als met externe partijen. Er wordt een
infosessie gepland in elke LCE rond preventie en beheer van incidenten, met aandacht voor
het omgaan met potentiële probleemsignalen. Format, inhoud en timing staan op de agenda
van stuurgroep crisispreventie en incidentenbeheer.

Opmerking

Besluit

Milestones
Title infosessies organiseren voor de LCE's (en sector organisaties)

Output sensibiliseringsactie via e-notes, (repetitief) item op interne meetings (MOC, SOC, PCCB, …)
sensibiliseringsactie via reguliere meetings

Comment
Deadline 2023-12-29



Title
Opstellen van een leidraad om de acties van het Agentschap in het kader van dergelijke
incidenten te kaderen , met indien vereist een structurering van de gegevensuitwisseling met
de gewesten via ad-hoc-protocollen.

Description fase 1 : Een guidance document opstellen voor de interne acties die het Agentschap moet
ondernemen naar aanleiding van een incident m.b.t. een materie die initieel niet onder zijn
bevoegdheden valt (Leefmilieu,...) met inbegrip van de aanwijzing van een piloot. Dit
document moet worden opgesteld op basis van recente ervaringen (schrootverwerkende
bedrijven, PFAS, overstromingen,....), de logica van de interne werking van het Agentschap en
de beslissingen die zijn genomen in het minidircom. In dit document zullen ook de
guidelines worden opgenomen betreffende de criteria voor de escalatie/uitbreiding van een
dossier binnen het Agentschap. Fase 2 : op basis van de interne guidelines een beknopte
versie opstellen die ter informatie aan de minister dient voorgelegd te worden en vervolgens
naar de gewesten dient gecommuniceerd te worden. Fase 3: indien uit de guidelines duidelijk
wordt dat een structurering van de gegevensuitwisseling met de gewesten in dit kader
vereist is, dient de gegevensuitwisseling gestructureerd te worden via ad-hoc-protocollen
met de gewesten en dient dit geïntegreerd te worden in het beleidsdocument.

Output Fase 1: intern beleidsdocument (interne guidelines) Fase 2: extern beleidsdocument
(beknopte, openbare versie van de interne guidlines) Fase 3: indien vereist een ad-hoc-
protocol die de samenwerking met de gewesten in dit kader verankert

Status Priority Progress Deadline
OC Must On track 2024-12-31

Responsible Accountable
PCCB STAF PCCB

Stavaza 14/09/2022 10:35 - Nathalie Roels Update 19/08/2022: Interne audit 2022-13 (Implémenter la
politique de prévention et de gestion des crises): evalueren of de vaststellingen kunnen
worden meegenomen bij de uitwerking van dit project. Les principes sont définis (Minidircom
notamment), le document doit être rédigé. Update PCCB 20/10/21: Document zal o.a.
gebaseerd worden op de lessons learned en debriefing van de PFAS-problematiek.
Tijdschema: 1e versie documenten presenteren op Dircom tegen eind 2022 en definitieve
versie presenteren in juni 2023. Update PCCB 5/11/2021: Slotvergadering Audit (fact finding)
IA 2021-18 incidentenbeheer: de conclusies van deze slotvergadering zullen als input
gebruikt worden voor het opstellen van het document

Opmerking

Besluit

Milestones
Title Fase 1: intern beleidsdocument (interne guidelines)

Output
Fase 1: intern beleidsdocument (interne guidelines) Fase 2: extern beleidsdocument
(beknopte, openbare versie van de interne guidlines) Fase 3: indien vereist een ad-hoc-
protocol die de samenwerking met de gewesten in dit kader verankert

Comment



Deadline 2023-07-01

Title Fase 2: extern beleidsdocument (beknopte, openbare versie van de interne guidlines)

Output
Fase 1: intern beleidsdocument (interne guidelines) Fase 2: extern beleidsdocument
(beknopte, openbare versie van de interne guidlines) Fase 3: indien vereist een ad-hoc-
protocol die de samenwerking met de gewesten in dit kader verankert

Comment
Deadline 2023-12-31



Title Het opstellen per deelsector van aanbevelingen voor de minimale tracering in deze sector.
Description Het opstellen per deelsector van aanbevelingen voor de minimale tracering in deze sector.
Output Betrokken sectoren zijn geïnformeerd

Status Priority Progress Deadline
GS Nice to have On track 2024-12-31

Responsible Accountable
CCC ADGB

Stavaza 27/09/2022 10:24 - Philippe Houdart 27/09/2022 De van de operatoren verwachte informatie
hangt lineair af van de keuze die omtrent de traceringstool wordt gemaakt. Dit actiepunt kan
maar opgenomen worden nadat de traceringstool verder gevorderd is. 25/02/2022 - Philippe
Houdart 25/02/2022 Uitgangspunt is nieuw MB betreffende toepassingsmodaliteiten van de
traceerbaarheid in sommige inrichtingen in de voedselketen. Dit MB, i.c.m. de bepalingen van
art. 6 §1 van het KB autocontrole, bepaalt de krijtlijnen van welke info verwacht wordt van de
FBO. Dit item hangt nauw samen met de discussie rond een traceringstool (cf. SO 3.2.1.a). De
precieze invulling van dit item moet nog geconcretiseerd worden in functie van beide.

Opmerking

Besluit

Milestones



Title Organiseren van de opvolging van de basis van de voedselveiligheid in de scholen en in het
kader van voedseldonaties

Description Uitwerken van de acties die voorgelegd werden aan de minister.
Output Uitgevoerd actieplan

Status Priority Progress Deadline
OC Must On track 2024-12-31

Responsible Accountable
S3 PCCB

Stavaza 14/09/2022 10:46 - Nathalie Roels Update 27/7/2022 Intussen werd het akkoord van de
minister ontvangen over de acties in het kader van de scholen. Samen met de
communicatiedienst wordt gewerkt aan een brochure voor vrijwilligers die maaltijden
bereiden voor de kinderen van de school. Een nota aan de onderwijsministers is in opmaak.
De definitie van privésfeer wordt in samenwerking met S0 uitgewerkt en opgenomen in het
KB erkenningen. De opmerkingen van DGC op de draft omzendbrief donaties worden
verwerkt. In een volgende fase zal de omzendbrief overgemaakt worden aan de stakeholders
voor opmerkingen. Publicatie is voorzien in het najaar. 16/02/2022 - Nathalie Roels Update
16/2/2022 De gereviseerde omzendbrief donaties zit bij de vertaaldienst voor vertaling naar
het Frans en zal nadien aan DGC en de sectorfederaties overgemaakt worden. Het kabinet
heeft duidelijkheid gegeven over “wat is privésfeer?”, die vervolgens in de nota ivm scholen
werd verwerkt. De nota aan het Dircom ivm scholen zit in de validatieflow in Sharepoint sinds
15/2 en kan in maart besproken worden op het Dircom. 02/02/2022 - Nathalie Roels: Update
5/1/2022 De omzendbrief ivm donaties is in revisie en zal in de loop van het eerste trimester
van 2022 voorgelegd worden aan de betrokken sectoren. Voor de scholen zijn er nog enkele
punten te verduidelijken met het kabinet. Twee nota's werden aan de minister verstuurd om
akkoord te krijgen over de voorgestelde acties (2020-2021). Update 25/10/2021 De minister
heeft geantwoord op 30/09/21 via een nota, na dewelke de CEO op 2/10/21 bijkomende
informatie heeft opgevraagd bij het kabinet over welke acties er moeten genomen worden
voor de scholen

Opmerking

Besluit

Milestones



Title Ontwikkelen en documenteren van bedrijfsarchitectuur binnen het FAVV
Description 1. Ontwikkelen en documenteren van de bedrijfsarchitectuur 2. analyse voor de aankoop van

een tool 3. Invoeren van onderhoudsprocessen voor dit nieuwe model (met de betrokken
rollen en verantwoordelijkheden).

Output 1. de verschillende lagen van de EA zijn gedocumenteerd (business archi; data en appli
architectuur; informatiearchitectuur) 2. tool ter beschikking gesteld aan de gebruikers 3. de
rollen voor het onderhoud van de informatie in de tools zijn duidelijk en gevalideerd
(procedure of werkinstructie voorzien)

Status Priority Progress Deadline
OC Must Possible delay 2024-12-31

Responsible Accountable
SCS ADGB

Stavaza 05/10/2022 16:51 - Audrey Rigo projet on hold suite au départ du chef de projet 15/02/2022
- Audrey Rigo formation et intervision OK; décision de suivre le processus complet de la
méthdologie et donc de commencer avec un BC BC 1 et 2 présenté au PAB - avis positif
project charter en cours de réalisation; formation prévue oct-nov.; consultant EA pour soutien
à l'implementation du projet

Opmerking

Besluit

Milestones



Title
digitaliseren en integreren van de inspectierapporten van de BMO's in bestaande applicaties
of nieuw te ontwikkelen applicaties met als doel een geïnformatiseerde opvolging van de
BMO inspecties.

Description studie uitvoeren om na te gaan hoe we de inspectierapporten van de BMO's kunnen
integreren en digitaliseren - applicatie(s) aanpassen zodat ze toegankelijk worden voor de
BMO's - univers aanpassen om rapportering mogelijk te maken - nodige documenten in de
applicatie ter beschikking stellen -nodige toegangen geven aan de BMO's

Output uitgebouwde tool universeel beschikbaar voor de BMO's en gemakkelijk te beheren door
favv medewerkers

Status Priority Progress Deadline
TT Must On track 2024-12-31

Responsible Accountable
CONT CONT

Stavaza 22/04/2022 - An Sevenants 19/04: bespreking MOC+ 07/03/2022 - Audrey Rigo à reprendre
sous DIFA / passe en must 03/03/2022 - Vanessa De Neef 19/11/2021: Brainstorming met de
WG over de situatie as-is rond digitale en analoge middelen voor de BMO. 8/09/2021: CONT
- WG is samengesteld. Analyse is opgestart binnen de WG. Analyse: welke docs moeten
gedigitaliseerd worden, wat zijn de voordelen, wat is de kostprijs (prijs voor tools, werktijden
van BMO's,...).

Opmerking 25/08/2022 14:59 - Vanessa De Neef Deze STROP valt ook onder het proces "beantwoorden
aan organisatorische noden". 04/08/2022 13:58 - Audrey Rigo absorbé dans DIFA track 1

Besluit

Milestones

Title Uitgebouwde tool, universeel beschikbaar voor de BMO's en gemakkelijk te beheren door
FAVV-medewerkers.

Output uitgebouwde tool universeel beschikbaar voor de BMO's en gemakkelijk te beheren door
favv medewerkers

Comment
1) WG-vergadering over as is: digitale en analoge middelen voor BMO's (OK 30/03/2022). 2)
WG-vergadering over gewenste output en integratie in DIFA-project. 3) Inventarisatie
betrokken applicaties. 4) Impactanalyse aanpassing van betrokken applicaties.

Deadline 2024-12-31



Title Organigram intern herzien en herziening KB 2007
Description Organigram intern herzien, met inbegrip van herziening KB 2007 (analyse, ontwerp van KB,

validatie, publicatie, implementatie van de wijzigingen) en de verantwoordelijkheden van het
Agentschap om onze interne werking te verbeteren. Verdeling van bevoegdheden tussen
overheidsdiensten en intern binnen het FAVV is coherent en zorgt voor een efficiënte
werking

Output Nieuw organigram, KB herzien, organisatie- en besluitvormingsmodel herzien

Status Priority Progress Deadline
OC Must Possible delay 2023-06-30

Responsible Accountable
ADGB STAF ADGB

Stavaza 16/02/2022 - Audrey Rigo finaliser la cartographie (delay); proposition d'un nouvel
organigramme pour le 31/03 p. charter réalisé et validé par minidircom

Opmerking 12/10/2022 11:04 - Audrey Rigo La partie implémentation, n'est pas comprise dans le scope
du STROP

Besluit

Milestones
Title Nouvelle cartographie
Output Nieuw organigram, KB herzien, organisatie- en besluitvormingsmodel herzien
Comment
Deadline



Title Communiceren over het organisatie- en besluitvormingsmodel van het Agentschap.
Evalueren van de toepassing van dit model op het niveau van de directiebeoordelingen.

Description
Output Het model is bekend; opvolging bij de directiebeoordelingen

Status Priority Progress Deadline
OC Nice to have Possible delay 2022-06-30

Responsible Accountable
ADGB STAF ADGB

Stavaza 12/10/2022 10:30 - Jasper Pasgang Evaluatie niet opgenomen in de directiebeoordeling van
het Dircom. Evaluatie wel opgenomen op de directiebeoordeling van de diensten. Verdere
aanpassingen "on hold" tot project optimalisatie van het Agentschap verder staat?
13/04/2022 - Audrey Rigo infoflash 25/03/2021 (n° 55) to do : vérifier que ce point soit pris
en compte dans le cadre des revues de direction (voir avec les service qualité);
communication à faire par le staff dans les réunions de coordination des différentes DG

Opmerking 12/10/2022 11:11 - Audrey Rigo à reprendre dans les revues de direction de façon plus
systématique

Besluit

Milestones
Title Evaluatie op Dircom-niveau
Output Het model is bekend; opvolging bij de directiebeoordelingen
Comment
Deadline

Title Evaluatie op dienst-niveau
Output Het model is bekend; opvolging bij de directiebeoordelingen
Comment
Deadline



Title Project: Evaluatie van de mogelijkheid om een gecentraliseerde cel Overheidsopdrachten op
te richten en, indien nodig, de oprichting ervan

Description Oprichting van een cel Overheidsopdrachten die als hoofdopdrachten heeft: het uitwerken,
coördineren en het beheren van de dossiers van het Agentschap waarvoor
overheidsopdrachten moeten worden geplaatst.

Output Deliverable 1: Business Case Deliverable 2: Beslissing Dircom Deliverable 3: Cel
Overheidsopdrachten geïmplementeerd, zoals besloten door het Dircom.

Status Priority Progress Deadline
GS Nice to have On track 2024-12-31

Responsible Accountable
LOG SGAD

Stavaza 17/03/2022 - Charlotte Leclercq Projet/Action cloturée 01/02/2022 - Charlotte Leclercq
(FAVV-AFSCA): Point passé en MiniDircom (juin ou juillet 2021). Voir conclusion du groupe en
annexe

Opmerking

Besluit

Milestones



Title Project: Technisch competentiewoordenboek FAVV
Description Inventariseren van technische competenties (kennis, vaardigheden en profielen) per functie

die momenteel aanwezig zijn in de organisatie. Identificatie van toekomstige noodzakelijke
competenties (zowel technisch als generiek) die zowel op korte als lange termijn
aangeworven of ontwikkeld dienen te worden met het oog op de realisatie van de missie. 1.
controle = must 2. autres DG = if possible

Output deliverable 1: Technisch competentiewoordenboek deliverable 2: Inventaris van technische
competenties, per profiel deliverable 3: Inter-DG kadaster van de specifieke expertise
(eventueel opgesplitst per topic)

Status Priority Progress Deadline
OC Must On track 2022-12-31

Responsible Accountable
P&O SGAD

Stavaza 02/02/2022 - Audrey Rigo: bilat: regarder avec CONT si le projet doit rester un must
01/02/2022 - Charlotte Leclercq (FAVV-AFSCA): Date de fin non réaliste (juin 2022)
01/02/2022 - Charlotte Leclercq (FAVV-AFSCA): Commencé avec DG C fonction d'inspection.

Opmerking

Besluit

Milestones



Title Actie: Ontwikkelen van een breedgedragen beleid om de tijdelijke en permanente
uitwisseling van personeelsleden te stimuleren. (talent exchange FAVV)

Description Het voorgestelde beleid maakt het eenvoudiger om binnen de organisatie een andere functie
uit te oefenen. De bestaande werkwijze inzake mutatie en interne oproep wordt herzien. Er
wordt een analyse gemaakt of het oportuun is om deel te nemen aan het systeem van talent
exchange intern en op federaal niveau.

Output deliverable 1: beleidsnota deliverable 2: verhoging van interne mobiliteit deliverable 3:
verhoging van de externe mobiliteit

Status Priority Progress Deadline
GS Nice to have On track 2024-12-31

Responsible Accountable
P&O SGAD

Stavaza 01/02/2022 - Charlotte Leclercq (FAVV-AFSCA): Pour l’instant, pas encore de note rédigée

Opmerking

Besluit

Milestones



Title Evaluatie en verbetering van het opleidingstraject van de medewerkers/BMO (in LCE, op HB,
en ook bij gespecialiseerde teams bij NICE)

Description 1. Een eerste vergadering van de werkgroep voorzien om de concrete outputs, de volgende
stappen en de timing te bepalen – VHO – DL 30/04/2022 2. Procedure NICE herzien 3.
Identificatie van referentie-experts van het terrein, sector, … op het hoofdbestuur en
ontwikkeling van hun expertise (kadaster van expertise) 4. Vergemakkelijken van de
uitwisseling van ervaring/expertise tussen diensten en experts Meer stages door experts op
HB en omgekeerd

Output gereviseerd performant opleidingstraject

Status Priority Progress Deadline
OC If possible On track 2024-12-31

Responsible Accountable
CONT CONT

Stavaza 22/04/2022 - An Sevenants 19/04: bespreking MOC+ 03/03/2022 - Vanessa De Neef
30/04/2022: De volgende stap is om een werkgroep te organiseren waar de subacties en
deadlines kunnen bepaald worden. 10/03/2022: Herziening van de verantwoordelijke voor de
fiche (ter vervanging van Michel Lambert, nieuwe functie). 8/09/2021: CONT - Voor
31/12/2021 zal het projectplan worden uitgeschreven door de WG.

Opmerking 10/10/2022 13:58 - Jasper Pasgang Bilaterale: uitwerken van de milestones. 25/08/2022 13:16
- An Sevenants Ook proces "beheren van de prestaties van de BMO's"

Besluit

Milestones
Title Herziening van het opleidingstraject.
Output gereviseerd performant opleidingstraject
Comment
Deadline 2024-12-31



Title Actie: Ontwikkelen van een breedgedragen beleid omtrent loopbaanmogelijkheden en
aanwervingsmodaliteiten.

Description Het voorgestelde beleid geeft duidelijkheid over onder meer de mogelijkheden omtrent
statutarisaties, verticale personeelsbewegingen, erkenning van anciënniteit en er wordt een
systeem opgezet om de personeelsleden op transparante wijze op de hoogte te houden van
loopbaanmogelijkheden.

Output deliverable 1: beleidsnota

Status Priority Progress Deadline
OC Nice to have Delay 2022-12-31

Responsible Accountable
P&O SGAD

Stavaza 01/02/2022 - Charlotte Leclercq (FAVV-AFSCA): Actuellement, il y a déjà eu des avancées sur
plusieurs volets (notamment clarification des possibilités de statutarisation et reconnaissance
de l’ancienneté pour les niveaux B) mais la note globale n’a pas encore été rédigée.

Opmerking

Besluit

Milestones



Title Oprichting van een PMO op het niveau van de SCS
Description * - Oplijsten van de strategische projecten en toepassen van een rapporteringsproces op het

niveau van het Dircom - Invoeren van het concept van programmamanagement ; organiseren
van opleidingen in programmamanagement ; toepassen van de methodologie op een
pilootprogramma - Invoeren van portfoliomanagement binnen de organisatie - Analyse voor
de aanschaf van een tool - herziening van de methodologie: Versie 2.0 van de bestaande
templates en bevordering van het gebruik ervan

Output Rapportering over de strategische projecten aan het Dircom; opleiding in
programmamanagement; portfoliomanagement van de strategische projecten door de SCS;
evaluatie en, indien nodig, herziening van de templates die worden gebruikt voor
projectmanagement (methodologie); analyse voor het aanschaffen van een tool.

Status Priority Progress Deadline
OC Must On track 2024-12-31

Responsible Accountable
SCS ADGB

Stavaza 05/10/2022 16:55 - Audrey Rigo méthodologie gestion de programme proposée, sera testée
sur DIFA. Révision de la méthodologie de gestion de projet, prévue pour 2023 (mais déjà
inité). Analyse timesheetplus pour l'enregistrement du temps de travail sur les projets.
Formation service design pour les memebres du PAB 15/02/2022 - Audrey Rigo PMO entre
en fonction le 1er mars to do : - mettre en place une formation en proftolio/project/program
management - initier le travail sur la méthodologie et la révision des templates (besoin
éventuel d'un accompagnement externe) 15/02/2022 - Audrey Rigo Projets strat. Identifiés
(event. Révision de la liste au dircom de nov. 21); rôle de PMO défini et formalisation à
prévoir dans le cadre 12

Opmerking

Besluit 12/10/2022 11:46 - Audrey Rigo complèter les milestones

Milestones



Title Herzien van de structuur van de verantwoordelijkheden en de rollen in het
projectmanagement

Description * - versterken van de rol van de projectmanager: ontwikkelen van een ‘standaardprofiel’ in de
evaluatiecycli voor de PM’s en de PMO’s ; oprichten van een netwerk van PM’s en PMO’s ;
evalueren van de noodzaak om een onafhankelijke pool van projectmanagers te creëren -
Rol en verantwoordelijkheden : verduidelijken; herzien van de structuur van de organen voor
projectmanagement; - aanpassen van de bestaande processen (pilootproject: proces voor het
initiëren van een project)

Output De profielen, rollen en verantwoordelijkheden zijn duidelijk; de processen worden aangepast
in functie van de rollen van eenieder. De methodologie wordt aangepast en de wijzigingen
worden meegedeeld binnen de organisatie.

Status Priority Progress Deadline
OC Must On track 2024-12-31

Responsible Accountable
SCS ADGB

Stavaza 05/10/2022 16:57 - Audrey Rigo PAB fonctionnel. Procédure "fonctionnement du PAB" sera
finalisée pour fin 2022. Après cela le strop peut etre clôturé. 15/02/2022 - Audrey Rigo to do :
formalier les changements (procédure PAB, initiation d'un projet...) en cours, PAB
opérationnel (IT OPS pas encore); suppression de l'ancienne strucutre d'ici la fin de l'année. À
prévoir formation dans une procédure ou autre doc plus formel (focus : fonctionnement du
PAB, et initiation d'un projet).

Opmerking

Besluit 12/10/2022 11:48 - Audrey Rigo procédures à faire valider au PAB, puis au comité de
direction

Milestones



Title Verder uitwerken van het programma CTRL-i
Description De medewerkers op het terrein hebben ook nood aan adequate middelen: logistiek, ICT,

juridische zaken, materiaal, enz.
Output modules control-i in productie

Status Priority Progress Deadline
TT Must On track 2024-12-31

Responsible Accountable
CONT CONT

Stavaza 22/04/2022 - An Sevenants 19/04: bespreking MOC+ 07/03/2022 - Audrey Rigo module AER
: clarifier l'état des lieux, regarder comment le module va s'articuler avec DIFA + révision KB
erkenning 03/03/2022 - Vanessa De Neef N.a.v. de bespreking met Valérie en An mag deze
STROP hier afgesloten worden op voorwaarde dat dit opgenomen wordt in het DIFA-project.
Volgende zaken werden al uitgevoerd en ingepland in het kader van dit DIFA-project:
30/06/2022 : réalignement de la liste des actions clés identifiées avec les besoins identifiés au
niveau des groupes cibles + proposition de liste de projets et de leur priorité 31/03/2022 :
collecter les besoins des groupes cibles via des workshops et des enquêtes ainsi que des
analyses SWOT 28/02/2022 : identifier les défis et les actions clés au niveau du management
via des workshops au niveau stratégique + tactique Binnen Control-i werden volgende
deelprojecten al opgestart, vóór de lancering van het DIFA-project: • Module AER: in
ontwikkeling, eerste testen rond de interface “operator card – module AER” zijn lopende. •
Module GCP: er zijn 2 releases (1.0 en 1.1) in ontwikkeling. Voor R1.0 is voorzien om tegen
april 2022 in productie te gaan. Voor R1.1 wordt vanaf april 2022 gestart met business testen.
• Module dossier: WG’en hebben plaats gevonden op 30/11/2021, 07/12/2021 en
09/12/2021 voor een brainstorming rond de noden in het kader van deze module.
8/09/2021: CONT - Outputs zijn uitgeschreven. Verschillende zaken al lopende binnen het
project (verschillende modules GCP, AER, TO DO: dossier + inspectieplan +
monsternameplan + financiering).

Opmerking 10/10/2022 13:31 - Jasper Pasgang Bilaterale: milestones aanvullen voor de modules AER en
GCP. 25/08/2022 13:17 - An Sevenants Ook proces "beantwoorden aan organisatorische
noden" en "beheren van de informatiesystemen" 04/08/2022 14:00 - Audrey Rigo absorbé
dans DIFA track 1

Besluit

Milestones
Title Module AER
Output modules control-i in productie
Comment
Deadline



Title Module GCP 1.0
Output modules control-i in productie
Comment
Deadline

Title Module GCP 1.1
Output modules control-i in productie
Comment
Deadline



Title Uitwerken van beslissingsbomen ter optimalisatie van opvolging van dossiers op het terrein
Description Uitwerken van beslissingsbomen ter optimalisatie van opvolging van dossiers op het terrein,

wat meer autonomie geeft aan de LCE's en zorgt voor uniformisering van de opvolging -
Inventarisatie bestaande beslissingsbomen - Uitschrijven methodologie voor het opmaken
van beslissingsbomen -Bestaande beslissingsbomen toetsen aan methodologie en finaliseren
- Uitwerken nieuwe beslissingsbomen

Output -Inventaris bestaande beslissingsbomen - Stappenplan en goede praktijken voor de opmaak
van een beslissingsboom - Beslissingsbomen - Planning voor opmaak nieuwe
beslissingsbomen

Status Priority Progress Deadline
OC Must On track 2024-12-31

Responsible Accountable
CONT CONT

Stavaza 16/05/2022 - Vanessa De Neef Uitschrijven methodologie voor het opmaken van
beslissingsbomen: WG samengekomen op 17/02/2022: brainstorming werd gehouden en de
aandachtspunten / grote lijnen voor de oefening werden genoteerd. 16/05/2022 - Vanessa
De Neef 03/03/2022 - Vanessa De Neef Voorziene planning: Uitschrijven methodologie voor
het opmaken van beslissingsbomen: • 30/06/2022: Vastleggen methodologie (stappenplan
en goede praktijken) voor het opmaken van een beslissingsboom Bestaande
beslissingsbomen toetsen aan methodologie en finaliseren: • 31/12/2022: Bestaande, nog
niet gevalideerde beslissingsbomen toetsen aan methodologie • 31/12/2022: Finaliseren
bestaande beslissingsbomen Uitwerken nieuwe beslissingsbomen: • 31/01/2023: Rondvraag
(formeel) naar noden op het terrein en bij experten CDC • 30/06/2023: Opstellen prioriteiten
en planning voor het afwerken/uitwerken van beslissingsbomen • 31/12/2024: Uitwerken
beslissingsbomen • 31/12/2024: Opvolging uitwerken beslissingsbomen 03/03/2022 -
Vanessa De Neef Inventarisatie bestaande beslissingsbomen: • 22/09/2021: Een analyse van
de bestaande beslissingsboom door de werkgroep • 22/09/2021: De WG heeft per sector de
bestaande beslissingsbomen opgelijst Uitschrijven methodologie voor het opmaken van
beslissingsbomen: • 22/09/2021: De werkgroep heeft een (informele) rondvraag
georganiseerd naar de noden op het terrein en bij de CDC-experten Afbakenen doelstelling
en een kader vastleggen: de voorziene DL van 31/12/2021 werd niet gerespecteerd. de
volgende WG is ingepland op 17/02/2021. 8/09/2021: CONT - Voor 31/12/2021 zal het
projectplan worden uitgeschreven door de WG.

Opmerking 10/10/2022 13:34 - Jasper Pasgang bilaterale: vertraging in de milestones - nog steeds het
doel om de opgestelde deadline te halen. 25/08/2022 14:39 - Vanessa De Neef Ook
gekoppeld aan proces "uitvoeren controles buiten controleplan".

Besluit

Milestones
Title Inventarisatie bestaande beslissingsbomen

Output
-Inventaris bestaande beslissingsbomen - Stappenplan en goede praktijken voor de opmaak



Output van een beslissingsboom - Beslissingsbomen - Planning voor opmaak nieuwe
beslissingsbomen

Comment Bestaande beslissingsbomen oplijsten per sector: / Analyse bestaande beslissingsbomen:
beide tussenstappen gerealiseerd op 22/09

Deadline 2021-09-15

Title Uitschrijven methodologie voor het opmaken van beslissingsbomen

Output
-Inventaris bestaande beslissingsbomen - Stappenplan en goede praktijken voor de opmaak
van een beslissingsboom - Beslissingsbomen - Planning voor opmaak nieuwe
beslissingsbomen

Comment
1/ Informele rondvraag naar noden op terrein en bij experten CDC (ok: 22/09). 2. Afbakenen
doelstelling en vastleggen kader: lopende: WG op 17/02/22 samengekomen. 3. Vatstleggen
methodologie (stappenplan en goede praktijken) voor opmaken beslissingsbomen

Deadline 2022-06-30

Title Bestaande beslissingsbomen toetsen aan methodologie en finaliseren

Output
-Inventaris bestaande beslissingsbomen - Stappenplan en goede praktijken voor de opmaak
van een beslissingsboom - Beslissingsbomen - Planning voor opmaak nieuwe
beslissingsbomen

Comment 1. Bestaande, nog niet gevalideerde beslissingsbomen toetsen aan methodologie 2.
Finaliseren bestaande beslissingsbomen

Deadline 2022-12-31

Title Uitwerken nieuwe beslissingsbomen

Output
-Inventaris bestaande beslissingsbomen - Stappenplan en goede praktijken voor de opmaak
van een beslissingsboom - Beslissingsbomen - Planning voor opmaak nieuwe
beslissingsbomen

Comment
Informele rondvraag noden op terrein en bij experten CDC/ 2. Opstellen prioriteiten en
planning voor aferken/uitwerken beslissingsbomen 3. Uiwerken beslissingsbomen 4.
Opvolging uitwerken beslissingsbomen

Deadline 2024-12-31



Title update "individuele doelstellingen '21-23' "
Description Volgens het arrest van De Raad Van State met nr. 247.454 van 28 april 2020, in de zaak A.

222.724/IX-9100, wordt gesteld dat de prestatiedoelstellingen van betrokken C/I niet
duidelijk genoeg geformuleerd werden waardoor niet met zekerheid kon aangetoond
worden dat de prestatiedoelstellingen werden behaald of niet behaald. Een duidelijke/
ondubbelzinnige herformulering van de alle prestatiedoelstellingen C/I is noodzakelijk om
dergelijke misinterpretaties te voorkomen. Daarnaast is het ook noodzakelijk om alle
generieke doelstellingen (qua ontwikkeling, teamprestaties & beschikbaarheid voor de
gebruikers van de dienst) te herzien, gelet deze integraal deel uitmaken van de
evaluatiecyclus. must: partie controle (31/12/2022) nice to have : autres DG (délais à définir)

Output -deliverable 1: nieuwe lijst prestatiedoelstellingen C/I ; - deliverable 2: nieuwe lijst van
prestatiedoelstellingen voor leidinggevenden; - deliverable 3: nieuwe lijst van
ontwikkelingsdoelstellingen (genieriek competenties); - deliverable 4: nieuwe lijst van
doelstellingen 'beschikbaarheid voor de gebruikers van de dienst'; - nieuwe lijst van
doelstellingen 'teamprestaties';

Status Priority Progress Deadline
OC Must On track 2022-12-31

Responsible Accountable
P&O SGAD

Stavaza 01/02/2022 - Charlotte Leclercq (FAVV-AFSCA): projet commence avec la parti C/I. Projet
abordé avec les chefs de projets 'description de fonction' et 'compétences techniques'

Opmerking

Besluit

Milestones



Title leiderschap
Description Leidinggevenden responsabiliseren en ondersteunen inzake het delegeren van taken en

verantwoordelijkheden naar zijn/haar medewerkers of teamleden zodat er meer tijd vrijkomt
voor de uitoefening leidinggevenden taken als coachen, feedback geven, opvolgen,
inspireren, ondernemen, … (Evolutie van leidinggevende als expert naar leiderschap als
kerntaak bij leidinggevenden);

Output - delivrable 1: nieuwe versie van leiderschapsvisie FAVV; - delivrable 2:
ontwikkelingsprogramma beschikbaar voor leidinggevenden FAVV. - delivrabel 3: nieuwe
feedback 360 tool voor leidinggevenden & managers

Status Priority Progress Deadline
GS Nice to have On track 2024-12-31

Responsible Accountable
P&O SGAD

Stavaza 02/02/2022 - Audrey Rigo: bilat : à prévoir pour 2023

Opmerking

Besluit

Milestones



Title
Ontwikkelen van een geïntegreerd en gebruiksvriendelijk systeem voor het beheer van
afwijkingen (klachten, NC, aanbevelingen),voor de opvolging van alle boordtabellen binnen
het Agentschap alsook voor de opvolging van de strops

Description 1 - Opstellen van een BC 2 - Marktstudie naar gebruikte tools 3 - Implementatie van het
gekozen tool (informatie, vorming, gebruik, bijsturing)

Output Geïntegreerde en gebruiksvriendelijke tool voor het beheer van afwijkingen en voor de
opvolging van alle boordtabellen binnen het Agentschap alsook voor de opvolging van de
strops

Status Priority Progress Deadline
AT Must On track 2022-06-30

Responsible Accountable
ADGB STAF - IAQP ADGB

Stavaza 21/09/2022 13:52 - Tom Lierman 21/9/2022: Interne audits 2022 en lessons learned (CCC)
zitten in de Track-Tab. Track-Tab wordt vanaf heden stapsgewijs gevoed met andere
bestaande BoTaBo's (FIA-audits, BoTaBo van het FAVV, interne audits voor 2022,...).
15/02/2022 - Audrey Rigo Botabel en production et utilisé pour le suivi du BP; encore
quelques bug à résoudre next steps : dircom, AIQP, PCCB 22/09/2021: BC is afgerond en er is
besloten om de tool te ontwikkelen in SharePoint. Ontwikkeling van de tool is lopende door
IT. Ontwikkeling van de tool zo snel mogelijk. De volledige uitrol en implementatie/opleiding
-> zie DL.

Opmerking 22/09/2022 14:37 - Jasper Pasgang Bilaterale: Tool is er, maar dient nog gevoed te worden.

Besluit

Milestones



Title Ontwikkelen van een geïntegreerd en gebruiksvriendelijk systeem voor het beheer van de
risico's

Description 1 - Opstellen van een BC 2 - (Markt)studie naar gebruikte tools 3 - Implementatie van de
gekozen tool (informatie, vorming, gebruik, bijsturing)

Output Gebruiksvriendelijke tool voor het beheer en opvolging van de risico's.

Status Priority Progress Deadline
OC Must Delay 2022-06-30

Responsible Accountable
IAQP ADGB

Stavaza 21/09/2022 14:13 - Tom Lierman - bestaand risicoregister opnemen in SP-lijst -
gecompileerde SP-lijst evalueren door de "risico eigenaars" - gecomplileerd risicoregister
koppelen aan de processen (cartografie) en Accountable toewijzen - vereenvoudigeren van
risico matrix 09/02/2022 - Tom Lierman: Analyseren op welke manier het bestaande
risicoregister (Excel) kan geïmplementeerd worden in SP. Onderscheid dient gemaakt te
worden tussen: 1/ Risco's verbonden aan realiseren van STROPS --> opnemen in Botabo
STROPS? 2/ Risico's verbonden aan uitvoeren van de processen --> opnemen in cartografie?
3/ Risisco's verbonden aan realiseren van projecten --> opnemen in projectfiche?
22/09/2021: Opkuis van het risiscoregister is gestart en zal worden afgerond op 25/09/2021.
Stap 1) beheer in 1 tabel in plaats van per DG. Stap 2) Risicoregister zal gemigreerd en
beheerd worden in een SP-omgeving (of alternatief systeem). 09/02/2022 - Jasper Pasgang
bilaterale: 1/ Voor de risico voor de STROPS is er besloten om dit niet mee op te nemen in de
nieuwe tool van Botabel (was wel voorzien in de Acces). 2/ In de huidige tool is er nog geen
beheer van risico's op niveau van de processen -> wel in de nieuw tool (schildpad) 3/ Voor
risico's gelieerd aan STROPS verbonden aan projecten dienen de risico's beheerd te worden
op niveau van de projecten. Andere niveau's (uitgezonderd de voorgestelde 3 niveau's): -
merendeel te koppelen aan de processen (2) - interne fraude - integriteit -> vb. interne
fraude en integriteit risico's dienen in alle processen beheerd worden (interne controle)
ToDo: - Nagaan of alle risico's opgenomen kunnen worden in de voorgestelde categoriën. -
Kijken waar de risico's gedocumenteerd kunnen worden. (welk risico, welke actie, opvolging)
-> eventueel via aparte boomstructuur die gekoppeld wordt de cartografie.

Opmerking 22/09/2022 14:41 - Jasper Pasgang bilaterale: statusverandering: possible delay -> delay.
Nieuw voorziene deadline voor de ontwikkeling van het nieuwe risicoregister: 31/12/2022

Besluit

Milestones



Title Revisie van de macroprocescartografie
Description 1 - Opzetten van een gefaseerde strategie om de cartografie bij te werken en up- to-date te

brengen 2 - Uitvoeren van deze strategie.
Output Geactualiseerde cartografie van alle macroprocessen

Status Priority Progress Deadline
OC Must Delay 2022-06-30

Responsible Accountable
IAQP ADGB

Stavaza 09/02/2022 - Tom Lierman: Revisie is lopende ism DIRCOM-leden 22/09/2021: plan van
aanpak noodzakelijk voor de end-to-end beschrijving. (zie lijn SO4-lijn 21). Er zal worden
nagegaan wie binnen het Agentschap verantwoordelijk is voor de verschillende onderlen
voor het uitwerken van deze revisise.

Opmerking

Besluit

Milestones



Title Revisie van het auditproces en auditmethodologie (charter, procedures, audituniversum)
Description 1 - Externe audit van het intern auditproces 2 - Uitvoeren van het actieplan opgesteld naar

aanleiding van de externe audit
Output Gereviseerd auditproces

Status Priority Progress Deadline
OC Nice to have On track 2023-06-30

Responsible Accountable
IAQP ADGB

Stavaza 21/09/2022 14:21 - Tom Lierman - revisie auditcharter + gedragscode -
samenwerkingsakkoord met FIA opstellen - revisie auditmethodologie (planning, uitvoering,
rapportering, opvolging) - reorganisatie auditcomité 04/02/2022 - Tom Lierman: 4/2/2022:
Externe audit (KPMG) werd uitgevoerd en auditconclusies gepresenteerd op DIRCOM en ACE
van december. Toekomstige visie en missie wordt op DIRCOM van 7/2/2022 besproken.
22/09/2021: Offertes (3) zijn toegekomen voor het uitvoeren van de externe audit.
Auditcomité zal zijn input geven op 22/09/2021. Audit zal nog worden uitgevoerd voor
31/12/2021 (opstart in oktober 2021). 09/02/2022 - Jasper Pasgang Bilaterale: Voorstel werd
besproken op het Dircom van 7/2/2022 en goedgekeurd (met enkele kantbemerkingen).
Voorstel zal verder worden uitgewerkt.

Opmerking

Besluit

Milestones



Title
Optimaliseren van de interne (administratieve) werkingsprocessen van de interne labs, met
bijzondere aandacht voor de lessen die getrokken kunnen worden uit de werkorganisatie
tijdens de COVID-crisis

Description 1. Opmaak synthese en evaluatie as is- situatieschets - ongoing
Output Rapport met implementatieplan

Status Priority Progress Deadline
OC Nice to have On track 2023-06-30

Responsible Accountable
LABO LABO

Stavaza 01/09/2022 09:54 - Annick Moerman De resultaten zijn verzameld en worden voorgesteld op
het MC LAB van september waarna de volgende etappes worden vastgelegd. 07/02/2022 -
Annick Moerman: Er is een analyse gebeurd door FLVVG en een voorstel van template voor
de bevraging van het personeel. Deze template staat ter beschikking van de andere labs voor
de bevraging in hun eigen labo. 22/09/2021 : Synthèse et évaluation de la situation en cours,
pour juin 2022

Opmerking

Besluit

Milestones



Title Opstellen van een strategisch meerjarenpan voor huisvesting.
Description Opstellen van een strategisch plan voor huisvesting (bepalen van de behoeften op lange

termijn (actie van de doelstelling welzijn)
Output Deliverable 1: Strategisch plan met rollen, verantwoordelijkheden, budget en timing

Status Priority Progress Deadline
BE Must Delay 2022-06-30

Responsible Accountable
LOG SGAD

Stavaza 04/08/2022 16:27 - Charlotte Leclercq 1. Programme des besoins par bâtiment : Ok approuvé
en juin par l'IF et décision du conseil des Ministres le 20 Juillet. Proposition de lettre vers la
Régie pour NWOW FSC 2. Monitoring par bâtiment: Par le Régie en 2022. 3. Plan stratégique:
demande à VLI, Labo travailler en sécurité avec un certain bien être. 01/02/2022 - Charlotte
Leclercq (FAVV-AFSCA): 1. Programme des besoins par batiment : en cours 2. Monitoring par
bâtiment: en cours 3. Plan stratégique: en attente de 1 et 2

Opmerking

Besluit

Milestones



Title Verbetering van het proces van opvolging van de kilometercontingenten
Description aanpassen van de procedure voor de toekenning en wijziging van de kilometers aanpassen

van de ADML-toepassing om de Access FRAIS-toepassing te schrappen
Output FRAIS wordt geschrapt

Status Priority Progress Deadline
OC If possible On track 2023-06-30

Responsible Accountable
B&B SGAD

Stavaza 02/02/2022 - Audrey Rigo: bilat : afstemming tussen CONT en SGAD (BB, ICT, PO) is
noodzakkelijk 21/12/2021 - Charlotte Leclercq (FAVV-AFSCA): 1. Le paiement des indemnités
reprises sur les fiches fiscales seront fait par Persopoint à partir du 1/01/2022 2. Les
contingents km devront toujours être suivis 3. Encodage des contingents des membres du
personnel (qui ?) . Initial : B&CG – modifications : DGCT 4. Dans quelle application seront
suivis les contingents km : ADML  réunion à prévoir entre DGCT – ICT – B&CG

Opmerking

Besluit

Milestones



Title PersoPoint
Description De P&O-processen worden aangepast zodat ze na de overname van de

personeelsadministratie door PersoPoint efficiënt verlopen: - Personeelsdata overzetten van
FAVV naar PersoPoint - interface tussen applicaties van PersoPoint en FAVV - P&O-processen
herzien - Documenten voor digitaal personeelsdossier overmaken aan PersoPoint -
communicatie over het project

Output - ingevulde templates dataconversie - functionerende interfaces - aangepaste processen -
digitaal personeelsdossier - mededelingen (intranet, e-notes, vergaderingen), instructies,
handleidingen

Status Priority Progress Deadline
OC Must On track 2023-12-31

Responsible Accountable
P&O SGAD

Stavaza 02/02/2022 - Audrey Rigo: bilat : deadline à adapter, à confirmer par un accord formel à
BOSA 01/02/2022 - Charlotte Leclercq (FAVV-AFSCA): date de fin mai 2023 (voir DirCom).
Projet stratégique suivi au DirCom

Opmerking

Besluit

Milestones



Title Eén contactcentrum
Description De helpdesk van becert en beltrace worden in aanmerking genomen (kosten-batenanalyse)
Output Alle contacten bij het FSC worden uniform beheert (één enkel systeem); op termijn een

systeem dat ook de contactformulieren op onze website bevat. IF POSSIBLE: uitbreiding van
het CC naar elk ander contact met het Agentschap

Status Priority Progress Deadline
OC Must Possible delay 2022-12-31

Responsible Accountable
FIN SGAD

Stavaza 01/02/2022 - Charlotte Leclercq: BC en cours d'analyse, faire passer au PAB (voir lien avec
ESM et Genesys)

Opmerking 07/09/2022 15:06 - Audrey Rigo lien avec DIFA, dépendances à gèrer, mais pas absorbé par
DIFA

Besluit

Milestones



Title ESM
Description het ESS zal bijdragen aan een proactieve en professionele communicatie, o.a. door de

publicatie van service catalogi en inzicht in het verloop van tickets zoals aanvragen en
incidenten (zie eerder).

Output Dienstencatalogus van SGAD op het intranet, vervanging van FSCenter

Status Priority Progress Deadline
OC Must On track 2024-12-31

Responsible Accountable
SGAD SGAD

Stavaza

Opmerking

Besluit

Milestones



Title project "cultuur"
Description 1. Ontwikkeling van een breed gedragen visiedocument dat uitdrukt hoe het FAVV zich de

komende 5 jaar qua organisatiecultuur wil oriënteren om toekomstige uitdagingen het hoofd
te bieden ( Best Employer en andere); 2. Samenstelling van een transversale werkgroep die
belast is met het formuleren van een realistisch implementatieplan; 3. Uitvoering van het
gevalideerd implementatieplan en opzetten van een cultuurbarometer die de voortgang kan
monitoren;

Output 1. Visiedocument dat beschrijft hoe het FAVV zich wil positioneren inzake organisatiecultuur
2.Werkgroep opgericht met een duidelijk mandaat voor het verloop van het project 3.
Implementatieplan uitgevoerd; toename van de tevredenheid van het personeel (meting die
moet worden uitgevoerd tussen 2021 en 2024)

Status Priority Progress Deadline
GS Nice to have 2024-12-31

Responsible Accountable
ADGB STAF ADGB

Stavaza

Opmerking

Besluit

Milestones



Title Projet: Afschaffen van de titel van 'Commissaris van de administratieve boetes'
Description "- Wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2002 tot vaststelling van de

procedureregels en de modaliteiten van betaling van de administratieve boetes ingevolge
controles die zijn uitgevoerd met toepassing van de wetgeving betreffende de
voedselveiligheid en tot inwerkingstelling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit
van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse
wettelijke bepalingen; '- Opheffing van het KB van 23 januari 2003 tot aanduiding van de
commissarissen van de administratieve boetes belast met het voorstellen van een
administratieve boete aan de daders van inbreuken op de voedingswetgeving"

Output Publicatie van het KB in het BS

Status Priority Progress Deadline
AT Nice to have On track 2022-12-31

Responsible Accountable
JurDir SGAD

Stavaza 1er oct. 21: AR signé > clôturer

Opmerking

Besluit

Milestones



Title
Uitwerking van een preventiemethodologie/preventiebeleid op basis van indicatoren en
risicobeheer (identificatie van de risico’s, risicoanalyse, risicobeheer, risicocommunicatie en -
informatie, opleiding).

Description Uitwerking van een preventiemethodologie/preventiebeleid op basis van indicatoren en
risicobeheer (identificatie van de risico’s, risicoanalyse, risicobeheer, risicocommunicatie en -
informatie, opleiding).

Output Gevalideerde methodologie van dynamisch risicobeheersingssysteem

Status Priority Progress Deadline
GS If possible On track 2024-12-31

Responsible Accountable
IAQP ADGB

Stavaza 09/02/2022 - Tom Lierman: 1/ actualiseren preventiebeleid: done + presenteren op Prev
comité 22/02 2/ JAP = continu + KPI nog vast te leggen 3/ uitvoeren prev beleid = continu +
KPI nog vast te leggen 4/ indicatoren welzijn: eerste indicatoren werden reeds bepaald -->
verder aligneren met de andere beleidsplannen van P&O (absenteïsme). Overleg met P&O
werd opgestart 19/01/2022 - Tom Lierman (FAVV-AFSCA): 19/01/2022: test

Opmerking 22/09/2022 14:45 - Jasper Pasgang Bilaterale: Project zal in 2023 terug opgenomen worden.

Besluit

Milestones



Title

AS IS: Identificatie van de betrokken stakeholders; Identificatie van de "gaps", bepalen hoe
die kunnen worden weggewerkt; TO BE: Voordelen en nadelen documenteren van de
samenwerking met deze stakeholders; Identificatie van de domeinen waarvoor de
stakeholders het FAVV kunnen helpen bij de uitwerking van zijn missie en visie

Description Welke stakeholders zijn betrokken bij de werking van het FAVV en in welke hoedanigheid
(o.a. de ondernemingsloketten) Een kosten-/baten analyse moet gebeuren om te bepalen
welke stakeholders de grootste meerwaarde voor het FAVV betekenen.

Output kadaster van de stakeholders, as is en to be, waarin met name de groepen/overlegorganen
(WG's, OC,...) zijn opgenomen waaraan ze deelnemen of zouden kunnen deelnemen bij het
Agentschap, de kostprijs/winst van hun integratie in die groepen, de acties die bijkomend
worden ondernomen of zouden kunnen worden ondernomen ter ondersteuning van het
Agentschap

Status Priority Progress Deadline
OC Nice to have Delay 2021-12-31

Responsible Accountable
PCCB STAF PCCB

Stavaza 02/02/2022 - Nathalie Roels: Update 19/01/2022: As IS --> De input van de betrokken
directies werd gevraagd, en de ontvangen input werd verzameld in een Excel te raadplegen
via volgende link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aBTTZQueEMWg9GRUJ-
QBsYHvAS0cfxz23iGEzGOQbS081%40thread.tacv2/conversations?groupId=89fee091-c01f-
490e-a31a-6ced7e9c1d99&tenantId=66c008a4-b565-49a9-93c9-c1e64cad2e11 21/01/22:
nieuwe oproep (3) om info over te maken verstuurd naar verschillende
geadresseerden/categorieën maar nu via account van JFH. Deadline voor overmaking : 11/2.
Ondertussen organiseren / optimaliseren van de reeds ontvangen info in een xlsx. In een
volgende stap zal de “to be” uitgewerkt worden. Update PCCB 20/10/21: Pilote à définir chez
S0 => An De Meyer Prévoir un lay out (infos nécessaires) => Concertation Directions
situation as is met als deadline 31/12/2021 => To be met als deadline 31/12/2022

Opmerking

Besluit

Milestones
Title Phase 1 - Concertation Directions situation "as is"

Output

kadaster van de stakeholders, as is en to be, waarin met name de groepen/overlegorganen
(WG's, OC,...) zijn opgenomen waaraan ze deelnemen of zouden kunnen deelnemen bij het
Agentschap, de kostprijs/winst van hun integratie in die groepen, de acties die bijkomend
worden ondernomen of zouden kunnen worden ondernomen ter ondersteuning van het
Agentschap

Comment naast interne input ook input van externe diensten nodig (afh. van derden voor de opmaak
van deze lijst)

Deadline 2022-12-31



Title Phase 2 – situation "to be"

Output

kadaster van de stakeholders, as is en to be, waarin met name de groepen/overlegorganen
(WG's, OC,...) zijn opgenomen waaraan ze deelnemen of zouden kunnen deelnemen bij het
Agentschap, de kostprijs/winst van hun integratie in die groepen, de acties die bijkomend
worden ondernomen of zouden kunnen worden ondernomen ter ondersteuning van het
Agentschap

Comment
Deadline



Title Permanentie van alle overheidsdiensten AS IS: Up to date lijst + TO BE: permanentie van alle
overheidsdiensten en hun coördinaten (dierenwelzijn…)

Description Dit project is ook deels opgenomen onder SO 5.1.1.a., waarbij de ouput van dit project een
invloed zal hebben op het verdere verloop van dit project Samenwerking met de
politie/douane/federaal gerechtelijke politie…, zowel op federaal als lokaal niveau, deze zijn
ook ten dele reeds opgenomen in SO 5.1.1.a.

Output Lijst contacten en permanenties

Status Priority Progress Deadline
WA If possible On track 2021-12-31

Responsible Accountable
PCCB STAF PCCB

Stavaza 02/02/2022 - Nathalie Roels: Update 21/01/22: Nieuwe oproep (3) om info over te maken
verstuurd naar verschillende geadresseerden/categorieën maar nu via account van JFH.
Deadline voor overmaking : 11/2. Ondertussen organiseren / optimaliseren van de reeds
ontvangen info in een xlsx. Update PCCB 28/09/21: Pilote à définir chez S0 => An De Meyer
Même approche point précédent

Opmerking

Besluit

Milestones
Title Phase 1 - Concertation Directions situation “as is”
Output Lijst contacten en permanenties
Comment naast interne input ook input van externe diensten nodig (afhankelijk van derden)
Deadline 2022-12-31

Title Phase 2 – situation "to be"
Output Lijst contacten en permanenties
Comment
Deadline



Title Samenwerking met Sciensano moderniseren
Description Mise en place d'une collaboration formelle adaptée et modernisée répondant aux principes

définis en conclusion de la réunion Kick off du Top management AFSCA-Sciensano du
16/11/21. DG PCCB organiseert een gemengde werkgroep (FAVV/Sciensano) om de
algemene kaderovereenkomst en de specifieke overeenkomsten voor te bereiden (met een
lijst van onderwerpen die hiervan het voorwerp kunnen uitmaken) en na te gaan welke
wetgevende/regelgevende initiatieven genomen moeten worden. En fonction des
conclusions de ce GT qui devront être rendues avant 31/03/22, une (des) adaptation(s)
législatives seront le cas échéant proposées puis mises en œuvre (Fin Juin 2023), devant
permettre l'élaboration d'une nouvelle convention (Hors scope de ce STROPS)

Output a. Juridische en politieke analyse (rekening houdende met de +, de - en de risico’s), de
mogelijkheden van kaderovereenkomsten AS IS of TO BE (als de AS IS niet beantwoordt aan
de behoeften) b. Scopes die moeten worden opgenomen in een kaderovereenkomst en de
subovereenkomsten ervan c. Nota aan het Dircom 2/ Voor 30/06/23: nieuwe wetgeving
(indien nodig)

Status Priority Progress Deadline
OC If possible Possible delay 2022-09-30

Responsible Accountable
PCCB PCCB

Stavaza 17/10/2022 10:32 - Nathalie Roels 17/10/2022 : Dircom 10/10 : presentatie door Yasmine van
de aangepaste versie van de nota als punt A -> deze werd goedgekeurd Clôture du Strops
proposée à la prochaine bilat avec CEO 17/10/2022 10:32 - Nathalie Roels Présenté en
Dircom le 3/10. Note approuvée sur le principe, à adapter (en TC) pour présentation en pt A
au Dircom du 10/10/22 Adaptations à faire : - préciser le scope : scope de la convention
actuelle (dont VetEpi) + LNR non repris mais exclusifs de Sciensano (comme propos dans la
note) - repasser en Dircom avec le projet de convention + si problèmes significatifs lors des
négociations 14/09/2022 12:31 - Nathalie Roels 31/3/20221/ Analyse juridique et politique a.
18/01/22 : réunion 1 => cadre légal existe, OK => discussions techniques sur réglementation
=> approche « In House », Sciensano a envoyé note + Steven Hippe via FAGG a un exemple
de contrat in house => à évaluer par YG (prévu pour fin février) puis rédaction proposition
globale + par thème => projet global b. Scope ; sera établi pour fin mars (lopende : nog
geen output op dit moment) 2/ Nouvelle législation => pas nécessaire volgens het juridisch
advies van Sciensano. Dit moet nog formeel bevestigd worden door onze juridische dienst en
erna besproken worden op het Dircom. In april zal een nota op het Dircom gepresenteerd
worden met voorstel van de scope en methodiek van de nieuwe overeenkomst met
Sciensano en het advies (bevestiging) van onze juridische dienst dat er geen nieuwe
wetgeving vereist is. Gezien er geen nieuwe wetgeving vereist is, zal deze STROP sneller dan
voorzien afgerond zijn. Nouvelle convention : hors scope du Strops (sera courant 2023, délai
à affiner). Deze verdere ontwikkeling zal dus niet opgevolgd worden via STROPS maar via
processen. 13/9/2022: Yasmine zal de nieuwe conventie voor de samenwerking
Sciensano/FAVV presenteren op het Dircom van 26/9/2022. 02/02/2022 - Nathalie Roels:
2/12/2021: 16/11/2021 : Kick off meeting Top man Ciensano AFSCA (CEO, JFH, YGR)
Décembre 2021 : Organisation GT + invitation réunion 1 (DGL)

Opmerking dircom 3/10 : la note est adpatée sur base des remarques du comité de direction; le point



repasse pour validation en pour A au dircom du 10/10 dircom 10/10: aangepaste nota werd
goedgekeurd op Dircom --> output 1 werd gerealiseerd (output 2, nieuwe wetgeving, is niet
nodig)

Besluit 03/10/2022 10:11 - Audrey Rigo dircom 3/10 : la note est adaptée sur base des remarques du
comité de direction; la note sera proposée au dircom du 10/10 pour validation finale (point
A)

Milestones



Title Actief emailadres van individuele operatoren opstellen in sector TRA en DIS (AR-
goedkeuring). Eventueel ook voor PRI voorzien

Description Revisie KB erkenningen
Output aangepast KB erkenningen

Status Priority Progress Deadline
OC Nice to have Delay 2022-12-31

Responsible Accountable
PCCB STAF PCCB

Stavaza 03/11/2022 13:18 - Nathalie Roels Deze actie is gelinkt aan de herziening van het KB
erkenning, maar het opstellen van het ontwerp KB erkenning wordt nu beheerd door de
JurDir en niet langer door PCCB. JFH zal wel de verantwoordelijke blijven voor deze STROP.
Deze inhoud van deze STROP werd op 3/11/2022 via mail doorgegeven aan Steven Hippe en
Tomas VDS (JurDir) met de vraag om dit te includeren in het ontwerp KB erkenning. Intégré
au projet d'AR agrément - Les principes sont définis, projet de texte légal à venir Update
PCCB 20/10/21: MiniDircom 13/9/21: beslissing om verder te gaan met het KB Erkenningen
zonder te wachten op het resultaat van het project vereenvoudiging van de activiteitenboom

Opmerking

Besluit

Milestones



Title Verplichting om gegevens gelinkt aan de bevoegdheden van het FAVV door te geven op
verzoek van het FAVV

Description Revisie KB controle
Output Gereviseerd KB controle

Status Priority Progress Deadline
OC If possible On track 2022-12-31

Responsible Accountable
JurDir SGAD

Stavaza 02/02/2022 - Audrey Rigo: reprendre le dossier pour la prochaine LDD 27/01/2022 -
Charlotte Leclercq (FAVV-AFSCA): L'action a été mise en attente par le CEO après un avis
négatif du Cabinet. Il y a une nouvelle question du Dircom à la DG Contrôle/Service juridique
sur la manière d'obliger les opérateurs à rendre certains documents disponibles en
permanence. Un projet de réponse préparé par le SJ,(volgen de stap) sera envoyé au DirCom.
Avant le DirCom (21/02), concertation à prévoir avec Jos.

Opmerking

Besluit

Milestones



Title DIFA
Description Digitalisering van de diensten van het FAVV voor de operatoren en de consumenten.

Moderniseren van de bestaande toepassingen, ze beter integreren tot een samenhangend
geheel voor een snelle, efficiënte en volledig digitale behandeling van de dossiers. Aan de
medewerkers van het FAVV performante technologische tools ter beschikking stellen die
toelaten om zoveel mogelijk digitaal te werken.

Output gedigitaliseerde interne processen myfavv operator myfavv consument gegevens die ter
beschikking worden gesteld als open data

Status Priority Progress Deadline
OC Must On track 2024-12-31

Responsible Accountable
CONT ADGB

Stavaza 15/02/2022 - Audrey Rigo redéfinir les outputs; ou voir comment intégrer difa dans les strops
du BP (nouvelle version à faire valider) 27/01/2022 - Charlotte Leclercq (FAVV-AFSCA):
Zoomit : BC en cours d'analyse

Opmerking

Besluit

Milestones



Title

Inzetten op elektronische certificering in het kader van administratieve vereenvoudiging en
om de kans op fraude te reduceren door elektronisch aanvragen van certificaten te
stimuleren via BECERT en elektronische uitwisseling van certificaatgegevens met autoriteiten
van derde landen mogelijk te maken via API.

Description - Het gebruik van BeCert stimuleren door meer certificaten ter beschikking te stellen van de
exporteurs. - Aantal certificaatmodellen dat kan aangevraagd worden via BeCert : 85 % van
de meest gebruikte certificaatmodellen kunnen via BeCert worden aangevraagd. - Aantal
certificaatmodellen die gelijktijdig worden aangeboden in BeCert en op de FAVV- website. -
Duidelijke communicatie tussen de S4 experten, het BeCert team en het S4 secretariaat. -
Tarieven voor exportcertificering aanpassen in het KB retributies zodat het gebruik van
BECERT wordt gestimuleerd • Ontwikkelen van API: API is noodzakelijk om elektronische
uitwisseling van certificaatgegevens mogelijk te maken en een voorwaarde om technische
discussies met derde landen (vb. UK, China, India) hierover mogelijk te maken.

Output •geconfigureerde certificaten in BECERT (> controle) •Nieuwe/aangepaste IT-applicaties zoals
API, BECERT, ... (> controle) •visie nota over de aanpassing van KB retributie

Status Priority Progress Deadline
OC Must On track 2024-12-31

Responsible Accountable
PCCB PCCB

Stavaza 03/11/2022 07:58 - Nathalie Roels Geen wijziging in stand van zaken, impactanalyse van DGC
nog niet ontvangen. 14/09/2022 12:42 - Nathalie Roels 9/9/2022 : Nog geen feedback
ontvangen van DGC inzake de impactanalyse. Op 9/9/2022 werd door Leslie de vraag gesteld
aan DGC wat de stand van zaken is. Pas na ontvangst van impactanalyse kan de nota
aangepast worden en output 3 afgesloten worden. 14/09/2022 12:41 - Nathalie Roels
29/06/2022: Conclusie Dircom 13/06/2022: 1. Nieuwe/aangepaste IT-applicaties zoals API =>
OK => Projet Becert NT 2. Geconfigureerde certificaten in BECERT => OK => Projet Becert
NT --> bovenstaande 2 outputs zijn onder de lead van DGCO en zullen strategische
projecten worden 3. Adaptation des rétribution (adaptation de l’AR) => Output a été adapté :
il devient « note de vision » => C‘est cette note de vision et les conclusions du Dircom qui
sont l’output. Deze nota inzake KB Retributies werd eveneens op het Dircom van 13/06
gepresenteerd door Leslie Lambregts. De leden van het Dircom hebben beslist om optie 1 te
weerhouden, maar er dient door DGC eerst nog een impact uitgevoerd te worden op de
werklast die gepaard gaat met optie 1. Als deze impact aanvaardbaar is, dan kan optie 1
toegepast worden, rekening houdend wel met het feit dat dit sowieso een herberekening van
de twee tarieven vraagt. Na ontvangen van de feedback van DGC over de impact, kan de
nota aangepast worden en kan deze output afgesloten worden en bijgevolg ook de STROP
voor wat betreft PCCB. Les services généraux sont responsables de la « traduction » dans l’AR
Rétributions à suivre via le botabo wetgeving, maar dit valt dus buiten de scope van deze
STROP. 14/09/2022 12:40 - Nathalie Roels 13/06/2022: Presentatie nota inzake KB Retributies
op het Dircom van 13/06/2022. Samenvattend is het voorstel om een bijkomende kost
aanrekenen voor niet elektronische certificaties, en deze certificaties dan zelf in het IT
systeem te encoderen. We zullen voorstellen om dit volgens de eerste optie, opgenomen in
de nota, uit te voeren met als doel om alle certificaten binnen Becert te krijgen. 02/02/2022 -
Nathalie Roels: Update 25/10/21 : STROP SO 5.2.2.c inzake API opgenomen onder deze strop
SO 5.2.2.b (1 STROP over BeCert en API). Omwille van de BREXIT-gevolgen heeft de



ontwikkeling van een API een hoge prioriteit gekregen. Bedoeling is om de connectie met
TRACES NT nog in 2021 te kunnen realiseren en op die manier klaar te zijn indien het VK
elektronische certificering mogelijk maakt door connecties te voorzien met de ePhyto Hub en
TRACES NT. Deze oplossing (API) kan dan ook gebruikt worden voor toekomstige projecten
inzake elektronische certificering met andere derde landen. Update 18/01/2022: Minimaal
werkende versie van de link met TRACES NT zit in de testfase (nog aanpassingen nodig van
EU- kant). Analyse voor ‘Bulkvalidatie’ zal kortelings starten. Hiermee willen we het ook
mogelijk maken voor exporteurs met zeer veel gelijktijdige aanvragen om over te stappen
naar volledig digitale certificering, van zodra in gebruik. Update PCCB 20/10/21: De
verschillende acties worden continue opgevolgd. Vb. Veel bijkomende configuraties van
gezondheidscertificaten tengevolge van de Brexit, die een groot volume aan export
vertegenwoordigen. Een deel van deze actie is gelinkt aan de aanpassing en het
gebruiksvriendelijker maken van de IT-applicaties, zoals het gebruiksgemak vergroten door
verbeteringen via nieuwe releases en ontwikkelen van een API om elektronische certificering
mogelijk te maken en een continue, verdere ontwikkeling van BECERT. STAVAZA est réalisé
lors du programmadirectie (1ère partie) KB retributies: S4 wacht op feedback van DGC en
Algemene diensten (dienst Jacques Moes).

Opmerking 07/07/2022 14:45 - Nathalie Roels 7/7/2022: deze STROP betreft enkel nog output 3 (dit is de
visienota). De overige 2 outputs zijn opgenomen onder een nieuwe STROP met nummer S0
5.2.2.c waarvoor DGC accountable is.

Besluit

Milestones
Title Visienota voor aanpassing KB retributies (onder voorbehoud van een akkoord)

Output •geconfigureerde certificaten in BECERT (> controle) •Nieuwe/aangepaste IT-applicaties zoals
API, BECERT, ... (> controle) •visie nota over de aanpassing van KB retributie

Comment
Deadline



Title BECERT
Description BECERT
Output

Status Priority Progress Deadline
TT Must On track 2024-12-31

Responsible Accountable
CONT CONT

Stavaza

Opmerking 10/10/2022 13:37 - Jasper Pasgang bilaterale: fiche dient nog verder aangevuld. 25/08/2022
13:21 - An Sevenants Ook proces "beantwoorden aan organisatorische noden"

Besluit 10/10/2022 15:26 - Jasper Pasgang bilaterale: Getransfereerd owv ICT-opvolging.

Milestones



Title Modernisering van de I&R-principes voor bepaalde diersoorten.
Description Aanpassingen van de wetgeving om de implementatie van nieuwe mogelijkheden inzake I&R

mogelijk te maken die rekening houden met de evolutie van de EU-reglementering, de
technologische evoluties en de evolutie van de samenleving. 1. KB I&R & vervoer nutsdieren
2. KB voor hobbydieren

Output KB I&R

Status Priority Progress Deadline
TT If possible 2021-12-31

Responsible Accountable
S2 PCCB

Stavaza 1. ARs I&R + transport Animaux de rente, en phase finale de concertation, voir tableau
législation Textes sont prêts, adaptés à AHL et suivant les principes acceptés par le Ministre
pour les bovins. Transmis au ComSci en juillet. Concertation DGC-PCCB terminée début juillet
21. Demande IF prévue en août. Réunion finale de présentation aux secteurs et Cabinet
prévue le 2/9/21. Une fois OK, suite du parcours administratif. Sanitel en finalisation
d'adaptation pour la partie "démat" 2. AR pour animaux détenus pour hobby - à démarrer
une fois le premier terminé ou au moins en phase finale administrative.

Opmerking

Besluit

Milestones



Title Uitvoering van evaluatieaudits inzake bioveiligheid via een App in varkenshouderijen door de
bedrijfsdierenartsen

Description Ontwikkeling van de nodige tools en uitvoering van de BGP-applicatie door de sectoren n.l.
in het kader van de AMR-overeenkomst. Aanpassing van de wetgeving (Aanpassing KB
bioveiligheid & MB voor de datum van het in werk treden) - Budgetten AVP.

Output Tool + KB + MB

Status Priority Progress Deadline
AT If possible Delay 2021-12-31

Responsible Accountable
S2 PCCB

Stavaza Porcs : terminé Volailles - bovins : projets "budgétés" par arsia-dgz, à implémenter si moyens
nouveaux disponibles, possibilité via budgets reçus pour le NAP AMR dont une ligne y est
affectée. 25/10/21 : analyse coûts - bénéfices à réaliser pour les bovins si les budgets du NAP
sont disponibles.

Opmerking

Besluit

Milestones



Title Tools ontwikkelen voor de verbeterde aanpak van de bedreiging van plantengezondheid
Description Samenwerkingsovereenkomst met laboratoria opstellen Nieuwe initiatieven voor

testen/monitoring: drone, snuffelhonden…
Output Visienota financiering en implementatie nieuwe tools plantengezondheid

Status Priority Progress Deadline
OC Nice to have On track 2023-12-31

Responsible Accountable
S1 PCCB

Stavaza 08/02/2022 - Nathalie Roels: Nota werd doorgegeven aan de crissiscel. Akkoord van de
crissiscel: crissiscel beschikt over een generiek budget; er is een budget voor 2022
gereserveerd waarbij het uiteindelijke bedrag afhankelijk zal zijn van het aantal meldingen,
wat op dit moment moeilijk in te schatten is (meldingen gebeuren via waarnemingen.be ->
notificatie aan het ILVO die vervolgens beoordeeld of effectief Q-organisme betreft). Voor dit
BP 21-24 zal er jaarlijks een budget voorzien worden door de crissiscel. Erna zal een evaluatie
gebeuren of dit project zal verdergezet worden of niet. Visienota laboratoria klaar voor
validatie door DG (Principe bepaald in vergelijking met wat gebeurt bij dierengezondheid
(Kader met arsia-dgz & Sciensano) Beware and note project operationeel. Voor voortzetting
van het platform is een gedeeltelijke financiering door FAVV noodzakelijk (schatting
5000eur). Financiering EPPO project voor fiches plantenziekten (5000eur voorzien en wordt
overgemaakt). Door S1 werden al fiches uitgewerkt voor de belangrijkste Q organismen en
deze staan ter beschikking op de gereviseerde plantengezondheidspagina's van het FAVV.
De Fiches (>200) die zullen opgemaakt worden door EPPO zullen ook verspreid kunnen
worden via de FAVV website. --> update 25/10/21: het onderwerp werd goedgekeurd op het
miniDircom van 22/10/2021 op voorwaarde dat er geen probleem is voor de crissiscel (vraag
van CEO aan crissiscel dateert van 22/10)

Opmerking

Besluit

Milestones



Title Geografisch informatiesysteem (GIS) ontwikkelen en implementeren
Description Applicatie nodig om efficiënt resultaten van veldcontroles te kunnen registreren, die nadien

gemakkelijk op kaart kunnen worden weergegeven.
Output operationeel GIS

Status Priority Progress Deadline
OC If possible On track 2023-12-31

Responsible Accountable
S4 - ICT - CCC PCCB

Stavaza 24/10/2022 09:57 - Nathalie Roels 24/10/2022 Un nouveau SG s'est déroulé le 21/10/22 en
vue de compléter et finaliser les projets de BC1 et 2 présentés le 19/09/22. Quelques
modifications ont été apportées au BC1 et BC2 lors du SG. Les documents adaptés seront
envoyés aux membres du SG pour commentaires jusqu’au vendredi 28/10/22 et validés par
voie électronique si possible. Si nécessaire, une nouvelle réunion du SG pourra avoir lieu
début novembre pour la validation des documents avant envoi au PAB – Dircom 24/10/2022
09:56 - Nathalie Roels 15/09/2022 Lors de la dernière réunion du comité de pilotage (juin
2022), il a été décidé que Ingeborg Mertens (cellule de crise) et Damien Polo Lozano (S4)
seraient co-chefs de projet pour la partie business. Les besoins en licences ont été réévalués
depuis et une réunion a eu lieu avec ESRI afin d’obtenir une offre mise à jour. Le BC2 sera
modifié et présenté lors d’une réunion du comité de pilotage le 19/09/22 pour validation. Il
pourra ensuite être présenté au management. La disponibilité d’un budget ICT alloué au
projet GIS n’est pas assurée pour l’instant et aucune date de démarrage ne peut donc être
prévue à ce stade. L’implication de S4 une fois le démarrage du projet devra être discutée
ultérieurement. 14/09/2022 13:10 - Nathalie Roels 29/06/2022: Op het Dircom van
13/06/2022 werd deze STROP besproken, waarbij werd aangehaald dat de budgetten voor
dit project in dit stadium door ICT werden ingetrokken. Omwille hiervan werd voorgesteld
door JFH om de status te wijzigen van “must” naar “If possible”, wat door het Dircom werd
aanvaard. 02/02/2022 - Nathalie Roels: Update 18/01/2022: Ingeborg Mertens (Cellule de
crise) a pu tester différents types de licence afin de déterminer celle qui correspond le mieux
aux besoins de l’AFSCA, étant donné que les coûts sont très variables d’un type à l’autre. Une
réunion a eu lieu avec ESRI le 14/01/2022 durant laquelle nous avons pu discuter de l’offre
que nous avions reçue et faire les ajustements nécessaires. Le BC2 sera adapté en
conséquence et finalisé pour pouvoir être présenté au Q1 de 2022. BC2 en cours de
réalisation. Les besoins en nombre et type de licences ont été définis. Une offre d'ESRI
(fournisseur du logiciel GIS) a déjà été donnée mais il manque certaines informations pour
pouvoir avoir une bonne approximation du budget nécessaire au différentes solutions
proposées dans le BC2. Le BC2 devrait être finalisée avant fin 2021, en fonction des priorités
de ICT.

Opmerking

Besluit

Milestones





Title Revisie van de organisatie van de keuring van vers vlees in slachthuizen
Description Uitwerking KB tot organisatie van de keuring van vers vlees en de officiële controle van

visserijproducten in visafslagen => Vereenvoudigen + rechtstreekse link tussen werk van de
BMO’s & anomalieën en de facturatie aan de slachthuizen

Output BC en, indien OK, aanpassing van de ad hoc wetgeving (en van Beltrace)

Status Priority Progress Deadline
OC Must On track 2022-12-31

Responsible Accountable
CONT CONT

Stavaza 16/05/2022 - Vanessa De Neef Concertation avec les parties prenantes aux 14/01/2022,
02/02/2022, 31/03/2022 et 29/04/2022. 07/03/2022 - Audrey Rigo revoir la priorité : must
(projet stratégique) Principes redéfinis suite aux difficultés rencontrées, à concerter avec le
secteur Update 25/10/2021 Er is een principieel akkoord voor de grote lijnen op het RC van
juni 2021. De details moeten nog verder uitgewerkt en besproken worden met de sectoren
(vergadering gepland op 15/11/21)

Opmerking 10/10/2022 13:40 - Jasper Pasgang bilaterale: fiche nog aan te vullen. 25/08/2022 14:45 -
Vanessa De Neef Deze STROP is ook gekoppeld aan het proces "uitvoeren van de keuring".

Besluit

Milestones
Title Conclusion des concertations avec les parties prenantes
Output BC en, indien OK, aanpassing van de ad hoc wetgeving (en van Beltrace)
Comment
Deadline 2022-09-30

Title Projet de texte (AR) pour processus de validation
Output BC en, indien OK, aanpassing van de ad hoc wetgeving (en van Beltrace)
Comment
Deadline 2022-10-31



Title

Transversaal kader definiëren via een beleidsdocument: - politieke
beslissingen/beleidsspeerpunten - positie van België - inhoud - communicatie naar
operatoren - bepalen van evenwichtige en indien mogelijk door de samenleving
aanvaardbare regels

Description Opstellen van een visienota over het definiëren van een beleidsdocument
Output Visienota

Status Priority Progress Deadline
GS Nice to have On track 2023-12-31

Responsible Accountable
PCCB STAF PCCB

Stavaza Update PCCB 20/10/21: Piloot binnen S0: An De Meyer (in samenwerking met de andere
leden van de staf en de directeurs binnen PCCB)

Opmerking 14/09/2022 13:19 - Nathalie Roels Bilateraal overleg CEO-DG op 12/9/2022 --> gezien deze
actie een status “nice to have” heeft, de reeds hoge werklast binnen de staf en er nog niet
gestart is met het project (op korte termijn niet mogelijk), is er beslist om deze actie on hold
te zetten en werd de status “GS” ingegeven in de boordtabel door Audrey

Besluit

Milestones


