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Verslag van de vergadering nr. 2017-2 van het Raadgevend comité 
van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen van 21 februari 2017 

FAVV Herman Diricks (Voorzitter), Vicky Lefevre, Jean-Marie Dochy, Jacques Moës, Walter Van Ormelingen, 
Philippe Houdart et Vanessa Reyniers. 
Farvacque Jérémy, Guy Vanbelle, secretarissen. 

Kabinet Emmanuel Goeteyn, medewerker van het kabinet van minister Borsus. 

Leden van het Raadgevend Comité 

  EL PL   EL PL 

 

Bert Véronique/Ardies Luc 1  Mattheus Pieter-Jan/Rosvelds Sandra 1  

Braem Steve Carlos/Velghe Jan 1  Mintiens Koen/ Mijten Erik e  

Claes Nathalie/Alard Gérard e  Nijs Wien/Denys Jurgen 1  

Cools Romain/David Marquenie 1  Ogiers Luc/ Valérie Bastin 0  

Debergh Renaat/De Wijngaert Lambert 1  Poriau Pierre/Roque Yvan e  

Dejaegher Yvan/ Kerckhofs Karen 1  Pottier Jean-Luc/Claeys Yvan 1  

Diels Eve/ Van Der Hooft Anthony 1  Roland Dominik/ Logist Sylvia 1  

De Craene Ann/Appeltans Philippe 1  Schirvel Carole/Leenen Sylvie 0  

De Greve Nathalie/Cools Andrea  1 Semaille Marie-Laurence/Masure Alain e  

De Smit Lieve/Van Ommeslaeghe Pieter  1  Segers Dina / Sonnet Eric 1  

De Snijder Pepijn/Van Dyck Sara 0  Spenik Kathleen / Kindt Thomas 1  

Fonck Myriam/Sophie Bôval e  Storme sébastien/De Roose Larissa 0  

Fronik Bram/Hellin Frédérique 0  Tamigniaux Daphné / Horion Benoit 1  

Gore Michael/Vandewynckel Anneleen 1  Teughels Caroline/Loncke Peter e  

Granados Ana/Ponthier Joseph 1  Vandamme Hendrik/De Swaef Peter e  

Hallaert Johan/Pauwels Aeren 1  Vandenbroucke Joost/Van den Broeck A. e  

Jaeken Peter/Persoons Davy 1  Van Damme Eddy/ Denoncin Albert e  

Lauryssen Sigrid/Maertens Gwendoline 1  Van de Meerssche Eric/Kint Stéphanie 1  

Schandevyla 1  Warland Olivier/Thomas Mireille 0  

 Decooman Geert 1  Willemaers 1  

    De Vos Saskia (expert) 1  

1 Aanwezig e Verontschuldigd 

0 Afwezig  
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Dagorde 
1. Goedkeuring van de dagorde 

2. Actualiteit 

3. Operatorenenquête 

4. Formeel advies: KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 2006 houdende vaststelling 
van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap 
voor de Veiligheid van de Voedselketen. 

5. Realisatie controleplan 2016 (gedeeltelijke cijfers) + update DIS in de stad 

6. Resultaten van de heffingencampagne 2016 / stand van zaken campagne 2017 

7. Feedback administratieve boetes: jaarverslag 2015 

8. Vervanging Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen 

9. Ontwerp van huishoudelijk reglement RadCom 

10. Varia 

 

Punt 1. Goedkeuring van de dagorde 

De dagorde wordt goedgekeurd  

Punt 2. Actualiteit 

 Philippe Houdart (PH) stelt zijn PPT voor over de stand van zaken (aantal besmettingen, 
perspectieven,...) van de vogelgriep in Europa en dus in België. Hij komt terug op de evolutie van 
de situatie sinds eind oktober 2016.  

 Het eerste gekende geval van een besmette wilde vogel in België is nu een feit, hoewel dat niets 
verandert aan de maatregelen die moeten worden genomen bij de professionele houders of 
hobbyhouders. Het virus dat aanwezig is in Europa is hetzelfde als twee jaar geleden, met als enige 
verschil dat het agressiever geworden is. Het huidige virus besmet veel soorten vogels en 
verspreidt zich heel gemakkelijk. 

Indien de situatie het toelaat, zullen de maatregelen die worden genomen in functie van het risico 
eventueel kunnen worden versoepeld. 

Punt 3. Operatorenenquête 

Herman Diricks (HD) legt uit dat voor de uitwerking van het nieuwe Business Plan 2018-2020 net 
als in 2013 opnieuw een kwalitatieve en kwantitatieve enquête zullen worden uitgewerkt bij de 
stakeholders van het FAVV.  

De kwalitatieve enquête zal in twee stappen worden uitgevoerd. Eerst zal door een onbepaald 
aantal stakeholders een onlinevragenlijst worden ingevuld. Op basis van die vragenlijst zal een 
externe firma dan diepte-interviews kunnen voorbereiden bij ongeveer 70 geselecteerde 
stakeholders om over een representatief monster te beschikken. Na afloop van die enquête zal 
een SWOT-analyse worden opgesteld. HD herneemt de veranderingen doorgevoerd in de 
vragenlijst van 2013 thema per thema. 

Renaat Debergh stelt voor om vraag 18 (thema 5) op te splitsen.  

Emmanuel Goeteyn vraagt om een vraag over de begeleidingscel (thema 9) toe te voegen. 

Sigrid Lauryssen vraagt om de website met de inspectieresultaten te vermelden:  
http://www.favv.be/inspectieresultaten-b2c/ 

De kwantitatieve enquête herneemt de vragenlijst van 2013 en zal naar de leden van het Comité 
worden verstuurd om eventueel commentaar te geven. Die enquête zal worden uitgevoerd in 
samenwerking met de FOD P&O via een onlinepeiling bij operatoren die in 2016 zijn 
gecontroleerd. Dat zal ons toelaten om input te ontvangen over de wijze waarop de operatoren 
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de door het FAVV gevoerde controles ervaren en eventueel opmerkingen en suggesties te krijgen 
van de operatoren. 

Punt 4. Formeel advies: KB tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 13 februari 2006 houdende vaststelling van de retributies 
betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

Walter Van Ormelingen (WVO) stelt het nieuwe KB voor met betrekking tot de taken die worden 
gedelegeerd aan de gewesten in het kader van de fytosanitaire controles. Hij herinnert eraan dat 
tijdens de vergadering van maart 2016 op verzoek van het Waals Gewest was gevraagd om het 
bedrag van de heffingen voor die gedelegeerde controles te herzien aangezien die bedragen 
begin 2006 vastgesteld waren. Het ontwerp van KB heeft vertraging opgelopen door de wil van 
het Waals Gewest om de bedragen na de indexering opnieuw te evalueren. Het ontwerp is in 
januari gevalideerd door de inspecteur van financiën en bevindt zich nu bij de minister van 
Begroting. Het ontwerp is dus opnieuw voorgelegd aan het raadgevend comité, met het oog op 
de duidelijkheid, met de bedragen die licht opnieuw geëvalueerd zijn. Het KB moet nog voorgelegd 
worden aan de  Ministerraad en aan de Raad van State. 

 Romain Cools (Belgapom): geeft aan dat de gedelegeerde kosten aan de gewesten stijgen 
alsmaar alsmaar en vraagt of er geen alternatieve pistes kunnen geboden worden voor deze 
controles.  

 WVO antwoordt dat het voor het ogenblik wettelijk niet mogelijk is om privédiensten dergelijke 
controles te laten uitvoeren. Dat zal mogelijk zijn vanaf december 2019. 

 Belgapom aanvaardt het ontwerp van KB. Het geeft toe dat het noodzakelijk is om snel te starten 
met de voorafgaande besprekingen. 

 HD geeft aan dat het inderdaad noodzakelijk is om rond de tafel te zitten, maar dat dit een taak is 
van de gewesten. 

 Peter Jaeken vraagt of er een lijst beschikbaar is met taken die aan de gewesten zijn toegekend. 

HD besluit dat het raadgevend comité een gunstig advies geeft over het ontwerp. Een lijst met 
betrekking tot gedelegeerde controle taken zal bezorgd worden aan de leden van het RC. 

Punt 5. Realisatie controleplan 2016 (gedeeltelijke cijfers) + update 
DIS in de stad 

Jean-Mary Dochy (JMD) stelt zijn PPT over de controleactiviteiten in 2016 voor. JMD begint met te 
onderstrepen dat de voorgestelde resultaten kunnen worden vergeleken met de voorgaande jaren 
en dat we in 2016 een situatie hebben bereikt die vergelijkbaar is met 2012 op het vlak van aantal 
uitgevoerde controles, terwijl er ongeveer 10% VTE's minder personeel is.  

Indien we het aantal opdrachten vergelijken, kunnen we in 2016 een duidelijke vermindering zien 
ten aanzien van 2015 en 2014. Het aantal controles vermindert daarentegen duidelijk minder. Bij 
de controles wordt rekening gehouden met de tijdens een opdracht gecontroleerde elementen. 

De vergelijking van het aantal opdrachten per sector toont dat er een daling is in de sectoren DIS 
en PRI en een status-quo in de sector TRA. 

De vergelijking per soort controle toont ons een daling van de inspecties (gebruikte checklists) 
sinds 2014 en een hele lichte stijging van het aantal monsternemingen. 

Wat betreft het aantal controles per motief, kunnen we benadrukken dat er een vermindering is van 
het aantal hercontroles en dat er een aanzienlijke vermindering is van de opvolgingscontroles Dit 
kan worden verklaard door het feit dat de controleurs en inspecteurs in volgorde van prioriteit 
werken.  Aangezien er in het personeelsbestand werd gesnoeid en opvolgingscontroles onderaan 
de lijst van prioriteiten staan, spreekt het voor zich dat er een zeer grote impact is op deze controles.  
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Wat het controleplan van de bemonsteringen betreft, werken wij met twee verschillende 
controletypes, de controles met vaste streefcijfers, waarbij we X monsters per maand of per jaar 
willen nemen en controles zonder vast streefcijfer. Voor deze laatste categorie kunnen we ofwel 
volgens een gewenst aantal werken ofwel volgens een vastgelegd percentage. Deze eerste 
methode gebruiken we bijvoorbeeld wanneer we een bepaald aantal ton aardappelen die vanuit 
Polen op de Belgische markt terechtkomen willen analyseren. De tweede methode gebruiken we 
bijvoorbeeld wanneer we 50% van de aardappelen van de grensinspectieposten die uit Egypte 
komen willen bemonsteren.  

Voor elk jaar voorziet het controleplan een bemonsteringsstreefcijfer voor de bemonsteringen met 
een vast streefcijfer. We kunnen zien dat de bemonsteringen die werden uitgevoerd in 2016 bijna 
100% van dit streefcijfer haalden. Er werden namelijk 44761 bemonsteringen uitgevoerd, terwijl het 
streefcijfer 45096 bedroeg. Deze trend neemt jaar op jaar toe.  

Voor bemonsteringen zonder vaste streefcijfers is de trend omgekeerd. Zo zijn we gegaan van 
24000 bemonsteringen in 2014 naar 20000 bemonsteringen in 2016.  

Wat de inspecties betreft, stellen we zoals voordien vast dat er een vermindering  met 10% is van 
het aantal checklists (CL) in de sector DIS, dat er een lichte toename is in de sector TRA en dat er 
een status quo is in de sector PRI.  Voor die laatste sector zijn er 10% minder missies, maar het 
aantal controles is stabiel gebleven. 

Indien we het aantal CL per scope globaal analyseren, kan sinds 2012 de algemene trend ontwaard 
worden dat het aantal ongunstige CL van jaar op jaar afneemt. Wat infrastructuur betreft, waren er 
21,9% ongunstige CL in 2016, terwijl dit cijfer in 2012 nog 29% bedroeg. Er is ook een grote evolutie 
wat autocontrole betreft, waarbij we van 39,74% ongunstige CL in 2012 naar 20,49% ongunstige 
CL in 2016 zijn gegaan. Voor enkele categorieën blijven de percentages ongunstige CL hoog, zoals 
bijvoorbeeld verpakking en etikettering, pesticiden en verpakkingsmaterialen. 

Meer bepaald voor de sector DIS stellen we sinds 2012 een gunstige evolutie vast met een 
aanzienlijke afname van ongunstige CL voor infrastructuur en hygiëne alsook voor autocontrole.  

In de sector TRA blijven de resultaten stabiel.  

In de sector PRI zijn de resultaten sinds 2012 ook stabiel gebleven, behalve voor het gebruik van 
pesticiden waarvoor we een lichte verbetering vaststellen.   

Wat opvolgingsinspecties betreft, is er een terugval voor de scope infrastructuur en hygiene in de 
sector DIS. We zijn van 3049 opvolgingsinspecties in 2015 naar 1547 opvolgingsinspecties in 2016 
gegaan.  

Over het algemeen is er een ongunstige evolutie wat controles buiten het controleplan betreft, 
terwijl het aantal ongunstige CL afneemt, van 16% in 2012 tot 12,07% in 2016. De ongunstige 
bemonsteringen zijn sinds 2014 van jaar op jaar afgenomen, terwijl ze van 2013 tot 2014 sterk 
waren toegenomen. 

Voor de sector DIS stellen we dezelfde trend vast met een ongunstige evolutie voor controles buiten 
het controleplan maar met een neerwaartse trend voor inspecties met ongunstige CL. Die laatste 
zijn afgenomen van 23,5% in 2012 tot 17,5% in 2016.  

Voor de sectoren TRA en PRI stellen we dezelfde ongunstige evolutie vast voor de controles buiten 
het controleplan, terwijl de ongunstige inspecties stabiel gebleven zijn. Voor iedere sector wordt 
een lichte vermindering van de ongunstige monsters vastgesteld, terwijl de ongunstige resultaten 
voor de grensinspectieposten stabiel gebleven zijn.  

Er is een algemene toename op het vlak van de maatregelen die worden genomen tijdens missies 
(PV, waarschuwing, tijdelijke sluiting,...).  

Bij controles moet op 2 niveaus worden gewerkt. Kijken of de controle al dan niet conform is en 
vervolgens is het belangrijk om de ernst van de non-conformiteit goed te beoordelen om te weten 
of een waarschuwing of een PV moet worden gegeven. In het geval van een waarschuwing bestaat 
de procedure uit een hercontrole en indien deze hercontrole niet-conform is, dan wordt er een PV 
opgesteld. Over het algemeen wordt er een toename vastgesteld van de controles waarvoor een 
PV wordt opgesteld. Deze toename is het meest significant in Vlaanderen waar de controles met 
PV zijn toegenomen van 2,88% tot 4,76%.  

De toename van PV's is zowel voor de controles, als voor de hercontroles en de 
opvolgingsinspecties zichtbaar. Uit dit fenomeen kunnen 2 conclusies worden getrokken. Ofwel is 
het FAVV strenger geworden, ofwel focust het Agentschap meer op operatoren met problemen.  
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Ten slotte, toont de personeelsevolutie een duidelijke vermindering van jaar op jaar. We zijn 
gegaan van 714 FTE's in 2013 tot 663 FTE's in 2016.  

Johan Hallaert (FEVIA) vraagt waarom de controles en inspecties toenemen in de sector TRA 
terrwijl er steeds meer operatoren die het autocontrolesysteem valideren?  

JMD antwoordt: In de loop van de laatste 3 jaren is er geen echte wijziging geweest wat betreft de 
validatie van het autocontrolesysteem bij operatoren in de sector TRA.  Wij controleren echter 
steeds meer en meer groothandelaars waarvoor we de laatste jaren grote inspanningen hebben 
geleverd. De groothandelaars worden ondergebracht in de sector TRA en dus geteld als TRA.  

Sigrid Lauryssen (Test-Aankoop) vraagt wat we verstaan onder "andere controles" op slide 15?  

JMD antwoordt dat dit alle controles omvat die zich buiten het controleplan bevinden, bijvoorbeeld 
klachten, meldingen, hercontroles,... Dit is niet representatief voor de situatie van de sector, maar 
voor de gegevens van een autoriteit, van een consument,...  

SL voegt toe dat de hercontroles en de opvolgingsinspecties zijn afgenomen en dat 1 
opvolgingsinspectie op 4 niet gunstig is. Welke gevolgen kan dit hebben voor de voedselveiligheid 
in het algemeen?  

JMD : Er zijn minder hercontroles uitgevoerd, aangezien er minder hercontroles voorzien zijn.  
Wanneer er echter een hercontrole op de planning staat, dan wordt deze altijd uitgevoerd. De 
opvolgingsinspecties bestaan sinds 2013. Het aantal neemt af, aangezien het aantal 
personeelsleden afneemt.  Controles en hercontroles krijgen prioriteit.   

Romain Cools (Belgapom) : Het aantal operatoren in de sector TRA die beschikken over een 
gevalideerd autocontrolesysteem stagneert. Wat zijn de mogelijkheden om dit aantal te doen 
toenemen?  

HD : Het is mogelijk dat een deel van de sectoren verzadigd zijn mbt gevalideerd ACS, terwijl dit 
voor andere sectoren niet het geval is.  Er zal zeker moeten worden overgegaan tot een meer 
precieze analyse en er moet worden gewerkt op basis van de globale cijfers. Voor het volgende 
businessplan zullen wij analyseren welke alternatieven er bestaan om de validatie van het 
autocontrolesysteem niet te vervangen, maar te verbeteren.  

Ana Granados (FWA) : Waarom is het aantal PV's op basis van klachten in de sector PRI 
toegenomen van 2015 tot 2016, terwijl het FAVV niet meer bevoegd is voor dierenwelzijn?  

JMD : De percentages vloeien voort uit absolute cijfers. Deze percentages moeten omzichtig 
worden geïnterpreteerd.  

HD besluit dat de presentatie van JMD de algemene trend weergeeft, maar dat de gedetailleerde 
cijfers zullen worden voorgesteld in het jaarverslag.  

JMD voegt een commentaar toe over het onderwerp DIS in de stad. De programmatie van de 
controles wordt toegekend tot midden 2018. Hij kondigt ook structurele wijzigingen aan op het vlak 
van de controle-eenheden. We gaan over van 11 PCE's naar 9 CE's om de managementkosten en 
de kosten voor de administratieve ondersteuning van de controle-eenheden te drukken.  

Punt 6. Resultaten van de heffingencampagne 2016 / stand van 
zaken campagne 2017  

Jacques Moës stelt zijn PPT voor. Hij toont aan dat de communicatie via elektronische weg steeds 
meer wijdverspreid geraakt en dat we over een databank beschikken die steeds betrouwbaarder 
en uitgebreider is.  

158830 VEN werden gefactureerd tijdens de campagne van 2016 en 22336 VEN genieten van een 
bonus dankzij de validatie van het autocontrolesysteem.  

Ondanks het toenemend aantal operatoren die beschikken over de bonus, was de campagne van 
2016 goed voor 94% van de inkomsten  die werden geïnd tijdens de campagne van 2011. Dit is 
grotendeels te danken aan het opzoekingwerk in de databank, wat de facturatie van 13% meer 
VEN dan in 2011 mogelijk heeft gemaakt.  
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De campagne van 2017 zou van start moeten gaan op 15 maart 2017 met het versturen van een 
uitnodiging naar de bedrijven om een aangifte te doen via mail en met het verzenden van de 
facturen naar de primaire sector.  

Naast de nieuwe campagne moeten ook 12000 ingebrekestellingen voor tal van onbetaalde 
bedragen worden verstuurd.  

Het doel van de nieuwe campagne is om te komen tot 100% overeenstemming tussen de 
aangegeven activiteiten en de activiteiten die geregistreerd staan in BOOD. Momenteel bedraagt 
dit cijfer 98%.  

  

Punt 7. Feedback administratieve boetes: jaarverslag 2015 

Tijdens een vorige vergadering was gevraagd om meer details toe te voegen aan het jaarverslag 
van 2015 wat de administratieve boetes betreft. Vanessa Reyniers stelt een PPT voor om te 
antwoorden op de vragen die gesteld waren.   

Deze vragen hadden voornamelijk betrekking op de verdeling van de PV's in de sector DIS, de 
relatie tussen het aantal PV's en het totaal aantal operatoren en op het soort inspectie waarvoor 
het vaakst PV's worden opgesteld.  

JMD voegt een aandachtspunt toe. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee 
databanken. Enerzijds is er FOODNET waarin alle PV's die de inspecteurs hebben opgesteld en 
die via de Juridische Dienst worden verstuurd kunnen worden teruggevonden. Anderzijds is er de 
databank ABAA waarin alle PV's die aankomen bij de Juridische Dienst en die dus zowel van de 
inspecteurs, maar mogelijk ook van andere diensten komen (Economische Zaken, politie, labo, ...) 
kunnen worden teruggevonden. Er kan dus een tijdsverschil zitten tussen het bekomen van de 
cijfers van deze twee verschillende databanken.  

Johan Hallaert vraagt of de resultaten gebaseerd zijn op specifieke sectoren.  

HD antwoordt dat er per sector een grondigere analyse moet plaatsvinden en dat de verschillende 
sectoren geraadpleegd moeten worden om te kijken wat aan de basis ligt van deze resultaten.  

Sigrid Lauryssen vraagt wat de gronden zijn voor de 267 PV's die worden opgesteld voor 
particulieren.  

VR antwoordt dat het bijvoorbeeld gaat om personen die roken in een restaurant.  

HD besluit dat een discussie met de sectoren zal moeten plaatsvinden om dieper in te gaan op 
deze cijfers tijdens de volgende sectorvergadering. 

Punt 8.  Vervanging Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen  

 De Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen heeft aangegeven geen deel meer te willen uitmaken van 
het Raadgevend Comité van het FAVV. Wij zijn dus op zoek naar vervanging voor deze 
organisatie die de consumenten zou kunnen vertegenwoordigen om zo het evenwicht tussen 
sectoren en consumenten te bewaren.  

Punt 9. Ontwerp van huishoudelijk reglement RadCom   

Het ontwerp van reglement werd al voor advies ingediend bij het Comité. Artikel 15 werd opnieuw 
geformuleerd om dit duidelijker te maken. Dit verandert niets aan de inhoud van het reglement.   

HD besluit dat er geen opmerkingen zijn en dat het ontwerp als gevalideerd kan worden 
beschouwd.  
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Punt 10. Varia    

 Nihil  

 

 

 

 

 

******************** 

De volgende vergadering van het RC vindt plaats op 29 maart 2017 om 9u30.  

******************** 


