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Verslag van vergadering nr. 2017-3 van het Raadgevend comité van 
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

van 29 maart 2017 

FAVV Herman Diricks (Voorzitter), Vicky Lefevre, Philippe Houdart, Anne-Laure Desmit en Emmanuelle Moons  
 
Jérémy Farvacque en Guy Vanbelle, secretarissen. 

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

Leden van het Raadgevend Comité 
  EL PL  ME MR 
 Bert Véronique/Ardies Luc 1  Mattheus Pieter-Jan/Rosvelds Sandra e 0 
 Braem Steve Carlos/Velghe Jan 1  Mintiens Koen/ Van Keerberghen Georges 1  
 Claes Nathalie/Alard Gérard 1  Nijs Wien/Denys Jurgen e 0 
 Cools Romain/David Marquenie 1  Ogiers Luc/ Valérie Bastin 1  
 Debergh Renaat/De Wijngaert Lambert e 1 Poriau Pierre/Roque Yvan e 0 
 Dejaegher Yvan/ Kerckhofs Karen e e Pottier Jean-Luc/Claeys Yvan 1  
 Diels Eve/ Van Der Hooft Anthony 1  Roland Dominik/ Logist Sylvia 0 0 
 De Craene Ann/Appeltans Philippe 1  Schirvel Carole/Leenen Sylvie 0 0 
 De Greve Nathalie / Andrea Cools  1 Semaille Marie-Laurence/Masure Alain e 0 
 De Smit Lieve/Van Ommeslaeghe Pieter 1  Segers Dina / Sonnet Eric 1  
 Fonck Myriam/Sophie Bôval e 0 Spenik Kathleen / Kindt Thomas e 1 
 Cnudde Annick/Hellin Frédérique 1  Storme Sébastien/De Roose Larissa 0 0 
 Gore Michael/Vandewynckel Anneleen 1  Tamigniaux Daphné / Horion Benoit 1  
 Granados Ana/Ponthier Joseph 1  Teughels Caroline/Loncke Peter e 0 
 Hallaert Johan/Pauwels Aeren 1  Vandamme Hendrik/De Swaef Peter 1  
 Jaeken Peter/Persoons Davy 1  Vandenbroucke Joost/Van den Broeck Aline 1  
 Lauryssen Sigrid/Maertens Gwendoline e 0 Van Damme Eddy/ Denoncin Albert 0 0 
 De Clercq Sibylle 1  Van de Meerssche Eric/Kint Stéphanie e 0 

1 Aanwezig  Warland Olivier/Thomas Mireille 0 0 
0 Afwezig Willemaers Cécile 1  
e Verontschuldigd     
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Dagorde 
 
1. Goedkeuring van de dagorde 
2. Actualiteit 
3. Jaarverslag 2016 van de ombudsdienst 
4. Eindversie van het KB autocontrole, 
5. KB medische attesten 

6. Herziening van de controleverordening (EG) 882/2004: stand van zaken  

7. Vervanging van de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen 

8.  Vergaderkalender  

 

Punt 1. Goedkeuring van de dagorde 

De dagorde wordt goedgekeurd. 

Punt 2. Actualiteit 

Philippe Houdart stelt zijn PPT over het Braziliaanse vleesschandaal voor. 

 Dit schandaal heeft betrekking op een fraude-en corruptieonderzoek naar de verkoop van vlees 
dat ongeschikt is voor consumptie. Meerdere productiesites van vleesuitvoerders, met name de 
sites van uitvoerders naar Europa, zijn betrokken bij het schandaal.  

 Hij presenteert het verloop van de gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld tussen 17 maart 
met de politieactie "carne fraca" tot 21 maart met de Europese Commissie die aan de Lidstaten 
vraagt om de controles aan de buitengrenzen van de EU te versterken. Hij toont vervolgens de 
gevolgen van deze affaire, alsook de omvang van de vleesinvoer in België vanuit Brazilië. Op de 4 
verdachte sites zou slechts één zending België als bestemming gehad hebben in augustus 2016.  

 In de EU worden heel wat maatregelen getroffen, waaronder de planning van een audit door de 
FVO van het Braziliaanse systeem op het einde van het gerechtelijk onderzoek en het on hold 
zetten van de uitbreiding van het handelsakkoord. 

Herman Diricks besluit dat zowel de Europese als de nationale autoriteiten zeer vroeg gereageerd 
hebben en dat de overdracht van informatie zeer snel verlopen is. Er werden al proactieve 
maatregelen getroffen op het niveau van de grensinspectieposten (GIP) alvorens de Commissie 
ons had opgedragen om deze maatregelen te treffen.  

Michael Gore (FEBEV) : In soortgelijke gevallen waarbij de gevolgen voor de sectoren en de federaties 
aanzienlijk zijn, vraagt hij dat het FAVV proactief reageert in de overdracht van informatie, 
aangezien we veel zaken te weten gekomen zijn via de pers. Communicatie met de 
beroepsfederaties is belangrijk wanneer producten in België worden verdeeld, zodat we ons 
kunnen voorbereiden op vragen van operatoren uit de sector.  

HD : Alvorens we informatie ontvangen hebben van de Commissie en de Braziliaanse overheid, 
hebben we eerst ook veel informatie ontvangen via de pers. Mettertijd is de situatie ontstaan dat 
we steeds sneller informatie vernemen via de pers dan via de officiële kanalen. We zullen ons 
daaraan moeten aanpassen. Bovendien spreekt het voor zich dat we de sectoren informeren en 
met hen communiceren indien we de mogelijkheid hebben om dit te doen alvorens de informatie 
verspreid wordt via de pers.  

Ann de Craene verwijst naar het overleg op het hoogste niveau tussen de Ministers en vraagt of dit een 
impact zou kunnen hebben op de andere sectoren.  

HD : Wij zullen steeds meer aandacht moeten besteden aan de internationale context. Hij verwijst naar 
de onderhandelingen in het kader van de exportdossiers die gelinkt kunnen worden aan andere 
dossiers in het kader van economische samenwerking waarvoor wij afhankelijk zijn van de 
Gewesten.  
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 Een tweede actueel onderwerp heeft betrekking op dierenwelzijn in het uitvoerend slachthuis van 
Tielt.  

 Er wordt een verloop voorgesteld van de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan sinds 22 
maart toen de organisatie "Animal rights" beelden heeft verspreid die genomen waren met 
verborgen camera.  

 De verdeling van de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden in een slachthuis wordt 
voorgesteld. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de bevoegdheden van de 
Gewesten en die van het FAVV. Dierwelzijn is een bevoegdheid die werd toevertrouwd aan de 
Gewesten en wordt gecontroleerd in de vuile zone van het slachthuis. Het FAVV is belast met de 
controle van het vlees. De controles van het Agentschap gebeuren voornamelijk in de propere zone 
van het slachthuis. Er moet ook worden benadrukt dat de operator de eerste verantwoordelijke is, 
zowel wat dierenwelzijn als de veiligheid van het vlees betreft.  

FEBEV: FEBEV geeft aan dat de sectororganisatie zelf met verstomming geslagen is en dat, zoals 
vermeld wordt in de presentatie en in tegenstelling tot wat vaak gezegd wordt in de pers, de sector 
de mening is toegedaan dat de slachthuismanager de eerste verantwoordelijke is.  

 De ganse sector heeft te leiden onder zulk misbruik en de sectorleden hebben enkele acties 
bepaald om alle actoren zo veel mogelijk trachten te sensibiliseren.  

 Om terug te komen op de gebeurtenissen: FEBEV heeft 12 uur voordat de gebeurtenissen in de 
pers verschenen zijn telefonisch contact opgenomen met DG controle en DG Controlebeleid. 
Enkele uren later, na de inschatting van de ernst van de situatie, heeft de federatie een geschreven 
communicatie verstuurd naar de hoofdzetel van het FAVV, alsook naar het kabinet.  

FEBEV komt terug op de scheiding van bevoegdheden. De presentatie legt uit dat de zelfstandige 
DMO's de controles op dierenwelzijn en de specifieke controles die worden gerapporteerd aan het 
FAVV apart uitvoeren. In de persberichten is ook meerdere keren naar voren gebracht dat 
dierenwelzijn niet tot de bevoegdheden van het Kabinet van Minister Borsus en de bevoegdheden 
van het Agentschap behoort. Hoe zit het dan met de verantwoordelijkheden? FEBEV wijst erop dat 
het Agentschap in een persbericht aangeeft niet betrokken te zijn bij de controle op dierenwelzijn, 
maar dat de DMO's belast zijn met periodieke controles op dierenwelzijn in het slachthuis. Hierbij 
dient een CL met betrekking tot dit onderwerp te worden ingevuld en in geval van non-
conformiteiten moeten de DMO's dit rechtstreeks rapporteren aan de bevoegde autoriteiten.  

 De ante-mortemkeuringen worden enkel onder de bevoegdheid dierenwelzijn ondergebracht. De 
sectorgids bevat informatie over deze controles en is gevalideerd door het FAVV.  

 Ten slotte had het bedrijf in kwestie in december gevraagd om zijn capaciteit te verhogen en zocht 
het sindsdien naar oplossingen om de twee productiesites samen te voegen. Dit is geen excuus 
voor wat er gebeurd is.  

HD: HD verduidelijkt dat het persbericht een antwoord was op foute informatie van FUGEA en geen 
betrekking had op de ganse sector. De scheiding van de bevoegdheden is een politieke beslissing 
die de administraties moeten volgen. We hebben lange discussies gevoerd met de Gewesten wat 
betreft het controleprotocol om duidelijkheid te scheppen in een situatie die snel onhandelbaar kon 
worden. De discussie had betrekking op de vraag hoe de dierenartsen na de scheiding van de 
bevoegdheden de controle op dierenwelzijn dienden uit te voeren. De bedoeling is om de controles 
correct uit te voeren en te vermijden dat er een overlappend systeem ontstaat waarbij zowel de 
Gewesten als het Agentschap dierenartsen tewerkstellen voor dezelfde bevoegdheden. Dit laat 
iedere betrokken partij toe om op de meest efficiënte manier te werken.  

 Aangezien we geen PV's meer kunnen opstellen voor bevoegdheden die niet langer de 
verantwoordelijkheid van het FAVV zijn, moeten de dierenartsen in geval van non-conformiteiten 
enkel de betrokken bevoegde autoriteiten op de hoogte brengen. Dit geeft het Agentschap een 
goed globaal zicht op de werking van het slachthuis, zowel wat betreft de bevoegdheden qua 
dierenwelzijn als, onder andere, de aspecten hygiëne en traceerbaarheid. 

 Om terug te komen op de verantwoordelijkheden, is het belangrijk om te benadrukken dat 
dierenwelzijn a priori de verantwoordelijkheid van de operator blijft.  

 Betreffende de vraag van het slachthuis om zijn slachtcapaciteit te verhogen, is het de 
verantwoordelijkheid van de operator om maatregelen te treffen in geval van capaciteitsproblemen.  

 Aangezien het slachthuis niet voldeed aan de hygiënevereisten en andere vereisten van het 
Agentschap om correct te slachten, werd de aanvraag geweigerd. Omdat de operator geen 
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garanties kon geven wat betreft de naleving van de hygiënevereisten was het FAVV niet overtuigd 
van het dossier en hebben wij gevraagd dat er een nieuw dossier werd ingediend.  

Koen Mintiens (BB) wijst erop dat de varkenshouders met stomheid geslagen zijn dat varkens met 
zulke verwondingen vervoerd mogen worden en dat er toelating gegeven wordt om deze dieren te 
slachten. LNE heeft controleresultaten en vindt dat er aanzienlijke discrepanties zijn tussen de 
praktijk en de non-conformiteiten die de DMO's hebben aangegeven.  

 Wat zijn de verdere gevolgen? Wat is de controlefrequentie? Strengere controles van de DMO's ?  

  Het ABS wijst erop dat de presentatie vermeldt dat foute informatie van de sector werd gepubliceerd 
in de pers. Als landbouworganisatie wil het ABS zich hiervan distantiëren. ABS wijst erop dat de 
politieke beslissing blijkbaar niet correct wordt toegepast en vraagt hoe dit contractueel geregeld is 
met de dierenartsen die toezicht houden.  

HD: DMO's zijn dierenartsen met een contract. We leggen de dierenartsen met een actief contract in 
een slachthuis die taken hebben in het kader van de bevoegdheden van het Agentschap uit wat ze 
moeten doen en hoe ze zich moeten organiseren om analyses uit te voeren en te controleren of de 
veiligheid van de consument gevrijwaard is.  

 We hebben het protocol besproken met de Gewesten opdat de DMO's instructies krijgen van de 
Gewesten wat dierenwelzijn betreft en rapporteren aan de Gewesten zonder tussenkomst van het 
FAVV.  

HD herinnert er nog eens aan dat zowel de Gewesten als het FAVV toezicht houden op de DMO's met 
betrekking tot hun respectievelijke bevoegdheden. 

FEBEV : Om terug te komen op de scheiding van bevoegdheden of verantwoordelijkheden: wie betaalt 
de DMO's?   

HD : Operatoren betalen heffingen aan het Agentschap en het Agentschap betaalt de DMO's. Wij 
trachten op de meest efficiënt manier manier te werken. Het protocol met de Gewesten voorziet 
dat het FAVV de retributies int voor de Gewesten om daarna de activiteiten van de BMO’s in het 
kader van het dierenwelzijn te betalen. Dit doet niets af aan de verdeling van de bevoegdheden en 
de aansturing van de BMO’s door het FAVV en de Gewesten elk voor hun eigen 
bevoegdheidsdomein.  

FWA: De FWA wijst erop dat een goede samenwerking cruciaal is in dit dossier en dat het FAVV altijd 
onrechtstreeks verantwoordelijk is voor dierenwelzijn.  Voor operatoren en consumenten blijft de 
overheid, regionaal of federaal, gewoon de overheid en medewerking is sowieso vereist. In de 
persberichten zijn we niet meer te weten gekomen over wat gedaan zou kunnen worden om dit 
soort van schandalen te vermijden of om de situatie te verbeteren.  

HD besluit dat het Agentschap altijd heeft opengestaan voor samenwerking. Daarom werd een protocol 
aangenomen dat duidelijk de verantwoordelijkheden van iedere partij bepaalt. Het FAVV heeft 
geprobeerd om zodanig te handelen dat de overdracht van de bevoegdheden in de best mogelijke 
omstandigheden kon plaatsvinden. Maar wij moeten leven met de politieke beslissing om de 
bevoegdheden op te splitsen. Indien verenigingen, federaties … rond de tafel willen gaan zitten en 
willen samenwerken met het FAVV om eventuele incidenten te vermijden in de toekomst, dan zijn 
wij daar zeker voor te vinden. Maar nogmaals: dit zal moeten gebeuren in naleving van de duidelijke 
scheiding van de bevoegdheden. Het FAVV dient geen verantwoordelijkheden te dragen of op te 
nemen waarvoor het niet bevoegd is.  

TA vraagt of er een opleiding komt voor de verantwoordelijken voor het vervoer van dieren.  

ABS: Het ABS wijst op de verantwoordelijkheden tijdens het vervoer en de verplichting van de 
vervoerders om opleidingen te volgen om de nodige kwalificaties te verwerven, onder andere wat 
dierenwelzijn betreft.  

Punt 3. Jaarverslag van 2016 van de ombudsdienst  

Anne-Laure Desmit, de ombudsvrouw van het FAVV stelt haar ppt. voor. ALD bedankt allereerst 
haar collega's die haar taken hebben overgenomen tijdens haar zwangerschapsverlof waardoor 
de dossiers zich niet hebben opgestapeld bij haar terugkeer.  

 Ze stelt een lichte toename vast met 10 klachten in 2016, maar een grotere toename van de 
vragen voor informatie. De onderwerpen van de klachten zijn dezelfde gebleven met een afname 
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van de klachten met betrekking tot de houding van de controleurs en een toename van de 
klachten met betrekking tot import-export.  

 ALD geeft het voorbeeld van een mevrouw die haar factuur voor de jaarlijkse heffingen 
ontvangen heeft. Ze heeft geprobeerd om de ombudsdienst te bereiken, ze heeft geen antwoord 
gekregen en kreeg de volgende automatische boodschap te horen: "Gelukkig 2016, de FAVV-
kantoren zijn gesloten tijdens de laatste week van december". Zij heeft gebeld op 30 mei 2016... 
Deze mevrouw heeft daarop contact opgenomen met de federale ombudsman die het 
Agentschap gecontaceerd heeft. Deze mevrouw werd onmiddellijk opnieuw gecontacteerd en 
het probleem werd onderzocht. De oorzaak was dat 30.000 facturen tegelijkertijd werden 
verstuurd en dat er een aanzienlijke toestroom van oproepen was. In dat geval worden de 
oproepen doorgestuurd naar een andere lijn. Er werd echter een plan met correctieve acties 
ingesteld zodat dit probleem zich niet meer voordoet.  

 De beoordeling van de klachten toont aan dat de klachten die gedeeltelijk gegrond zijn 
toenemen. Dit is te wijten aan het feit dat de classificatie sinds enige tijd gewijzigd is en een 
klacht gemakkelijker geclassificeerd wordt als gedeeltelijk gegrond in functie van haar inhoud.  

 ALD geeft een tweede voorbeeld om de mogelijke klachten te illustreren. Bij controles, meestal 
van kleine bedrijven, waarbij de operatoren sterk betrokken zijn bij hun activiteiten kan het 
gebeuren dat de controle tijd in beslag neemt, dat de controleur uit verstrooidheid een fout maakt 
en dat de operator een agressieve houding aanneemt. In dat geval worden klachten verzonden 
naar de ombudsdienst en het beste wat je kan doen is kennis nemen van het dossier dat de 
operator heeft ingediend en ervoor zorgen dat hij zich gehoord voelt om het conflict op te lossen.  

 De verdeling van de klachten over de taalrollen evolueert naar een evenwicht en de 
behandelingstermijn van de klachten evolueert in de positieve richting.  

 ALD geeft een eerste voorbeeld voor de exportsector. Om duiven uit te voeren naar China vereist 
het protocol dat de duiven worden vergezeld van een verklaring van de bevoegde autoriteit die 
verklaart dat de duiven afkomstig zijn van een bedrijf dat vrij is van een reeks ziektes. Een 
operator heeft Nederlandse duiven willen uitvoeren en heeft de quarantaineperiode aangevat 
zonder het akkoord van de autoriteiten. Uiteindelijk hebben de Nederlandse autoriteiten hun 
akkoord niet gegeven en het FAVV heeft deze duiven dus niet gecertificeerd voor uitvoer.  

 De financiële tussenkomsten nemen sterk af.  

 ALD benadrukt dat het Agentschap altijd openstaat voor voorstellen ter verbetering.  

 

Punt 4. Eindversie van het KB autocontrole  

VL stelt de stand van zaken voor met betrekking tot het KB autocontrole. Sinds de presentatie op 
het RC van 20 september 2016 werden meerdere fases gefinaliseerd, waaronder het advies van 
de inspecteur van financiën, het advies van het Wetenschappelijk Comité, de bekendmaking van 
het KB aan de Europese Commissie en de voorstelling ervan op het overleg met de Gewesten 
op 20 maart 2017. Aangezien in deze consultaties geen draagvlak kon gevonden worden voor 
de bepaling inzake bijkomende garanties naar meldingsplicht voor analyses uitgevoerd door 
buitenlandse labo’s, werd deze belaing niet weerhouden in het ontwerp van besluit. Het KB zal 
nu worden voorgelegd aan de Ministerraad en vervolgt dan verder de nodige validatiestappen in 
het regelgevend proces.  

Punt 5. KB medische attesten  

VL stelt de wijziging van het KB hygiëne H1 voor. Deze wijziging heeft betrekking op de schrapping 
van de verplichting van een medisch attest.  De huidige en toekomstige nationale toepassingen 
van het KB worden voorgesteld. Het KB zal in de toekomst worden aangepast aan de bepalingen 
van de Europese reglementering. Het medisch attest heeft zijn waarde als resultaat van een 
controle door een arts en periodieke sensibilisering van de werknemer maar biedt op zich geen 
garanties met betrekking tot de bescherming van de consumenten. Volgens de Europese 
bepalingen dient een werknemer die leidt aan symptomen die kunnen worden overgedragen via 
levensmiddelen zijn leidinggevende daarvan op de hoogte te brengen. Indien de nationale 
bepaling wordt geschrapt, dan is de Europese bepaling van toepassing als wettelijke basis. Het 
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is belangrijk dat ieder personeelslid van een bedrijf een goede opleiding gekregen heeft met 
betrekking tot hygiëneregels en zich bewust wordt van de mogelijke besmettingen van 
levensmiddelen. Dit is de verantwoordelijkheid van de operator. 

 De gidsen, brochures en quick start fiches ter attentie van de operatoren, het personeel en de 
artsen zijn beschikbaar op de website van het FAVV en bieden de mogelijkheden om aan de 
wettelijke vereisten te voldoen. Het is aan de operatoren om hier gebruik van te maken.  

Joost Vandenbroucke (Test-Aankoop) : Werd dit dossier besproken in het Wetenschappelijk 
Comité?  

VL: Het dossier wordt voorbereid om te worden voorgelegd aan het Wetenschappelijk Comité.  

Punt 6. Herziening van de Controleverordening (EG) 882/2004: 
stand van zaken  

VL stelt haar powerpoint over de herziening van de controleverordening voor. De historiek en de 
context worden voorgesteld vanaf 2009, met het rapport van de EC dat heeft aangetoond dat 
meerdere punten van de Verordening moeten worden herzien, tot aan de publicatie die moet 
plaatsvinden in april 2017. 

 De tabel geeft de timing weer van het in voege treden van de verschillende maatregelen en er 
wordt een visie van de prioriteiten gegeven.  

FEVIA: Vraag met betrekking tot het in voege treden van de bepalingen met betrekking tot 
voedselfraude?  

HD: Wij hebben hier de volledige kalender. De communicatie zal worden gevoerd al naargelang de 
verschillende bepalingen van het KB in de praktijk van toepassing worden.   

Punt 7. Vervanging van de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen 

HD: Wij zijn nog altijd op zoek naar vervanging en dat is niet evident.   

Punt 8. Kalender van de vergaderingen van het Raadgevend Comité  

HD verschaft de kalender van de vergaderingen ter informatie. Het is mogelijk dat de vergadering 
van mei wordt geannuleerd. De verschillende onderwerpen zullen worden verdeeld over de 
vergaderingen van april en juni. Een stand van zaken van het nieuwe BP zal worden voorgesteld 
in juni.  

 

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

De volgende vergadering van het RC zal plaatsvinden op 25 april 2017 om 9u30.  

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