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Verslag van vergadering nr. 2017-4 van het Raadgevend comité van 
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

van 25 april 2017 

FAVV Herman Diricks (Voorzitter), Vicky Lefevre, Wendie Claeys, Xavier Van Huffel, Véronique Berthot, Jacques 
Moës, Jacques Inghelram, Katrien Beullens, Aurélie Christiaens, Jérémy Farvacque en Guy Vanbelle, 
secretarissen. 

WetCom Etienne Thiry, Lieve Herman  

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

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

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. Feedback WetCom 

4. Voorstel aanpassing KB contributies (actualisatie van de tarieven) 
5. Stand van zaken ACS, sectorgidsen en Smiley 

6. Werking voorlichtingscel en meldpunt voor de consument in 2016 

7. Communicatieplan 2017 

8.  Feedback administratieve vereenvoudiging en vraag tot voorstellen RC 

9. Update export 3e landen (+behandelde dossiers) 

10. Varia 

 

Punt 1: Goedkeuring van de dagorde 

Er worden geen nieuwe punten aan de dagorde toegevoegd en wordt dusdanig goedgekeurd.  

Punt 2: Actualiteit 

Nihil. 

Punt 3: Feedback WetCom 

Wendie Claeys geeft toelichting over de herziening van de Barometers voor de Veiligheid van de 
Voedselketen.  

Marie-Laurence Semaille (FWA) verwijst op dia 17, tabel – indicator 11 – naar de ongunstige cijfers met 
betrekking tot de mycotoxines in 2015 en legt de nadruk op het feit dat de sector heel wat preventieve 
maatregelen in acht heeft genomen sindsdien. Wendie Claeys vult aan dat de resultaten op niveau van 
indicator worden besproken. Etienne Thiry zegt dat de effecten van de genomen maatregelen, als ze 
doeltreffend zijn, zichtbaar zouden moeten worden in de barometerresultaten. Yvan Dejaegher 
(BEMEFA) merkt aanvullend op dat ze niet kunnen garanderen dat alles onder controle kan gehouden 
worden en verwijst naar de invoer van grondstoffen.  

Bijkomend bemerkt de heer Johan Hallaert (FEVIA) de noodzaak van de barometers gezien de 
resultaten naar een plateau geëvolueerd lijken. Vicky Lefevre beantwoordt dat het meten noodzakelijk 
blijft om een beeld te hebben van de globale veiligheid van de voedselketen. 

De leden van het RadCom zullen uitgenodigd worden om hun bemerkingen en relevante 
wetenschappelijke informatie in te dienen m.b.t. het advies “Herziening van de 
Voedselveiligheidbarometer” via een open bevraging. 

Actiepunt: Het voorlopig advies i.v.m. herziening barometer en alle relevante documentatie zal tegen 
einde mei worden overgemaakt aan de leden van het RC. Deze kunnen dan doorgestuurd worden naar 
alle betrokken platformen binnen de sector. Half juni zal het FAVV het initiatief nemen om een 
informatievergadering te organiseren waarbij antwoord wordt gegeven op bijkomende vragen en meer 
verduidelijking waar nodig.  

De definitieve opmerkingen op het advies worden (via een standaardformulier) verwacht tegen ten 
laatste 15 september 2017.  

Punt 4: Voorstel aanpassing KB Contributies 

Jacques Moës stelt de presentatie voor m.b.t. de aanpassingen aan het KB Contributies. 

In de 2de presentatie van Jacques worden de wijzigingen van het KB toegelicht. Het gaat om wijzigingen 
die aangebracht zijn omwille van rechtszekerheid en duidelijkheid. De FWA vraagt een mogelijkheid te 
bewaren om geen verplichte validatie te moeten indienen. Véronique Berthot beantwoordt dat deze 
mogelijkheid wordt voorzien in de toekomst. 
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Alle leden gaan unaniem akkoord met de nieuwe aanpassingen. 

Punt 5: Stand van zaken ACS, sectorgidsen en Smiley 

Jacques Inghelram geeft een stand van zaken ACS, de sectorgidsen en de Smiley aan de hand van 
een PowerPoint. 

Michael Gore (Febev) vraagt wat de stand van zaken is van de werkgroep export. Vicky antwoordt dat 
feedback voorzien is in de maand juni.  

Johan Hallaert (Fevia) stipt aan dat het niet de bedoeling is om de validatie te bevorderen door het 
opleggen ikv export maar wel om de export te bevorderen door de validatie op te leggen. Vicky 
bevestigt. Hier leggen we gewoon de principes vast, bovendien staat in het KB dat het gebeurt in 
overleg met de sector.  

Fevia vraagt of de discussie van de onaangekondigde audits van privé auditreferentiëlen ook gezien 
moet worden in dit kader. De voorzitter laat weten dat dit lopende is en dat het inderdaad in dezelfde 
context bekeken wordt.  

Yvan Dejaegher (BEMEFA) haalt aan dat meer en meer operatoren geconfronteerd worden met 
internationalisering van systemen. De voorzitter antwoordt dat in het kader van HoA bekeken wordt 
hoe omgegaan kan worden met privé-certificaties. Bovendien moet ook rekening gehouden worden 
met evoluties van systemen in de tijd. Bijkomend moeten we dit promoten op internationaal vlak.  

Marie-Laurence Semaille (FWA) vraagt of de directe verkoop op de hoeve in dit kader bekeken zal 
worden en of er rekening gehouden zal worden met de ondersteuning van de gewesten. De voorzitter 
laat weten dat deze dossiers besproken zullen worden met PCCB en de vulgarisatiecel.  

Yvan Dejaegher (BEMEFA) haalt aan dat de systemen meer en meer andere aspecten dan 
voedselveiligheid omvatten (ook duurzaamheid). De voorzitter meldt dat het de bedoeling is om de 
auditreferentiëlen zo optimaal mogelijk te presenteren aan de operator (bv. Vegaplan-standaard waar 
de gids een onderdeel van is) 

Tevens vermeldt hij dat Belac problemen zou ondervinden om auditoren te vinden in de agro-voeding. 
De voorzitter antwoordt dit laatste samen met Belac bekeken zal worden, maar volgens onze signalen 
dit probleem minder nijpend zou zijn.  

Vicky besluit dat feedback gewenst is omtrent volgende aspecten: 

• Hoe rekening houden met own-checks? 

• Welke incentives kunnen nog voorzien worden met het oog op de validatie van het ACS.  

 

Punt 6: Werking voorlichtingscel en meldpunt voor de consument 
in 2016 

Katrien Beullens geeft een overzicht van de resultaten voor het meldpunt en de werking van de 
voorlichtingscel voor het jaar 2016 aan de hand van een PowerPointpresentatie. 

Sigrid Lauryssen (Test-Aankoop) heeft over 2 vragen over de presentatie van het meldpunt: 

Waaraan de verhoging van het aantal klachten t.o.v. vorig jaar te wijten is? In 2016 waren er minder 
klachten maar daar is niet echt een verklaring voor. 

Dia 10: wat verstaan de consumenten onder “contaminanten”? Katrien legt uit dat dit fysische 
contaminanten die mogelijks aanwezig zijn in producten. Zoals bijvoorbeeld stukjes glas, overblijfselen 
pesticides in bladgroente,… 

Ann De Craene (VBT) vraagt onder weke vorm een klacht wordt beantwoord? Is dit een standaardbrief? 
Neen, elke klacht wordt onderzocht door de controleurs op het terrein, of doorgestuurd naar bevoegde 
autoriteit en dus wordt elke klacht specifiek beantwoord. Katrien Beullens stuurt de leden, ter illustratie, 
enkele geanonimiseerde antwoordbrieven door. 

Presentatie van de werking van de voorlichtingscel. 
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Hendrik Vandamme (ABS) bemerkt dat op dia 14 dat geen opleidingen meer voorzien zijn voor het 
hoevetoerisme en verkoop op de hoeve, terwijl wel een werkvergadering rond de ‘korte keten’ wordt 
voorzien in het kader van de begeleiding. Deze opleidingen lijken nochtans aangewezen. Katrien 
vermoedt dat deze opleidingen in 2017 wel worden voortgezet, maar vraagt dit na bij de voorlichtingscel 
en brengt de leden van het RC op de hoogte. 

De voorzitter vraagt in bovenstaande context dat de landbouworganisaties het FAVV zelf de nodige 
ondersteuning biedt. Veel van deze opleidingen worden georganiseerd in samenwerking van 
verschillende organisaties zoals bijvoorbeeld Steunpunt hoevezuivel in Vlaanderen. Wanneer een 
individuele vraag komt van deze organisatie om een opleiding te organiseren, gaat het FAVV hier steeds 
op in. Er zijn echter enkele voorbeelden waarbij de opleiding werd geannuleerd omdat er te weinig 
inschrijvingen zijn. Hier kunnen de landbouworganisaties een belangrijke rol in spelen door hun leden 
op allerhande kanalen te informeren over het belang van dergelijke opleiding en hen te motiveren deel 
te nemen. 

De voorzitter stelt voor dat Katrien Beullens alle voorziene opleidingen voor 2017 doorstuurt naar de 
betrokken landbouworganisaties en dat zij gezamenlijk kijken hoe ze de informatie zo ruim mogelijk 
kunnen verspreiden. Hendrik Vandamme (ABS) meldt dat heel wat opleidingen voorzien zijn in de 
opleiding “starters”. 

De heer Jean-Luc Pottier (Landsbond voor de beenhouwers) bemerkt dat de opleidingen in de scholen 
niet langer werden opgenomen in de voorziene acties van 2017. De voorzitter laat weten dat het niet de 
bedoeling is van het FAVV om elk jaar langs te gaan bij elke school om deze opleiding te geven. Het 
FAVV tracht toch om-in samenwerking met de scholen - ten minste éénmaal in de schoolcarrière van 
een jongere de opleiding aan te bieden. Het hoeft trouwens niet per se een opleiding zijn maar toch ten 
minste een informatievergadering waarbij de leerlingen wordt uitgelegd wat het FAVV is, wat de 
doelstellingen zijn, … 

Punt 7: Communicatieplan 2017 

Katrien Beullens presenteert het communicatieplan 2017 via een PowerPointpresentatie. 

De voorzitter laat weten dat het jaar 2017 eerder een overgangsjaar zal worden. Het is de bedoeling om 
in het Businessplan 2018-2020 de communicatiestrategie in grote lijnen op te nemen. 

De heer Jean-Luc Pottier vraagt of er cijfers beschikbaar zijn m.b.t. het raadplegen van Foodweb? Er 
werd recentelijk een wijziging aangebracht die toelaat beter en accurater na te gaan welke operator en 
hoeveel keer een inspectieresultaat bezocht werd. De voorzitter vraagt de leden om nog beetje geduld 
uit te oefenen. Van zodra de databanken meer consistent en stabiel zijn, zullen de cijfers doorgestuurd 
worden naar de leden.  

Johan Hallaert (FEVIA) trekt de aandacht op de crisiscommunicatie en in ruimere context de 
communicatie omtrent maatschappelijk gevoelige onderwerpen. Er wordt een concreet voorbeeld 
aangehaald dat de sector werd gecontacteerd door de pers, die blijkbaar over meer informatie beschikte 
dan de sector. (in dit voorbeeld ging het over het feit dat het FAVV bepaalde maatregelen had genomen 
ikv import paardenvlees uit Spanje zonder dat de sector op de hoogte was). Gevolg gevend hieraan 
vraagt de heer Hallaert om erover te waken dat in de toekomst de sector op de hoogte gebracht wordt 
voor de pers en zo miscommunicatie kan vermeden worden. Deze vraag wordt ondersteund door de 
heer Hendrik Vandamme (ABS) ikv de briefing vogelgriep.  

De voorzitter laat weten dat in dit concreet voorbeeld er een buitenlands gerechtelijk onderzoek lopende 
was en alle communicatie niet toegelaten was (zowel met de sector als met de pers). Dit werd door het 
FAVV dan ook gerespecteerd. Het is niet de bedoeling van het FAVV om schade aan te richten aan een 
gerechtelijk dossier. In zulke situaties wordt de communicatie dan gegarandeerd door de 
persmagistraat. Het is de betrachting van het FAVV om zo veel mogelijk informatie door te geven tijdens 
het Raadgevend Comité zodanig zij hun leden op de hoogte kunnen brengen en in geval van contacten 
met de pers dezelfde informatie kunnen verspreiden.  

Dia 7: mevrouw Lauryssen (Test-Aankoop) bemerkt dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen 
waarschuwingen allergenen en recalls. Heeft dit als betekenis dat een allergenenwaarschuwing niet 
gezien wordt als recall? Katrien beantwoordt dat bijvoorbeeld bij een specifieke vermelding van een 
allergeen op een etiket, het product door de consument nog geconsumeerd kan worden, als deze niet 
allergisch is. In dit geval gaat het over een waarschuwing van een allergeen en geen recall. 
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Mevrouw Lauryssen stelt zich dan de vraag in welke gevallen het product wel van de markt gehaald. 
De voorzitter laat weten dat er een beleidslijn bestaat voor allergenen. Er wordt geen onderscheid 
gemaakt voor allergenen.  

Punt 8: Feedback administratieve vereenvoudiging en vraag tot 
voorstellen RC 

Vicky Lefevre stelt de presentatie voor i.v.m. Administratieve vereenvoudiging – campagne 2015. Er 
wordt een stand van zaken gegeven van te ondernemen acties en lopende acties in de huidige 
campagne. In de aanloop van het nieuwe Business Plan zal opnieuw beroep worden gedaan op de 
leden van Raadgevend Comité voor nieuwe voorstellen m.b.t. administratieve vereenvoudiging. Het 
FAVV vraagt tevens feedback over de manier van werken tot op heden. 

Er worden geen opmerkingen gegeven over de manier van werken.  

Actiepunt: Vicky vraagt de leden hun voorstellen voor de vierde campagne door te sturen tegen eind 
september. De leden gaan hiermee akkoord. 

Punt 9: Update export 3e landen (+ behandelde dossiers) 

Aurélie Christaens geeft een update van de export 3e landen en de behandelde dossiers aan de hand 
van PowerPointpresentatie. 

De voorzitter legt de nadruk op het hoog aantal (21) ontvangen delegaties en drukt zijn dank uit aan alle 
betrokken medewerkers die bij de voorbereiding en het goede verloop van deze bezoeken helpen. 
Dankzij de vele inspanningen is het duidelijk dat de bezoeken heel wat toegevoegde waarde met zich 
meebrengen. 

Johan Hallaert (FEVIA) gaat akkoord met de voorzitter, maar bemerkt wel dat verschillende sectoren 
de opmerking hebben gemaakt dat de tabel “Nieuwe Markten” minder accuraat zou zijn in vergelijking 
met eerder jaren. De voorzitter laat weten dat dit intern besproken zal worden. 

Bijkomend zijn er in het recente verleden een aantal discussies geweest tussen enkele bedrijven en hun 
PCE’s op het vlak van export. Naar aanleiding hiervan heeft FEVIA een bevraging georganiseerd onder 
hun leden om na te gaan indien structurele problemen aan de basis zouden liggen. In de loop van 
volgende week zal FEVIA een interne discussie houden om het resultaat van deze bevraging te 
bespreken. De voorzitter is vragende partij om de output van de discussie te kennen zodoende kan 
nagegaan worden hoe de zaken beter aangepakt kunnen worden in de toekomst.  

Punt 10: Varia 

De heer Jean-Luc Pottier is vragende partij om in het vervolg de presentaties in formaat PowerPoint te 
ontvangen. Het secretariaat RadCom zal hier in de toekomst rekening mee houden. 

 

De voorzitter laat weten dat de vergadering van de maand mei wordt geannuleerd. Het eerstkomend 
Raadgevend Comité gaat dus door op dinsdag 20 juni. Het secretariaat RadCom stuurt nog een officiële 
mededeling door hieromtrent.  

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

De volgende vergadering van het RC zal plaatsvinden op dinsdag 20 juni 2017 om 9u30.  

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