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Verslag van vergadering nr. 2017-5 van het Raadgevend comité van 
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

van 20 juni 2017 

FAVV Herman Diricks (Voorzitter), Vicky Lefevre, Véronique Berthot, Katrien Beullens, Guy Mommens, Marjorie Piret 
en Djamel Dehas 
Jérémy Farvacque en Guy Vanbelle, secretarissen. 

Kabinet Martine Delanois, medewerkster 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 e  

 Braem Steve Carlos/Velghe Jan 1  Mintiens Koen/ Van Keerberghen Georges 1  

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

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

 Debergh Renaat/De Wijngaert Lambert e 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 0  

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

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

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

 Fonck Myriam/Sophie Bôval  e Spenik Kathleen / Kindt Thomas e  

 Cnudde Annick/Hellin Frédérique e  Storme Sébastien/De Roose Larissa 0  

 Gore Michael/Vandewynckel Anneleen 1  Tamigniaux Daphné / Horion Benoit e e 

 Granados Ana/Ponthier Joseph 1  Teughels Caroline/Loncke Peter 1  

 Hallaert Johan/Pauwels Aeren 1  Vandamme Hendrik/De Swaef Peter 1  

 Jaeken Peter/Persoons Davy 1  Vandenbroucke Joost/Van den Broeck A. 1  

 Lauryssen Sigrid/Maertens Gwendoline e  Van Damme Eddy/ Denoncin Albert 0  

 De Clercq Sibylle 1  Van de Meerssche Eric/Kint Stéphanie 1  

1 Aanwezig   Warland Olivier/Thomas Mireille 0  

0 Afwezig   Willemaers Cécile 1  

e Verontschuldigd 
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Dagorde 
1. Goedkeuring van de dagorde 

2. Actualiteit 

3. Interne audit/ conclusies auditprogramma 2016 

4. Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging, wat het vrijstellen van operatoren uit de deeleconomie van de 
registratieverplichting betreft, van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de 
nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

5. Operatorenenquête 2017 

6. Preview activiteitenverslag FAVV 2016 

7. Basisprincipes 2018-2020 

8.  Wet houdende diverse bepalingen 

9. Varia 

 

Punt 1: Goedkeuring van de dagorde 

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

Punt 2: Actualiteit 

Marjorie Piret (MP) beschrijft de actuele BE en EU situatie met betrekking tot Aviaire Influenza en de 
maatregelen die van toepassing zijn in BE en in de betrokken zones (cfr presentatie). Met uitzondering 
van één geval te Wellin zijn alle gevallen gelinkt met de verkoop van pluimvee op markten. 

Herman Diricks (HD) geeft aan dat de situatie dagelijks wordt geëvalueerd en dat ook de sector wordt 
geïnformeerd en samengeroepen indien noodzakelijk. Hij drukt op de verantwoordelijkheid van elke 
schakel en het nemen van de  noodzakelijke bio veiligheidsmaatregelen door alle betrokkenen. 

Punt 3: Interne audit / conclusies auditprogramma 2016 

Guy Mommens (GM) licht het jaarverslag van de interne audit 2016 toe dat ook als onderdeel van het 
globale jaarverslag zal terug te vinden zijn op internet. De belangrijkste conclusies, positieve punten e 
verbeterpunten zijn terug te vinden in de presentatie. 

Wat betreft de toekomst van de auditdienst van het FAVV en de eventuele aansluiting bij de net 
opgerichte Federale Interne Auditdienst (FIA) onder de Kanselarij nog steeds besprekingen gaande. 

HD drukt de leden er op dat de interne audit zeer goed functioneert en ook wordt erkend en dat er een 
goede opvolging is van aanbevelingen en vastgestelde non-conformiteiten. 

De aanpak naar aanleiding van een eventuele verplichte aansluiting bij de FIA is onzeker en het 
uitvoeren van audits met éénzelfde efficiëntie, frequentie en technische diepgang is vereist. Zolang 
diezelfde noodzakelijke garanties niet kunnen geboden worden naar de toekomst toe, is dit voor het 
FAVV onaanvaardbaar. 

 

Punt 4: Ontwerp KB tot wijziging, wat het vrijstellen van 
operatoren uit de deeleconomie van de registratieverplichting 
betreft, van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling 
van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en 
voorafgaande registraties afgeleverd door het FAVV 

VL licht toe dat in het kader van het nieuwe regeringsbeleid particulieren van bepaalde fiscale voordelen 
kunnen genieten bij het uitvoeren van diensten op voorwaarde dat bepaalde activiteiten uitgevoerd 
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worden via een platform dat erkend wordt door de FOD Financiën. Onder deze bepaalde voorwaarden 
moeten particulieren zich niet laten registreren bij de KBO.  

Bepaalde activiteiten die gecontroleerd worden door het FAVV vallen ook onder deze regel, zoals 
bijvoorbeeld het bereiden van maaltijden en verkoop hiervan via platforms door particulieren aan 
consumenten. Het systeem voorziet dat bij overschrijding van een bepaalde grens (inkomen) uit deze 
dienstverlening, deze automatisch in de KBO dienen geregistreerd te worden. 

In de praktijk komt het er op neer dat voor particulieren ongeveer 10 maaltijden per week via een 
dergelijk platform aanbieden, maar dat ze-indien ze meer produceren-  de bovengrens van 5000 euro 
benaderen. 

De particulieren die hun diensten verlenen boven de vooropgestelde grens en professionele bedrijven 
die ook via een dergelijk platform maaltijden aanbieden moeten zich vanzelfsprekend wel degelijk laten 
registreren. Het is ook zo dat geen producten als dusdanig kunnen te koop worden gesteld, het kan 
enkel gaan over het verlenen van een dienst (bereiden en verkoop van maaltijden) via een platform. 

VL zegt dat aan deze activiteiten evenzeer risico’s verbonden zijn, maar gezien deze particulieren die 
binnen deze maximale grens niet apart geregistreerd dienen te worden en het gaat om het produceren 
van kleine hoeveelheden, is het risico lager en worden deze activiteiten ook niet opgenomen onder de 
standaardcontroles, net zoals dit het geval is voor Bed&breakfast en cafés. 

De activiteiten op zich blijven evenwel onderworpen aan de controle bevoegdheid van het FAVV en als 
er klachten worden geformuleerd, dan kan het FAVV wel degelijk ter plaatse gaan. 

Eve Diels (Horeca Vlaanderen) geeft aan ze als sectororganisatie niet betrokken werd bij het overleg 
mbt de platforms en zegt dat het voorliggende KB voor hen onaanvaardbaar is. Er mag geen verschil 
bestaan met het reguliere circuit en de regels moeten dezelfde zijn. Het ontwerp KB betekent op zich 
een vrijgeleide voor andere uitzonderingen (en concurrentievervalsing) 

HD heeft begrip voor deze stelling, maar verwijst naar de beslissing van de regering. Er wordt met dit 
ontwerp KB rekening gehouden met de beperkende grens die bij wet werd opgelegd is. Daarnaast gaat 
het over beperkte hoeveelheden Professionele of semiprofessionele operatoren kunnen niet van dit 
systeem genieten en moeten onder de opgelegde toelating werken. 

Punt 5: Operatorenenquête 2017 

Jérémy Farvacque (JF) stelt de resultaten voor van de tevredenheidsenquête die bij de operatoren 
werd uitgevoerd. Die enquête is uitgevoerd in samenwerking met de FOD BOSA. Het ging voor het 
eerst om een enquête uitgevoerd op een onlineplatform en niet meer via het terugsturen van een 
papieren formulier zoals in 2013. 

Ana Granados (FWA): Zijn de resultaten van de enquête in detail beschikbaar per sector, zodat er 
preciezere conclusies kunnen worden getrokken over de zaken die kenbaar gemaakt moeten 
worden afhankelijk van de sectoren? 

HD: Het gedetailleerde verslag zal na de vergadering aan de leden worden overgezonden. Indien de 
sectoren meer verduidelijkingen willen krijgen, kunnen de cijfers verder worden geanalyseerd tijdens 
een bilaterale vergadering en kan zelfs contact worden opgenomen met JF of HD om te zien wat 
mogelijk is om de zaken te verbeteren (kennis van de ombudsdienst). 

Joost Vandenbroucke (TA): De inspecteurs/controleurs zouden tijdens de controles een brochure 
kunnen geven waarin de ombudsdienst wordt voorgesteld. TA stelt vervolgens de vraag: waarom 
antwoordt 26% van de operatoren dat de controles aangekondigd waren? 

HD: Het verdient aanbeveling om zich over deze resultaten te buigen en te bekijken wat de verdeling 
per sector is. Voor de landbouwsector bijvoorbeeld worden de identificatie- en registratiecontroles 
aangekondigd zodat de documenten die moeten worden gecontroleerd, beschikbaar zijn. De 
enquête is op anonieme wijze uitgevoerd door de FOD BOSA en we zullen bekijken of een 
diepgaande analyse van de resultaten mogelijk is. 

JH (FEVIA): Is er een vraag gesteld over export tijdens die enquête? 

HD: Het doel van die tevredenheidsenquête was om de relaties tussen “gecontroleerde” en 
“controleur” te evalueren. Daarom was het doelpubliek van de enquête de door het FAVV in 2016 
gecontroleerde operatoren. De kwalitatieve enquête daarentegen, die nog steeds aan de gang is, zal 
het onderwerp aansnijden en zal het mogelijk maken om een stap verder te gaan tijdens diepte-
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interviews. De besluiten van de kwalitatieve enquête zullen worden voorgesteld tijdens de 
vergadering van het raadgevend comité van september. 

HD besluit dat de resultaten over het algemeen positief waren, en dat het Agentschap de 
noodzakelijke acties zal opzetten, o.a. om de ombudsdienst beter bekend te maken bij het publiek. 

  

Punt 6: Preview activiteitenverslag FAVV 2016 

HD: Katrien Beullens (KB), directrice van de Dienst Communicatie, heeft een presentatie gegeven over 
het nieuwe jaarverslag van het Agentschap en net als elk jaar zijn de leden van het raadgevend comité 
de eersten die op de hoogte worden gebracht van de resultaten in het verslag die tijdens de 
persconferentie van 28 juni zullen worden meegedeeld. Een exemplaar van de feiten en cijfers 2016 is 
ter beschikking gesteld van de leden. HD maakt ook gebruik van deze gelegenheid om Katrien Stragier, 
de nieuwe Nederlandstalige woordvoerder van het FAVV, voor te stellen. 

KB stelt haar ppt. voor. Het volledige activiteitenverslag is tijdelijk beschikbaar voor de leden van het 
comité op de website. Dit om eventuele opmerkingen door te geven. 

HD: Het doel is om de sectoren op de hoogte te brengen van de resultaten om, indien de pers hen 
contacteert,op voorhand op mogelijke vragen te kunnen antwoorden. Indien er opmerkingen zijn, kan u 
die rechtstreeks aan Katrien Beullens bezorgen. 

JV (TA): De resultaten in de ziekenhuiskeukens dalen. Zal u overgaan tot acties zoals voor de scholen? 

HD: Dat is een onderwerp dat ons zorgen baart en we hebben contact opgenomen met de FOD 
Volksgezondheid om dit te verhelpen. 

KB: Sinds enkele maanden worden reeds opleidingen voor het personeel van de ziekenhuiskeukens 
aangeboden in samenwerking met de FOD Volksgezondheid. 

YD en MG: hebben bemerkingen bij enkele foto’s. 

HD: We zullen alle foto’s van het document controleren om elk misverstand te vermijden. Indien er nog 
andere opmerkingen zijn, kan u ons die tot 27 juni bezorgen voor de feiten en cijfers en tot 28 juni voor 
de website. 

 

Punt 7: Basisprincipes 2018-2020 

HD: We zijn momenteel bezig met de vormgeving van het nieuwe businessplan voor de periode 2018-
2020. Zo zullen we klaar zijn om het voor te stellen op het einde van dit jaar. Dat businessplan zal mijn 
tweede zijn als gedelegeerd bestuurder. We hebben gekozen voor een aanpak die u toelaat om zoveel 
mogelijk input te geven. In die zin zijn we overgegaan tot een kwantitatieve tevredenheidsenquête bij 
de operatoren, waarvoor u de presentatie van de resultaten hebt gekregen en ook een kwalitatieve 
enquête bij de stakeholders van het Agentschap waarvoor ongeveer 65 deelnemers werden 
geïnterviewd en die nog steeds aan de gang is. Dat maakt het mogelijk voor ons om een zicht te krijgen 
op andere aspecten die naar voor moeten worden gebracht buiten het aspect “controle”, zoals 
bijvoorbeeld de export, de begeleiding, het beleid van het Agentschap,... 

We zullen u de resultaten van die enquête tegen midden juli bezorgen, zodat u uw commentaar erop 
kan geven. De besluiten van die enquêtes zullen ons ook input bezorgen om onze strategische en 
operationele doelstellingen te bepalen. 

HD stelt een PPT voor over de basisbeginselen van het nieuwe businessplan opgesteld na een 
directiecomité. 

YD: vraagt uitleg over de opvolging van de werking van de OCI’s. 

HD: We willen beoordelen of de OCI’s op een correcte wijze functioneren en niet enkel vaststellen dat 
het aantal gevalideerde autocontrolesystemen stijgt en dat de inspectiefrequentie daalt. Het toezicht 
wordt uitgevoerd door BELAC, maar onze interne auditdienst heeft voorgesteld dat het toezicht ook via 
het Agentschap moest verlopen. Naast het feit dat het aantal gevalideerde autocontrolesystemen stijgt, 
is het ook noodzakelijk om te controleren of de bij de operatoren ingevoerde actieplannen correct 
worden uitgewerkt.  
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JH: De normen ter zake voor de OCI’s zijn gekoppeld aan een internationale standaard. 

HD: Er is een wil van onze kant om met de sectoren te kijken om de implementatie van de actieplannen 
te verbeteren en te controleren dat de audits correct worden uitgevoerd. Dat is niet enkel een wens van 
België, maar een wil op internationaal niveau om een hoog niveau van veiligheid van de voedselketen 
te bereiken, private kwaliteitssysteem. 

GvB zal feedback geven over de werkzaamheden van de Werkgroepen van de Heads Of Agencies 
(HoA) met betrekking tot private kwaliteitssystemen en officiële controles. 

VB: Vraagt toelichting mbt de “rationele beperking van het controleniveau” in thema1.  

HD: Er zijn twee verschillende parameters, de controlefrequentie en de opvolgingscontroles. De 
controlefrequentie wordt vastgesteld in het controleprogramma. Afhankelijk van de resultaten moeten 
prioritair hercontroles worden uitgevoerd. De controlefrequentie van de andere inrichtingen moet dan 
worden gewijzigd in functie van de beschikbaarheid van de middelen. Op dit ogenblik bekijken we intern 
welke inrichtingen goede en slechte resultaten hebben behaald. Diegene die slechte resultaten hebben 
behaald, worden aan opvolgingscontroles onderworpen. 

HD besluit: U hebt dus de grote basisprincipes van het nieuwe businessplan. Indien u opmerkingen 
heeft, aarzel dan niet om ons die door te sturen. Die principes, gecombineerd met de besluiten van de 
kwalitatieve enquête, zullen ons toelaten om tijdens de zomer te werken aan de uitwerking van de 
teksten en we zullen jullie in september het ontwerp voorleggen. 

Punt 8: Wet houdende diverse bepalingen 

DD stelt de 2 ontwerpen van wetswijziging voor. De wet van 9 december 2004 betreffende de 
financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en het koninklijk 
besluit van 22 februari 2001 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen. 

HD: Het doel van die presentatie is niet om een bijkomende administratieve last te tonen, maar wel dat 
elke partij de procedure zou kunnen kennen in geval van een administratieve boete. 

FWA: Het schema stelt al dan niet de betaling van de administratieve boete voor, maar de mogelijkheid 
om de boete te annuleren via verweermiddelen blijft bestaan. 

DD: De operator krijgt de mogelijkheid om het voorstel van administratieve boete te betwisten. Indien 
elementen van verweer naar voren worden gebracht, dan verlaten we het systeem van administratieve 
boete. Het is dan de juridische dienst die een gemotiveerd besluit zal geven, gelet op de elementen 
waarover hij beschikt. Maar het op de dia voorgestelde schema wordt dus vereenvoudigd en de 
administratieve boete kan ook worden geannuleerd of verminderd. 

FWA: Hebben we de mogelijkheid om onze juristen de ontwerpen tot wijziging te laten bekijken? 

VB: De wet houdende diverse bepalingen moet tegen het einde van het jaar worden gepubliceerd. We 
kunnen dus zonder probleem een termijn van 1 week geven. 

Punt 9: Varia 

MD: Op zaterdag 29 juli zal een colloquium met als onderwerp: « l’agriculteur, acteur du développement 
durable » (de landbouwer als actor van de duurzame ontwikkeling) over het klimaatthema worden 
voorgesteld op de beurs van Libramont door de heer minister Borsus. U bent allen uitgenodigd op dat 
colloquium. 

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

De volgende vergadering van het RC zal plaatsvinden op woensdag 20 september 2017 om 
9u30.  

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


