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Verslag van vergadering nr. 2017-6 van het Raadgevend comité van 
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

van 20 september 2017 

FAVV Herman Diricks (Voorzitter), Vicky Lefevre, Jean-François Heymans, Véronique Berthot, Katrien Beullens, 
Jean-Philippe Maudoux, Jean-Marie Dochy, Vincent Helbo, Bert Matthijs en Karolien vanderschot 
Jérémy Farvacque en Guy Vanbelle, secretarissen. 

Kabinet Tom Lierman, medewerker van het kabinet van minister Ducarme. 

Leden van het Raadgevend Comité 
  EL PL  EL PL 
 Bert Véronique/Ardies Luc 1  Mattheus Pieter-Jan/Rosvelds Sandra 0  
 Braem Steve Carlos/Velghe Jan 1  Mintiens Koen/ Van Keerberghen Georges 1  
 Claes Nathalie/Alard Gérard 0  Nijs Wien/Denys Jurgen e 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 e  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/Hemdane Sami 1 1 Semaille Marie-Laurence/Masure Alain 1  
 De Smit Lieve/Van Ommeslaeghe Pieter  1 Segers Dina / Sonnet Eric 1  
 Fonck Myriam/Sophie Bôval e 1 Spenik Kathleen / Kindt Thomas 1  
 Cnudde Annick/Hellin Frédérique e  Storme Sébastien/De Roose Larissa 0  
 Gore Michael/Vandewynckel Anneleen e  Tamigniaux Daphné / Horion Benoit 1  
 Granados Ana/Ponthier Joseph e  Teughels Caroline/Loncke Peter e  
 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 1  Van Damme Eddy/ Denoncin Albert 0  
 De Vos Saskia 1  Van de Meerssche Eric/Kint Stéphanie 0  

1 Aanwezig   Warland Olivier/Thomas Mireille 0  
0 Afwezig      
e Verontschuldigd 
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Dagorde 
1. Goedkeuring van de dagorde 

2. Actualiteit 

3. Resultaten van de kwalitatieve enquête 

4. Stand van zaken: Business plan 
5. Controleprogramma 2018 

6. Formeel advies: wijziging KB “Inspectiefrequenties” 

7. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies 
bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

8.  Verslag van de laatste vergadering van het Opvolgingscomité + Budgetrealisaties 2017: stand van 
zaken en voorstel budget 2018 

9. Activiteitenverslag FAVV 2016: eventuele opmerkingen van de leden 

10. Varia 

 

Punt 1: Goedkeuring van de dagorde 

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

Punt 2: Actualiteit 

Fipronilincident 

PH licht kort de historiek van het fipronilincident en stand van zaken van de controles, en 
opvolgingsmaatregelen in de betrokken bedrijven op elk niveau van de voedselketen 
(pluimveebedrijven,fabrikanten, groothandel, enz. tot in de verkooppunten van de kleinhandel).  
Teneinde de impact in de breedte te beoordelen werden naast bedrijven die (on)rechtstreeks betrokken 
waren bij het incident,ook willekeurig andere loten en andere sectoren (oa de champignonsector)  
bemonsterd .  

PH herhaalt dat er In verwerkte producten op basis van eieren geen enkel gevaar voor de 
volksgezondheid werd aangetoond.  

Einde van incident is in zicht en het probleem aan de oorsprong (pluimveebedrijven) is volledig onder 
controle. De regering stelt pluimveehouders compensatie in vooruitzicht  

Wat betreft het luik van de eventuele vergoedingen voor bedrijven die onder dit incident schade hebben 
opgelopen, is het de Federale overheidsdienst BOSA die dit zal opvolgen, het FAVV draagt bij door ter 
beschikking stellen van fondsen uit haar reserve. 

HD: er zal een interne evaluatie uitgevoerd worden welke aan het RC zal toegelicht worden en éénzelfde 
oefening wordt gevraagd aan de sectoren. 

Testaankoop: vraagt waarom in België geen publiekelijke informatie via de media werd verspreid voor 
producten die uit de handel werden teruggeroepen uit de handel. Hij haalt aan dat andere lande dit 
deden.  

HD zegt dat twee landen dit éénmalig hebben gedaan in het kader van dit fipronilincident. 

Het FAVV is van mening dat enkel de aandacht via de media moet gewekt worden als er een echt 
probleem is met betrekking tot de volksgezondheid en hanteert hier de filosofie die overal in de EU 
wordt toegepast, gebaseerd op algemeen geldende afspraken. Als er naar de evolutie van de crisis 
kijkt geeft het in de media brengen van dergelijke lijsten- die niet gelinkt zijn met werkelijke 
terugroepingen van bij de consument -weinig toegevoegde informatie.  Dergelijke lijsten moeten 
aangevuld worden, en achteraf moeten weer producten van deze lijsten worden afgehaald. Dit zou 
verwarring scheppen bij de consument, die bedolven wordt onder een hoeveelheid van 
productinformatie. Het is bovendien een discussie die op EU niveau moet gevoerd worden. 
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HD herhaalt dat indien er een melding is dat er een mogelijk gevaar is voor de volksgezondheid met 
betrekking tot producten die de consument hebben bereikt, is het vanzelfsprekend dat deze producten 
teruggeroepen worden en dat de consument hier van op de hoogte gebracht wordt, en daar heeft het 
FAVV dan ook steeds op toegezien. 

Comeos: Wij zullen een evaluatie uitvoeren intern en de suggesties zullen worden gedeeld. 

Peter Jaeken bedankt het FAVV dat terecht en krachtdadig tegen dit illegaal gebruik heeft opgetreden; 

Fevia verwijst naar de “Nederlandse opdrachthouder” belast met de opdracht dit te onderzoeken. 

HD zegt dat de sectoren hun suggesties voor verbetering in de bilaterale vergaderingen kueen 
bespreken. 

Actiepunt: interne evaluatie “lessons learned” en bespreking in de bilaterale vergaderingen & 
terugkoppeling naar RC.  

Dierenwelzijnssproblematiek en protocol 

HD verwijst naar de weerom foute berichtgeving en uitspraken in de pers, waar met betrekking tot de 
verantwoordelijkheden aangaande Dierenwelzijn, die een strikte regionale bevoegdheid is, de schuld 
wilde afschuiven op het FAVV  met betrekking tot het dysfunctioneren van de slachthuizen op het vlak 
van dierenwelzijn.  

JMD schetst beknopt de historiek protocol dat de samenwerking regelt tussen het federale en het 
regionale niveau regelt met betrekking tot de delegatie van DWZ controles op landbouwbedrijven en 
ter beschikking stellen van de dmo’ers aan de Gewesten voor DWZ taken, gezien de DMO’ers op dat 
moment in het slachthuis aanwezig zijn voor de keuring, waarvoor het FAVV bevoegd is.  

Men stelt vast dat ondanks de constructieve inspanningen van het FAVV om tijdens de 
voorbereidende overgangsfase van de overdracht van de bevoegdheid mensen ter beschikking te 
stellen en actief mee te werken, dat er na een periode van drie jaar geen duidelijke omkadering en 
aansturing is op het terrein, alsook een initiatief tot opleiden en concrete takenpakket. Wat betreft 
rapportering worden de vaststellingen op het terreindoor de DMO’ers mbt DWZ rechtstreeks gemeld 
aan de regio’s zonder enige tussenkost van het FAVV.  

De twee incidenten en de uitspraken over het incident tav het FAVV over een controlebevoegdheid die 
niet de hare is, tonen aan dat de situatie momenteel niet meer houdbaar is voor het FAVV, en er wordt 
voorgesteld om het protocol op te zeggen en de Gewesten voor hun 
bevoegdheidsverantwoordelijkheid te zetten en bijgevolg zelf het initiatief te laten nemen om de 
situatie te verbeteren en op hun aanvraag nieuwe voorstellen te laten doen. 

BB: wijst op het onduidelijke mandaat van de dierenartsen met opdracht, die enerzijds DWZ 
anderzijds Voedselveiligheid controleren. 

FWA wenst geen opsplitsing of het ontstaan van supplementaire controles. Het is efficiënter om 
controles te integreren zoals vandaag. 

HD meent dat er inderdaad duidelijkheid moet zijn over wat de Gewesten willen, en met betrekking tot 
aansturing, financiering opleiding en rapportering. Ook moet het duidelijk zijn voor de buitenwereld. 

Hij benadrukt de blijvende constructieve samenwerking van het FAVV als nieuwe afspraken moeten 
gemaakt worden, rekening houdend met de mogelijkheden dat moet uitgevoerd worden in het kader 
van de FAVV controle. 

ABS betreurt de deloyale uitspraken die werden gedaan in de pers met betrekking tot de 
bevoegdheden, doch vraagt waarom er ook niet ditmaal zoals na Tielt duidelijker werd 
gecommuniceerd met betrekking tot bevoegdheid. 
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HD zegt dat er na het incident in Tielt duidelijk gecommuniceerd werd hoe het zat met de 
bevoegdheden en meent dat de mensen ook moeten luisteren naar de boodschap. Er wordt op 
gewezen dat de laatste maanden het conflict wordt gezocht in de pers, en dat op de man wordt 
gespeeld en dat er een gebrek heerst aan loyaliteit. HD geeft een voorbeeld om dit te duiden: een 
journalist contacteerde het FAVV omdat hij gehoord had dat er met bepaalde producten, met name 
champignons een probleem zou zijn; De journalist werd geïnformeerd over de bijkomende analyses 
die werden uitgevoerd door het FAVV, met negatief resultaat, en hierover werd uiteindelijk niet 
gecommuniceerd door de journalist. 

Peter Jaeken verwijst naar de onduidelijke bevoegdheidsverdeling in de ogen van de consument en 
hoopt dat via een nieuw constructief kader inderdaad een oplossing gevonden wordt. 

Testaankoop begrijpt het maar vraagt weloverwogen te werk te gaan en haalt aan dat ook het FAVV 
verdedigd werd door testaankoop. 

Belgapom is akkoord met de gemaakte analyse en merkt op dat een dergelijk protocol waar 
verschillende administraties die werken onder verschillende bevoegde ministers vaak problemen geeft 
en dat de dit moet politiek dit goed moet gekaderd worden; Hij hoopt dat de federale minster voor 
voedselveiligheid en de andere minsters die mee dit protocol uitwerken deze boodschap meenemen, 
en vermijden dat de expertise die er bestaat verdwijnt, en vooral streven naar efficiëntie. 

JMD dankt voor de ondersteuning en herhaalt dat de core business van het FAVV in nieuwe 
voorstellen niet mag in gevaar gebracht worden. 

Fevia (Johan Hallaert) wenst (Febev) Michael Gore te verontschuldigen die het incident ten zeerste 
betreurt en een stand van zaken heeft gestuurd naar de leden van het RC met zijn standpunt en vond 
het verstuurde persbericht een goede basis voor een constructieve samenwerking naar de toekomst.   

Conclusie: Het FAVV zal voorstellen aan de Minister om het huidige protocol op te zeggen en de 
Gewesten voor hun bevoegdheidsverantwoordelijkheid te laten opnemen en bijgevolg zelf het initiatief 
te laten nemen om de situatie te verbeteren en op hun aanvraag nieuwe voorstellen te laten doen, het 
FAVV zal constructief meewerken. 

Punt 3: Resultaten van de kwalitatieve enquête 

Christophe Gustin en Joyce Albrecht (Deloitte) stellen een ppt voor over de resultaten van de 
kwalitatieve enquête bij de stakeholders.   

HD: herhaalt dat dit een onafhankelijke enquête betreft en dat de sectororganisaties hun commentaren 
kunnen geven binnen de maand en in tweede instantie kunnen de organisaties er op toe zien of 
relevante standpunten voldoende weerspiegeld worden in het komende Businessplan. Het is de 
bedoeling om de analyse op te nemen in het Business Plan en de voorstellen, daar waar dit relevant is 
op te nemen in projecten of continue processen. 

Testaankoop heeft een opmerking met de zinsnede uit de enquete betreffende de communicatie die te 
weinig rekening houdt met de economische gevolgen, en zegt dat deze niet van toepassing is op 
testaankoop, maar wellicht op andere stakeholders.  

HD zegt dat in ieder geval er gecommuniceerd wordt en dat dit ook zo zal blijven als de volksgezondheid 
in gevaar is, wat ook de economische impact moge zijn. 

Kabinet haalt het belang aan van de kwalitatieve enquête, en verwijst naar de positieve 
controleresultaten in de primaire sector. Vergeleken met vorige enquetes is de tevredenheid van de 
primaire sector wel gestegen, maar toch ten opzichte van de andere sectoren is deze minder goed; Hij 
nodigt dan ook de primaire sector uit om verbetervoorstellen te doen. 

Actiepunt: 

- volledige versie van enquête zal doorgestuurd worden 

- hierop worden de leden uitgenodigd om commentaar gegeven voor het volgende RC, ook bij de 
voorstelling van het Businessplan kan er commentaar gegeven worden met betrekking tot eventuele 
tevredenheidsvoorstellen die weerhouden zijn 
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Punt 4: Stand van zaken: Businessplan 

HD haalt aan dat er geen opmerkingen waren met betrekking tot het document principes Businessplan 

2018-2020.  

De nieuwe timing wordt overgemaakt. 

Punt 5: Controleprogramma 2018 

VL legt uit dat de presentatie van het controleprogramma enerzijds een deel over de herziening van 
de inspectiefrequenties omvat met als doel deze te implementeren in 2018 en anderzijds een 
overzicht geeft van het analyseprogramma dat voorzien is voor 2018. Hierbij zal een korte 
beschrijving worden gegeven van de werkmethode en de nagestreefde principes.   

JPM stelt de ppt voor die het controleprogramma beschrijft.  

Inspectieprogramma : In het kader van de strategische en operationele doelstellingen van het 
Business Plan 2015-2017 is voorzien om de inspectiefrequenties opnieuw te evalueren op basis 
van het risicoprofiel van de operatoren en een aanpassing uit te voeren indien dit nodig is.  De 
resultaten van de inspecties van 2011 tot 2015 en de validatie van het ACS werden in rekening 
genomen voor de berekening van het risicoprofiel.  Na de herevaluatie van de frequenties, werd 
ook een impactstudie uitgevoerd betreffende de FTE’s om de haalbaarheid van het doorvoeren 
van de nieuwe frequenties te analyseren.  

Analyseprogramma:  De doelstelling is om de wetenschappelijke benadering van het 
analyseprogramma te versterken.  Het Wetenschappelijk Comité werd hierbij betrokken via de 
thematische evaluatie van het programma.  Hierdoor konden de experten van het SciCom en 
Controlebeleid discussies voeren over meer specifieke onderwerpen.  In de optiek van het nieuwe 
Business Plan, is het doel van de herziening om over te gaan van een exhaustieve jaarlijkse 
herziening naar een meerjarenprogramma. Dit programma zou gefundeerd zijn op een 
meerjaarlijkse basis die bestaat uit het toezicht dat vereist is voor het behalen van de 
doelstellingen inzake voedselveiligheid en dieren- en plantengezondheid. Bovendien zou het 
programma worden aangevuld met verschillende jaarthema’s die gebaseerd zijn op belangrijke 
topics of die gelinkt zijn de actualiteit.  

HD verklaart dat, indien de sectoren specifieke vragen hebben over de controleprogramma, ze hun 
vragen altijd mogen stellen tijdens het bilateraal overleg.  

Testaankoop vraagt waar de fraudebestrijding is opgenomen in het controleprogramma. 

HD  duidt dat er geprogrammeerde en niet geprogrammeerde controles zijn. Fraude hoort bij het luik 
niet-geprogrammeerde controles.  

Binnen het agentschap is het de NOE die fraudedossiers aanpakt, indien zinvol kan meer duiding 
gegeven worden over de werking er van in één van de volgend raadgevende Comités 

Actiepunt: voorstelling van de werking met betrekking fraude en werking van de NOE 

Sigrid Lauryssen (TA) vraagt hoe de controleprioriteiten worden opgesteld.  

 VL : de volgorde weergegeven in de presentatie is willekeurig. De inspecties die worden uitgevoerd in 
de detailhandel om te controleren op de aanwezigheid van allergenen vormen de 
tweedelijnscontrole.  

VH voegt toe dat de resultaten van de controles in de B2C-sector betreffende niet-geëtiketteerde 
producten niet bepaald goed waren en dat er gedurende meerdere jaren geen gunstige evolutie is 
geweest.  Dit is het geval in het kader van de inspecties en wij zullen dus de weging van de 
punten betreffende de kennis over allergenen voor niet-geëtiketteerde producten verhogen.  
Restauranthouders moeten de consument bijvoorbeeld kunnen informeren over niet-
geëtiketteerde producten die ze te koop aanbieden.  Het resultaat van de controle is gebaseerd op 
de antwoorden van de operatoren en niet op een etiketteringscontrole of een analyse.  
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Punt 6: Formeel advies: wijziging KB “Inspectiefrequenties” 

VL:  Om de nieuwe inspectiefrequenties door te voeren voor inrichtingen van de vlees- en vissector, 
moet het KB betreffende de inspectiefrequenties worden aangepast.   

VH: Het KB werd aangepast, maar werd nog niet ondertekend door de Minister.  

KV presenteert de ppt met de wijzigingen van het KB.  

VH voegt toe dat wanneer een controle ongunstig is, er een hercontrole wordt uitgevoerd om na te gaan 
of de verbeteringen werden doorgevoerd.  Deze hercontroles staan niet op het programma. Ze bevinden 
zich buiten het controleplan.  

Fevia: geen opmerkingen tijdens bilateraal overleg 

Punt 7: Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 
van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

BM: de voorgestelde wijzigingen in het ontwerp KB  gaan over de retributies die betaald moeten 
worden door de laboratoria  
1/ een eerste luik gaat over de audits die uitgevoerd worden om buitenlandse  laboratoria te kunnen 
auditen teneinde  dec orrecte werking te verzekeren; De aanpassing maakt de betaling mogelijk van 
deze audits  
2/ Een tweede luik gaat over de trichinelaboratoria. Er was steeds voorzien om de trichinelaboratoria 
te laten accrediteren tegen een bepaalde datum. Gezien  opgemerkt wordt dat de deadline om 
geaccrediteerd te worden steeds verschoven werd, is er toch  beslist teneinde  de kwaliteit te  
verzekeren van de trichine laboratoria om het niveau op te krikken. De deelname aan ringtesten  en 
opleidingen en audits, die door geaccrediteerde laboratoria  gevolgd werden zijn reeds betalend. Via 
dit KB zullen deze ook betalend worden  aan niet geaccrediteerde laboratoria. 
 
De leden van het Raadgevend Comite stemmen in met dit ontwerp KB. 

 

Punt 8: Verslag van de laatste vergadering van het 
Opvolgingscomité + Budgetrealisaties 2017: stand van zaken en 
voorstel budget 2018 

VB stelt de ppt over de jaarrekeningen van 2016 en de begrotingen van 2016 en 2017 voor.  

De details van de jaarrekening van 2016 en de begrotingen van 2016 en 2017 zullen worden voorgesteld 
tijdens het vergadering van het opvolgingscomité van 22/09. 

Wat de begroting betreft, kunnen we jaar over jaar een vermindering vaststellen, zowel op budgettair 
vlak als op het vlak van de realisaties.  Het ESER-resultaat voor 2017 bedraagt €56.000 en voor 2018 
werd een negatief resultaat voorgesteld. We moeten er ons bij de Minister van Begroting toe verbinden 
om in 2018 een positief resultaat voor de realisaties te behalen.  De inkomsten zullen dus moeten 
worden verhoogd of de uitgaven zullen moeten worden gereduceerd.   De budgettaire situatie wordt 
almaar moeilijker.  

KM (BB):  Hoewel de regering een vermindering van het budget met 2% vraagt, wordt er een toename 
van het budget vastgesteld. 

VB antwoordt dat, wanneer de regering vraagt om 2% te besparen, dat dit voor het FAVV een besparing 
van 1,2% betekent, aangezien we deze besparing enkel dienen door te voeren wat de dotatie betreft.  
We moeten niet besparen op al onze inkomsten.  We hebben ook een verhoging die te maken heeft 
met de indexering.  Het verschil tussen besparing en indexering is altijd positief en we hebben dus een 
verhoging van onze uitgaven.  We hebben ook regelmatig nieuwe kosten. Zo zullen we in 2018 
bijvoorbeeld €1,3 miljoen meer moeten betalen voor de pensioenen.  Elk jaar zijn er dus verschillende 
elementen die in rekening moeten worden genomen en daarom nemen de uitgaven toe.  
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HD voegt toe dat de versterking van de cel export ook in rekening moet worden genomen in de uitgaven. 
Indien we kijken naar de actuele uitgaven en 5 jaar terugblikken, zien we echter duidelijk het verschil.  

 

Punt 9: Activiteitenverslag FAVV 2016: eventuele opmerkingen van 
de leden 

De leden van het comité hebben geen bemerkingen over het jaarverslag.  

 

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

De volgende vergadering van het RC zal plaatsvinden op dinsdag 24 oktober 2017 om 9u30.  

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