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Verslag van vergadering nr. 2017-7 van het Raadgevend comité van 
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

van 24 oktober 2017 

FAVV Herman Diricks (Voorzitter), Vicky Lefevre (DG PCCB), Jean-Marie Dochy (DG CONT) , Tom Beerens, Pascal 
Torfs (deskundigen), 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 e 0
 Braem Steve Carlos/Velghe Jan 1 Mintiens Koen/ Van Keerberghen Georges 0 0
 Claes Nathalie/Alard Gérard 1 Nijs Wien/Denys Jurgen 1
 Cools Romain/David Marquenie 0 0 Ogiers Luc/ Valérie Bastin e e
 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 1 Roland Dominik/ Logist Sylvia e 0
 De Craene Ann/Appeltans Philippe 1 Schirvel Carole/Leenen Sylvie 0 0
 De Greve Nathalie / Andrea Cools 1 Semaille Marie-Laurence/Masure Alain 1
 De Smit Lieve/Van Ommeslaeghe Pieter 1 Segers Dina / Sonnet Eric 1
 De Snijder Pepijn/Sara Van Dyck e e Spenik Kathleen / Kindt Thomas 1
 Fonck Myriam/Sophie Bôval e e Storme Sébastien/De Roose Larissa 0 0
 Cnudde Annick/Hellin Frédérique e 0 Tamigniaux Daphné / Horion Benoit 1
 Gore Michael/Vandewynckel Anneleen 1 Teughels Caroline/Loncke Peter e 0
 Granados Ana/Ponthier Joseph 1 Vandamme Hendrik/De Swaef Peter 1
 Hallaert Johan/Pauwels Aeren e 1 Vandenbroucke Joost/Van den Broeck A. 1
 Jaeken Peter/Persoons Davy 1 Van Damme Eddy/ Denoncin Albert 1
 Lauryssen Sigrid/Maertens Gwendoline 1 Van de Meerssche Eric/Kint Stéphanie e 0
 De Clercq Sibylle/Willemaers Cécile 1 1 Warland Olivier / Thomas Mireille 0 0

1 Aanwezig De Vos Saskia 1
0 Afwezig   
e Verontschuldigd 
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3. Usermanagement 

4. Multidisciplinaire Hormonencel wordt Farma and Food Crime Unit 

5. Realisatie controleplan 1ste semester 2017 

6. Businessplan 2018-2020 

7. Lijst met nieuwe voorstellen RC voor administratieve vereenvoudiging 

8.  Varia: vervanging mandatarissen 

 

Punt 1: Goedkeuring van de dagorde 

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

Punt 2: Actualiteit 

Tom Lierman, medewerker van het kabinet Minister Ducarme, geeft een stand van zaken in verband 
met het fipronildossier. 

Er werd een juridisch kader gecreëerd met als bedoeling het mogelijk te maken getroffen bedrijven i.k.v. 
van de fipronilcrisis te compenseren. De wet wordt morgen (25/10) voorgesteld door Minister Ducarme 
in de Commissie Economie. Tegelijkertijd worden er nog twee KB’s opgesteld: enerzijds voor de 
bedrijven getroffen in de primaire sector (na goedkeuring wet wordt het advies van de Raad van State 
gevraagd). Het tweede KB, voor de bedrijven getroffen in de handel, distributie- en transformatiesector, 
werden de onderhandelingen met de sector opgestart. Aangezien de compensatiemechanisme voor de 
primaire sector onder het regime van staatssteun valt, zal hiervoor een notificatie bij de Europese 
Commissie gedaan worden. De eerste feedback in kader van een prenotificatie was eerder positief.  

PCB in legkippen: 

Zoals de leden van RC hoogstwaarschijnlijk hebben vernomen heeft het FAVV de vaststelling gedaan 
van een legkippenbedrijf (bio – vrije loop) besmet met PCB. De vaststelling van de overschrijding van 
de norm (40 ppb – vastgelegd in de verordening 1841/2006) is er gekomen in het kader van het 
controleprogramma. De resultaten variëren tussen 200 en 600 ppb. Op basis van eerste onderzoeken 
en de resultaten hiervan heeft het FAVV een persbericht uitgegeven met een recall van eieren 
aangezien er een duidelijk gevaar was voor de volksgezondheid. Op basis van de analyseresultaten 
PCB en de verdeling van verschillende PCB-types is gebleken (nooit 100% zeker) dat de besmetting 
gelinkt kan worden aan het gebruik van bepaald soort constructiemateriaal. Er werden stalen genomen 
op verschillende plaatsten binnen en buiten het bedrijf maar deze zijn allemaal conform.  

Belangrijk op te merken in dit geval is dat het hierbij gaat over een nieuw opgestart bedrijf. Op 19 januari 
2017 zijn de kippen aangekomen in een periode van ophokplicht tot 20 mei 2017. In het begin is het 
bedrijf getest geweest op PCB en toen was het niveau extreem laag. Op 29 mei 2017, dus 9 dagen na 
de opheffing van de periode van ophokplicht werd een nieuwe staalname gedaan door een privélabel. 
Het resultaat toonde een spoor van 15 ppb van PCB’s wat nog steeds binnen de norm valt, maar toch 
de aanwezigheid aantoont van PCB. In dit kader werden verder onderzoeken gevoerd met name door 
het nemen van stalen doorheen het gehele bedrijf. Opmerkelijk hierbij is dat de resultaten zeer sterk 
variëren en dus de besmetting zeer afhankelijk is van de omgeving waarin de kippen pikken. De exacte 
besmettingsbron werd nog niet vastgesteld, maar het onderzoek loopt en er werd een specialist in 
constructiemateriaal aangesteld. 

Punt 3: Usermanagement 

Het punt usermanagement wordt aan de hand van een PowerPointpresentatie toegelicht door de heer 
Tom Beerens (DG Controlebeleid). 

Ann De Craene (VBT) merkt op dat indertijd een stuurgroep Usermanagement werd opgericht. De 
sectoren werden echter éénmalig uitgenodigd op een dergelijke stuurgroep. Naar aanleiding van de 
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presentatie van Tom Beerens vraagt VBT zich af, aangezien het project zijn eigen gang heeft gegaan, 
er geen overleg met de sector meer nodig is? 

Tom Beerens legt uit dat de stuurgroepen inderdaad vaak werden geannuleerd of uitgesteld, maar 
verzekert er zich van dat voor de datum van de release van het nieuwe portaal (voorzien einde 
november) nog een nieuwe stuurgroep georganiseerd zal worden en de sectoren hierop zullen worden 
uitgenodigd. Voor het tweede gedeelte van het project (inloggen via e-ID) zullen de sectoren betrokken 
worden. 

Hendrik Vandamme (ABS) hamert op het belang van de goede manier van communicatie en in het 
bijzonder naar de operatoren voor de primaire sector. Mensen zijn sterk vertrouwd met één loket 
(mestbankloket zowel in VL als in WAL). De digitalisering heeft zich reeds heel sterk doorgezet maar 
de toegankelijkheid en de projectvriendelijkheid moet primeren. Het FAVV dient aandacht te vestigen 
op het feit dat heel wat mensen zelf niet actief zijn in de digitale omgeving – en dus een beroep doen 
op consulenten en intermediairs – wat als betekent dat de communicatie op een zeer correcte en 
duidelijk manier moet gebeuren.  

Voor het tweede gedeelte (login via e-id) vraagt ABS om eerst reeds bestaande systemen (bv. registratie 
via DGZ en ARSIA via veeportaal) te onderzoeken en zo te vermijden een nieuwe, aparte toegang te 
organiseren voor Foodweb. 

VLE laat weten dat voor 2017 de reset van username en paswoord op basis van e-mailadres gepland 
staat. Pas in 2018 zal het inloggen via e-ID worden gelanceerd en dit zal in nauw overleg met de 
sectoren worden besproken tijdens georganiseerde stuurgroepen.  

Renaat Debergh (BCZ): vraagt indien vanuit het FAVV een persbericht de wereld kan ingestuurd worden 
of toch tenminste een tekst opgesteld worden zodanig één boodschap verspreid kan worden onder de 
leden van de sectororganisaties.  

De Voorzitter is het volledig eens met de heer Debergh en vraagt aan Tom Beerens om dergelijke tekst 
voor te bereiden tegen de volgende stuurgroep. Tom Beerens organiseert de volgende stuurgroep 
(voorzien op 23 november) 

Punt 4: Multidisciplinaire Hormonencel wordt Farma and Food 
Crime Unit 

Pascal Torfs (Directeur NOE – DG Controle) licht het punt “Aanpassing statuut REN/Voorstel wijziging 
statuut MHC-PFCU)” toe aan de hand van een PowerPointpresentatie.  

Opmerking: in de presentatie wordt verwezen naar “de Minister” Het betreft hier de Minister 
Binnenlandse Zaken (gezien de hormonencel ressorteert onder de federale politie) en niet de 
voogdijminister van het FAVV.  

Op het Raadgevend Comité van de maand november zal Pascal Torfs verder gaan op de voorstelling 
van de dienst NOE, de ondernomen acties en behaalde resultaten voor het jaar 2016.  

Vragen/opmerkingen: 

Marie-Laurence Semaille (FWA) wenst te weten wat men juist verstaat onder de term “Medische 
hulpmiddelen”. Betekenen dit infectieproducten, schoonmaakproducten,…? 

De Voorzitter legt uit dat dit eerder gaat over prothesen - ipv producten zoals DEGA16 - waarbij een 
mogelijk frauduleus circuit bestaat, maar dit is eerder een vraag voor het Agentschap voor 
Geneesmiddelen.  

Marie-Laurence Semaille (FWA) vraagt zich bijkomend af indien het goed werd begrepen dat vanaf 
heden geen rapport meer wordt gepresenteerd door de federale politie maar hoopt wel dat er een stand 
van zaken wordt gegeven over de activiteiten van de cel op basis van de jaarlijkse resultaten. 

De Voorzitter confirmeert dit en verklaart dat in een eerste instantie op interdepartementaal niveau een 
presentatie wordt gegeven (RC oktober). In tweede instantie zullen de activiteiten en acties – vanuit het 
perspectief van de NOE – worden gepresenteerd.  

Joost Vandenbroucke (Test-Aankoop) laat weten dat het een positief gegeven is dat het aspect 
voedselfraude meer in het daglicht wordt gesteld aangezien het opmerkelijk wordt dat de problemen 
zich daar situeren. Tijdens de presentatie wordt gewag gemaakt van “geen budgettaire impact”. Dit 
betekent dus dat met dezelfde middelen meer moet gedaan worden en dit dus ook om een vorm van 
besparing gaat. 
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De Voorzitter laat weten dat het in tijden van besparingen de bedoeling is om de middelen zo goed als 
mogelijk efficiënt in te zetten. Daarom dat een herziening en een heroriëntering van de middelen – ook 
op vlak van justitie- gebeurt. Dit neemt echter niet weg dat het FAVV als organisatie, en de NOE in het 
bijzonder, het werk doet zoals in het verleden. Het is de bedoeling om in de toekomst optimaler samen 
te werken en ondanks de opgelegde besparingen de nodige resultaten te boeken.  

Peter Jaeken (Fytofar) vraagt indien de regionale milieupolitie onder de cluster valt en indien het aspect 
internetfraude in het pakket wordt opgevolgd.  

Pascal Torfs laat weten dat de regionale milieupolitie geen deel uitmaakt van de cluster, maar het aspect 
Internetfraude wordt wel opgevolgd. Het is daarom dat de cel I-audit van de FOD Financiën betrokken 
partij is.  

Hendrik Vandamme (ABS): verwijst naar de dia waarbij sprake is van een nieuwe Europese 
Verordening. Betekent dit ook dat er Europese coördinatie is om gevallen zoals bijvoorbeeld fipronil in 
de toekomst te vermijden?  

Pascal Torfs: Momenteel zijn er verschillende initiatieven reeds operationeel zoals bijvoorbeeld het 
RASFF-systeem. Er bestaat ook het ACAA-systeem voor administratieve assistance en AACFF-
systeem (food fraude systeem – waarbij de NOE van dichtbij betrokken is en waarvoor laatste “Single 
point of contact” is). Vanuit Europa zijn er al initiatieven genomen om de drie systemen meer met elkaar 
te koppelen zodanig dat de communicatie in de toekomst versoepeld en verbeterd kan worden.  

De Voorzitter meent te weten dat de EC op dit ogenblik concrete stappen onderneemt om de systemen 
aan te passen op een relatief korte termijn. Het is overduidelijk dat er meer Europese coördinatie zal 
moeten zin want net zoals het fipronilincident is fraude meestal een grensoverschrijdend fenomeen.  

Toen versie 1 van AACFF op de markt kwam was het Agentschap, en de NOE in het bijzonder, één van 
de eerste gebruikers van het systeem om informatie met collega’s te delen. Dat deze niet altijd reactief 
waren is ook gebleken maar er kan alleen maar op gehoopt worden dat naar mate de tijd vordert er 
meer gebruik van zal gemaakt worden.  

Punt 5: Realisatie controleplan 1ste semester 2017 

Jean-Marie Dochy (Directeur-generaal Controle) licht het punt “Realisatie controleplan 1ste semester 
2017” toe aan de hand van een PowerPointpresentatie. 

Zoals elk jaar stelt JMD in oktober de balans voor van de controleactiviteiten van het eerste semester. 
De balans van het volledige jaar zal in februari 2018 worden voorgesteld. JMD vestigt de aandacht op 
het feit dat de cijfers van de eerste 6 maanden met enige omzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd 
aangezien de controles op verschillende wijze worden gespreid van jaar tot jaar en de resultaten zijn 
dus niet noodzakelijkerwijze vergelijkbaar. Op het eerste zicht stellen we veel wijzigingen vast in de 
cijfers voor de resultaten, maar dat betekent niet noodzakelijk dat er in de feiten veel wijzigingen zijn. 
Een eerste verklaring komt doordat er op 1 januari 2017 een grote herevaluatie is geweest van alle 
checklists, wat een impact had op het aantal uitgevoerde controles. Een andere verklaring is het 
verdwijnen van de scope “Autocontrole” voor de distributiesector en de opname ervan in de checklist 
“infrastructuur, inrichting en hygiëne”. Tot slot heeft de voortdurende daling van het personeel binnen 
de DG Controle een impact gehad op het aantal uitgevoerde controles. 

Op het niveau van het aantal missies blijven de cijfers min of meer constant. Het aantal controles 
daarentegen is met 8% gedaald ten opzichte van 2016. In absolute cijfers is het aantal controles gedaald 
voor alle sectoren, maar vooral in de distributiesector, met 12.000 controles minder. Op het vlak van de 
soorten controles zijn het de inspecties die worden uitgevoerd in het kader van het controleplan die het 
meest verminderen. Wat de in het controleplan voorziene monsternemingen betreft, die zijn met 2,7% 
gestegen ten aanzien van 2016 en met 9,3% ten aanzien van 2015.  

Op het vlak van het aantal checklists per sector kan opnieuw worden vastgesteld dat de belangrijkste 
daling wordt waargenomen voor de distributiesector, maar dat die kan worden verklaard door het 
verdwijnen van de CL “Autocontrole” en JMD dringt dus nog aan op het feit dat de cijfers wijzigen, maar 
niet noodzakelijk de feiten. De analyse van het aantal CL per scope toont ons dat het percentage 
ongunstige CL’s stijgt voor de traceerbaarheid, wat we nog hebben kunnen vaststellen bij de “Fipronil”-
crisis. Het percentage ongunstige CL’s daalt voor de scope “autocontrolesysteem” aangezien de sector 
DIS de sector is die het minst conform is op dat vlak en dat die scope opgenomen is in de CL 
“infrastructuur, inrichting en hygiëne” sinds januari 2017. Voor de sector DIS stellen we vast dat het 
percentage ongunstige CL’s voor de CL “infrastructuur, inrichting en hygiëne” ongeveer constant blijft. 
Dit kan worden verklaard door het feit dat de CL autocontrole die erin is geïntegreerd de inspectie van 
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de temperaturen bevatte die reeds was opgenomen in de CL hygiëne en dat het kritieke punt van de 
gevarenanalyse zich voor een ganse reeks operatoren van de sector DIS op het niveau van de 
temperaturen bevindt. Voor de sector TRA wordt een stijging van het aantal ongunstige CL’s vastgesteld 
voor het autocontrolesysteem. Dit kan worden verklaard door het feit dat de operatoren die geen 
validatie van hun autocontrolesysteem hebben, grondiger gecontroleerd worden. Bij de operatoren die 
over de validatie beschikken, wordt het autocontrolesysteem enkel gecontroleerd indien de andere 
scopes ongunstig zijn. Voor de sector PRI, net als in de andere sectoren, stijgen de ongunstige CL’s 
met betrekking tot de traceerbaarheid. Er is een bijzondere actie uitgevoerd op het vervoer van levende 
dieren, wat heeft geleid tot een significante stijging van de ongunstige CL’s. 

De opvolgingsinspecties zijn bestemd om een operator die zich na een ongunstige controle opnieuw in 
regel heeft gesteld, binnen 12 maanden te hercontroleren. Sinds mei 2017 is aan de controleurs 
gevraagd om prioriteit te geven aan dit soort inspecties. Het accent moet dus worden gelegd op de 
operatoren die op een gegeven moment niet in orde waren om de evolutie van hun handelwijzen op te 
volgen en de operatoren die conform waren, moeten minder worden gecontroleerd.  

De resultaten van de controle wijzen op een stabiliteit voor de inspecties van het controleplan, terwijl de 
hercontroles steeds ongunstiger worden aangezien we ons steeds beter richten op de operatoren die 
niet in orde zijn. Dat geldt voor de 3 sectoren. 

Wat de tijdens de controles genomen maatregelen betreft, stellen we een stijging vast van het aantal 
pv’s van inbreuk en een daling van het aantal waarschuwingen. Ook al hebben we een daling van het 
aantal controles, toch is er jaar na jaar een stijging van het aantal PV’s van inbreuk en die trend geldt 
voor de 3 gewesten van het land. 

FWA: 1) Waarom de prioriteit geven aan de opvolgingsinspecties en vaker teruggaan ter plaatse in 
plaats van zich tevreden te stellen met een foto om het opnieuw in regel stellen aan te tonen? 

2) Aangezien de hercontroles het mogelijk maken om zich toe te spitsen op de niet-conforme 
operatoren, is het mogelijk om een begeleidingsstrategie te ontwikkelen? Als federatie moeten wij onze 
rol vervullen om die operatoren te helpen, maar we hebben ook nood aan informatie om ons te kunnen 
toespitsen op de problemen en een strategie te kunnen instellen. 

JMD: 1) Er is verwarring tussen hercontrole en opvolgingsinspectie. Het administratief in orde brengen, 
door de bewijzen van het in conformiteit stellen aan te leveren, is toegestaan in het kader van een 
ongunstige controle. Voor een opvolgingsinspectie heeft de operator zich effectief in orde gesteld na 
een ongunstige controle, maar de strategie bestaat erin, een inspectie uit te voeren binnen 12 maanden 
om na te gaan of het in conformiteit stellen wel degelijk van permanente aard is. Dit gebeurt voor 10% 
van de operatoren van de primaire sector, op willekeurige wijze.  

2) Wat de begeleiding betreft, zijn er verschillen tussen sectoren. De primaire sector is de sector die het 
meest in orde is. De enkele operatoren die niet in orde zijn, weten wat ze moeten doen, vandaar het 
zeer laag aantal non-conformiteiten. Bepaalde operatoren stellen zich echter soms gedurende jaren 
nooit in orde. 

HD: In het nieuwe businessplan hebben we de begeleidingscel als strategisch en operationeel doel 
geplaatst en we moeten met de sectoren bekijken in welke omstandigheden de begeleiding een 
meerwaarde kan hebben, dat wil zeggen daar waar er een gebrek aan kennis van de wetgeving is, want 
wanneer het een probleem van gebrek aan wil is, dan zullen noch de controles, noch de begeleiding 
een positief effect hebben op de resultaten. 

Yvan Dejaegher : Er zijn verschillen in de wijze van controleren van de operatoren met een gevalideerd 
ACS of een niet-gevalideerd ACS. Zijn er cijfers over het soort non-conformiteiten of de frequentie van 
de non-conformiteiten per categorie? 

HD: Die cijfers staan in het jaarverslag. Zoals JMD heeft opgemerkt, willen we niet opnieuw controleren 
wat reeds is gecontroleerd. Zolang een operator de validering van zijn ACS bezit, worden bepaalde 
aspecten niet meer gecontroleerd, maar dat wil niet zeggen dat we niet meer langsgaan bij die operator. 
Indien wij inbreuken vaststellen bij een operator met een gevalideerd ACS, zal het doel zijn om met de 
sectoren de aard van die inbreuken te bekijken en hoe we die kunnen verhelpen. 

TA: De nadruk wordt gelegd op de opvolgingsinspecties, maar dat vertaalt zich niet in de cijfers. 

JMD: Dat is de reden waarom de opmerking is gemaakt aan de controleurs in de maand mei van dit 
jaar om prioriteit te geven aan de opvolgingsinspecties. Die stap is gezet na de evaluaties van de 
resultaten van 2016 per PCE die aantonen dat het na de daling van het personeelsaantal ondenkbaar 
is om 100% van het controleplan uit te voeren en we ons dus maximaal moeten richten op de operatoren 
van wie we het vermoeden of informatie hebben dat ze niet in orde zijn. We zouden moeten beginnen 
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met het bekijken van de resultaten voor het 2e semester van 2017, maar met de fipronilcrisis moeten 
we eerder rekenen op 2018. 

YD: Traceerbaarheid blijft een fundamenteel probleem. Welke lessen kunnen we daaruit trekken met 
betrekking tot de begeleiding, het ACS,... ? 

HD: Er zal een voorstel worden gedaan in het kader van het nieuwe businessplan om met de sectoren 
te bekijken hoe we de traceerbaarheid kunnen verbeteren en welke acties op het terrein moeten worden 
ondernomen. De lessen uit de fipronilcrisis zullen door ons op dat ogenblik in de discussies worden 
gebruikt. 

Punt 6: Businessplan 2018-2020 

Herman Diricks (Voorzitter) licht het punt “Businessplan 2018-2020” toe aan de hand van een 
PowerPointpresentatie. 

Tijdens het RC van juni 2017 werd een ontwerptekst doorgestuurd naar de leden waarop zij hun 
opmerkingen/commentaren konden geven. Ondertussen werden de teksten verder uitgewerkt (geen 
fundamentele aanpassingen aan de versie van juni) en is -behalve de inleiding en de 
managementsamenvatting- de tekst compleet. De opmerkingen van FEVIA die werden ontvangen nadat 
de initiële tekst werd aangepast aan de huidige (versie oktober 2017), zullen nog in rekening gebracht 
worden.  

De Voorzitter vraagt de leden om hun opmerkingen op de nieuwe tekst door te sturen tegen woensdag 
15 november. Nadien zal de inleiding en de managementsamenvatting uitgeschreven worden. Éénmaal 
alle opmerkingen/commentaren van de sectoren verwerkt werden, zal een dossier opgesteld worden 
ter voorlegging aan de Minister. (voorziene deadline: einde november). 

Actie I: De leden sturen hun opmerkingen op de huidige tekst door tegen woensdag 15 november. 

Vragen/opmerkingen? 

Michael Gore (FEBEV): geen opmerkingen met betrekking tot de structuur en toelichting dat de 
Voorzitter heeft gegeven. Tijdens de presentatie van de Voorzitter werd echter het element zijnde 
keurrechten aangehaald. Enige tijd geleden werd de sector ingelicht dat er herzieningen op til zijn en 
daarom de vraag indien er reeds een draft bestaat waarin deze herzieningen werden opgenomen? 

VLE verklaart dat dit voorzien is voor begin 2018. 

Michael Gore (FEBEV): in het kader van de samenwerking tussen de verschillende overheden, is het 
de sector niet ontgaan dat er nogal wat uitdagingen zijn in de samenwerking tussen het FAVV en de 
inspectiediensten welzijn. Daarom de vraag indien er een structureel platform bestaat waarbij de 
inspectiediensten samenkomen om bepaalde problematieken behandeld te krijgen en daar naar 
oplossingen toe zoeken. 

De Voorzitter laat weten dat dergelijk platform bestaat en zelfs voorzien is in het protocol (in dit geval 
dierenwelzijn). Wel moet de opmerking gemaakt worden dat dit platform niet vergelijkbaar is met bv. het 
Raadgevend Comité FAVV waar én de overheden én de sector samenzitten, maar waar het initiatief 
om een hoofdrol te spelen gevraagd wordt van de Gewesten. 

Punt 7: Lijst nieuwe voorstellen RC voor administratieve 
vereenvoudiging 

Tijdens het RC van de maand april werd aan de leden van RC gevraagd nieuwe voorstellen door te 
sturen voor de nieuwe campagne Administratieve Vereenvoudiging (op te nemen in het BP 2018-2020). 
In het totaal werden 10 nieuwe voorstellen ontvangen waarvan 9 betrekking hebben op export en 1 op 
risicobeoordeling van chemische contaminanten. Voor sommige voorstellen is echter nog feedback 
nodig en zal VLE bilateraal contact opnemen met de vertegenwoordiger die het voorstel heeft ingediend.  

De voorstellen in het kader van export zullen grotendeels worden opgegeven via BECERT. Met 
betrekking tot het voorstel over de risicobeoordeling van de chemische contaminanten is het echter – 
gelet op de diversiteit van deze contaminanten – niet mogelijk om te beschikken over een 
berekeningstools cfr. pesticiden. De EC is echter bezig een systeem aan het uit te werken om te 
verduidelijken wanneer de contaminanten moeten gemeld worden via het RASFF-systeem en dit zal 
dus ten dele de vraag opvangen. Ook het document “actielimieten” wordt verduidelijkt naar de 
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systematiek die achter de berekeningen zit voor de chemische contaminanten (naar uit de handel met 
name en recall).  

Actie I: VLE neemt contact op met de indiener van het voorstel waarvoor nog feedback verreist is. 

Actie II: Tijdens het RC van februari 2018 zal VLE een nieuwe stand van zaken presenteren.  

Punt 8: Varia 

In toepassing van artikel 4§ 6 van het KB 19 mei 2000 (laatst gewijzigd bij KB van 16/02/2016) 
betreffende de samenstelling en de werkwijze van het raadgevend comité ingesteld bij het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen dat stelt dat in geval van een vervanging van een 
effectief/plaatsvervangend lid, de voordragende organisatie een nieuwe vertegenwoordiger voorstelt. 
In casu stelt COMEOS voor om plaatsvervangend lid Andrea Cools te vervangen door Sami Hemdane 
en stelt Transport en Logistiek Vlaanderen voor om plaatsvervangend lid Thomas Kindt te vervangen 
door Anne-Sophie Maes.  
 
De leden van het Raadgevend Comité gaan akkoord met de aanduiding van de heer Sami Hemdane 
(COMEOS) en mevrouw Anne-Sophie Maes (TLV) als plaatsvervangende leden voor de resterende 
duur van het mandaat. 

 

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

De volgende vergadering van het RC zal plaatsvinden op woensdag 29 november 2017 om 
9u30.  

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


