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Verslag van vergadering nr. 2018-2 van het Raadgevend comité van 
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

van 28 maart 2018 

FAVV Herman Diricks (Voorzitter), Jos Dusoleil (DG CONT), Jean-François Heymans (DG PCCB), Jacques Moës 
(DG SGAD), Véronique Berthot (DG SGAD), Leslie Lambregts (DG PCCB), Katrien Beullens (DG PCCB), 
Anne-Laure Desmit (DG ADGB), Jérémy Farvacque (secretaris). 

Kabinet Tom Lierman (Medewerkers Kabinet 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  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 e e 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  Closset Françoise / Anceau Christine 1  

 De Greve Nathalie / Sami Hemdane 1 1 Semaille Marie-Laurence/Masure Alain 1  

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

 De Snijder Pepijn/Sara Van Dyck e e Spenik Kathleen / Maes Anne-Sophie  1  

 Fonck Myriam/Sophie Bôval 0 0 Storme Sébastien/De Roose Larissa 0 0 

 Cnudde Annick/Hellin Frédérique e 0 Tamigniaux Daphné / Horion Benoit 1  

 Gore Michael/Vandewynckel Anneleen e 0 Teughels Caroline/Loncke Peter e 0 

 Granados Ana/Ponthier Joseph 1  Vandamme Hendrik/De Swaef Peter 0 0 

 Hallaert Johan/Pauwels Aeren 1  Vandenbroucke Joost/Van den Broeck Aline 1  

 Jaeken Peter/Persoons Davy 1  Van Damme Eddy/ Denoncin Albert 0 0 

 Lauryssen Sigrid/Maertens Gwendoline 1  Van de Meerssche Eric/Kint Stéphanie 1  

 Willemaers Cécile/De Clercq Sibyle 1 1 Warland Olivier / Thomas Mireille 0 0 

1 Aanwezig   Dufays Nicholas  e  

0 Afwezig   Van Herreweghe Glenn 1  

e Verontschuldigd   

 



Pagina 2 van 7 

Dagorde 

A. Aanduiding waarnemend lid voor Vlaamse Overheid 

B. Vervanging mandataris voor Fevia 

1. Goedkeuring van de dagorde 

2. Actualiteit 

3. Realisatie controleplan 2017 (gedeeltelijke cijfers) / Update DIS in ’t stad 

4. Resultaten van de heffingencampagne 2017 / stand van zaken campagne 2018 

5. Jaarverslag van de Ombudsdienst 2017 

6. Brexit 

7. Varia 

• Variapunt Publicatie van Inspectieresultaten (Test-Aankoop) 

• Nieuwe uitdaging mevrouw Vicky Lefevre (DG PCCB) en Guy Mommens (Directeur 
AIQP) 

A: Aanduiding waarnemend lid voor de Vlaamse Overheid  

In toepassing artikel 7 van het huishoudelijk reglement, betreffende de aanduiding van een derde aan 
het Raadgevend Comité door afwezigheid van de twee aangeduide leden wordt bepaald dat:  

“De deelname van deskundigen aan de werkzaamheden van het comité wordt bij meerderheid 
aangenomen. Zij kunnen slechts deelnemen aan de vergadering na ondertekening van volgende 
verklaring: 

“De ondergetekende deskundige verklaart op erewoord: 
- niet te behoren tot beheerraad, directie of personeel van een inrichting die aan de controle van 
het agentschap onderworpen is; 
- de voorzitter van het raadgevend comité zonder verwijl in te lichten indien in deze toestand 
een wijziging optreedt; 
- zich te houden aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement.” 
 

De vermelde deskundigen en andere personen nemen niet deel aan het uitbrengen van een advies als 
dusdanig, noch aan het uitbrengen van een minderheidsadvies overeenkomstig artikel 9, noch aan de 
beraadslaging in verband met deontologische kwesties. 

In casu stelt de Vlaamse Overheid, wegens afwezigheid van effectief lid met name Lieve De Smit en 
plaatsvervangend lid met name Pieter Van Ommeslaghe, dat de heer Glenn Van Herreweghe 
deelneemt aan het Raadgevend Comité van 28 maart als waarnemend lid.  

De leden van het Raadgevend Comité gaan akkoord met de aanduiding van de heer Van Herreweghe 
en laatste wordt toegelaten in de vergaderzaal.  

B: Vervanging mandataris  

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 Fevia voor om plaatsvervangend lid, Aeren Pauwels te vervangen door de heer Sander 
Moonens.  
 
De leden van het Raadgevend Comité gaan akkoord met de aanduiding van de heer Sander Moonens 
als plaatsvervangend lid voor Fevia.  
  

Mis en forme : Néerlandais (Belgique)

Mis en forme : Néerlandais (Belgique), Vérifier l’orthographe
et la grammaire
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Punt 1: Goedkeuring van de dagorde 

Er worden geen nieuwe punten toegevoegd aan de dagorde en wordt dusdanig goedgekeurd door de 
leden van het Raadgevend Comité. 

Punt 2: Actualiteit 

Situatieschets Dossier Veviba: 

De voorzitter laat weten dat het FAVV in overleg met het Gerecht een actie heeft opgezet die aanleiding 
gegeven heeft tot de intrekking van de erkenning van het koelhuis en de uitsnijderij bij Slachthuis Veviba. 
Tijdens de geplande kamercommissies in de maand maart werd tekst en uitleg gegeven omtrent de 
aanpak van het dossier Veviba. De voorzitter wijst op het lopend onderzoek en op het feit dat niet alle 
informatie kan worden meegedeeld tijdens het Raadgevend Comité.  

De Minister heeft twee externe audits aangevraagd voor het FAVV en de voorzitter laat weten dat het 
FAVV zich zal engageren haar volledige medewerking te verlenen. Ondertussen zijn er reeds 
besprekingen gestart met de Gerechtelijke Diensten om een aantal zaken uit te klaren en een nieuw 
kader te creëren (beslissingsboom) om wel bepaalde zaken vast te leggen (bv. welke initiatieven kan 
het FAVV zelf nemen, welke initiatieven kan/mag het Gerecht nemen, wat met het geheim van het 
onderzoek (wanneer mag wie wat communiceren), …  

Kanttekening: wat in de pers werd omschreven als een tweede vleesschandaal laat de voorzitter zich 
formeel uit dat dit dossier reeds lange tijd voordien was afgehandeld voor het FAVV. Na de gevoerde 
onderzoeken was er geen enkele aanwijzing dat dit fraude betrof en bleek het te gaan om een 
menselijke fout.  

Vragen / opmerkingen: 

De heer Vandenbroucke stelt zich enkele vragen: 

a) Het controleplan van het FAVV is risico-gebaseerd. Het blijkt dat de fraude in 2016 wordt 
vastgesteld en toch wordt de gewone controlefrequentie bij Veviba behouden. Is de vaststelling 
van fraude in zo’n groot bedrijf geen element dat de risico-analyse moet doen pieken m.a.w. 
dat het controleplan wordt aangepast net als de controlefrequentie? 

Zoals meegegeven tijdens de kamercommissie, licht de voorzitter toe dat dat de controles in de 
vleessector vastliggen via een Koninklijk besluit (KB Inspectiefrequentie). De inspectiefrequentie in de 
vleessector is nu reeds de hoogste van alle sectoren. Terugkijkend op het ganse dossier laat de 
voorzitter weten dat het FAVV onmiddellijk het gerecht heeft ingelicht en dan komt de samenwerking 
tussen beide partijen tot stand. De organisatie van deze samenwerking zal ongetwijfeld mee 
opgenomen worden in de audit. Het is wachten wat de conclusies zullen zijn, maar er zullen ongetwijfeld 
lessen getrokken kunnen worden uit de audit. Indien de conclusies een aanpassing van het KB 
Inspectiefrequentie voorstellen, zal dit dan ook gedaan worden. Het FAVV is nu reeds gestart met 
besprekingen tussen de Gerechtelijke diensten om te kijken hoe de organisatie en samenwerking beter 
kan in de toekomst.  

b) De Minister heeft bijkomende controles aangekondigd. Volgens de beschikbare gegevens is in 
de begrotingscontrole ook twee miljoen extra voorzien voor het FAVV. Betreft dit een éénmalig 
incentive? Waar zullen deze middelen ingezet worden: naar de NOE, aanwerving nieuwe 
controleurs/inspecteurs, …? Zullen er controles worden verschoven vanuit andere sectoren 
naar de vleessector? 

De voorzitter geeft het woord aan de vertegenwoordiger van het Kabinet Ducarme, de heer Lierman. 
De twee miljoen euro die toegewezen zal worden aan het FAVV zal komen uit de algemene begroting 
van de Federale Overheid (en niet uit de eventuele reserves van het FAVV). Op vrijdag 30 maart zal 
nog het formeel akkoord gevraagd worden tijdens de Ministerraad.  

Het gaat om een structurele oplossing m.a.w. dit zal niet enkel toegepast worden in 2018, maar 
eveneens voor de volgende jaren. Het is nu belangrijk om -in overleg- na te gaan hoe de 2 miljoen op 
de meest efficiënte manier kan worden ingezet. De Minister heeft laten weten nu reeds de wens te 
hebben de inspectiefrequentie te verhogen, dus zelfs vooraleer de resultaten van de aangekondigde 
audit gekend zijn. De bijkomende controles zullen zich concentreren op slachthuizen, uitsnijderijen en 
koelhuizen. Op welke manier de extra middelen worden ingezet (via BMO’s, aanwerven nieuwe 
controleurs/inspecteurs, versterking dienst fraudebestrijding,…) moet nog verder in detail besproken 
worden.  
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Op de vraag van de heer Vandebroucke (Test-Aankoop) en mevrouw Semaille (FWA) indien controles 
van andere sectoren verschoven zullen worden naar de vleessector wordt negatief geantwoord. Het 
betreft extra middelen en er komen dus geen verschuivingen.  

c) Er duiken regelmatig geruchten op dat operatoren op de hoogte zijn van een controle. Wordt 
binnen het FAVV genoeg aandacht besteed aan het vermijden van lekken?  

Ook hieromtrent werd in de kamercommissie toelichting gegeven. De controles zijn onaangekondigd 
maar de controles in het kader van het autocontrolesysteem zijn wel aangekondigd en het is mogelijk 
dat dit tot een zeker misverstand geleid heeft bij een aantal medewerkers in de sector.  

De voorzitter legt uit dat de laatste jaren heel wat procedures werden ingevoerd binnen het FAVV om 
ervoor te zorgen dat de controles onaangekondigd gebeuren. Er is nooit 100% zekerheid, maar dit zou 
wel betekenen dat de controleur/inspecteur of BMO die de controle uitvoert tegen de instructies van het 
FAVV handelt en dus eigenlijk deel uitmaakt van de fraude. Indien de leden dit wensen, kan wel in een 
later Raadgevend Comité in detail worden ingegaan op de verschillende soorten instructies en 
procedures, maar kort: alle BMO’s worden opgevolgd en ze worden geëvalueerd, eigen medewerkers 
worden opgevolgd en ze worden geëvalueerd. Binnen het FAVV bestaat een gans mechanisme om 
dergelijke zaken zoals lekken te vermijden; alsook het naleven van de correcte manier voor de uitvoering 
van de controles. Al deze procedures werden opgenomen in het kwaliteitssysteem van het FAVV. 

 

De heer Hallaert (FEVIA) is van mening dat de aangekondigde audits een goede zaak zullen zijn zodat 
lessen kunnen getrokken worden uit het ganse verhaal. In dezelfde context doet de heer Hallaert een 
oproep aan de vertegenwoordiger van Kabinet Ducarme om de stakeholders nauw te betrekken bij de 
voorbereiding en verloop van de audits en stelt daarom voor om een speciaal Raadgevend Comité, al 
dan niet voorgezeten door de Minister, te organiseren met dit specifiek punt op de dagorde. De heer 
Lierman neemt het voorstel mee in de besprekingen met de Minister en zal terugkoppelen met de 
beslissing van de Minister naar de leden van het Raadgevend Comité.  

Over de opmerking van de FWA waarom tijdens de Veviba-crisis geen speciaal Raadgevend Comité 
werd georganiseerd haalt de voorzitter aan dat een speciaal RC kan georganiseerd worden op vraag 
van de leden. Een dergelijke vraag is er niet geweest.  

Punt 3: Realisatie controleplan 2017 (gedeeltelijke cijfers) / 
Update DIS in ’t stad 

Jos Dusoleil (Gewestelijke directeur – DG Controle) licht het punt “Realisatie controleplan 2017 
(gedeeltelijke cijfers)” toe aan de hand van een PowerPointpresentatie. 

Opmerkingen/vragen? 

De heer Vandenbroucke bemerkt dat voor het derde jaar op rij moet worden vastgesteld dat het aantal 
inspecties dalen. Ook al wordt rekening gehouden met het feit dat het aantal inspecties voor 
autocontrole werden opgenomen in de hygiëne-inspecties de daling merkbaar blijft. Voor Test-Aankoop 
is dit onaanvaardbaar en doet daarom een oproep naar de vertegenwoordiger van het Kabinet Ducarme. 
De regering heeft de voorbije jaren zeer zwaar ingesneden op het budget van het FAVV en deze 
besparingen hebben een negatieve impact op lange termijn wat merkbaar is in de cijfers. Het FAVV 
moet de nodige middelen krijgen om het aantal controles te verhogen en niet enkel de éénmalige 
inspanning zoals nu beloofd door het Kabinet. De fipronilcrisis heeft enorm veel geld gekost aan de 
sector en het kan/mag niet de bedoeling zijn te wachten op de volgende crisis. Voorkomen is beter dan 
genezen. Ook de heer Jaeken (Phytofar) uit zich positief over de extra middelen, maar bemerkt toch dat 
dit de daling van 10% in de resultaten niet zal compenseren.  

Mevrouw Semaille (FWA) vraagt om – gezien de huidige situatie – een opsplitsing te krijgen van de 
resultaten per sector en af te stappen van de traditie om globale cijfers weer te geven. Het is niet duidelijk 
en creëert ruimte voor verwarring.  

De voorzitter laat weten dat de databanken dit mogelijk moeten maken en vraagt DG Controle hier werk 
van te maken.  

Mevrouw Spenik (FEBETRA) stelt zich de vraag indien bij cijfers van scope “Vervoer” een onderscheid 
werd gemaakt tussen vervoer voor eigen rekening en vervoer voor rekening van derden? Want dat valt 
onder verschillende sectorgidsen. 
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De voorzitter laat weten dat dit inderdaad zo is maar het betreft hier een algemene scope “Transport” 
en niet de transportsector en kan dus betekenen dat dit voor zowel eigen rekening is of voor rekening 
van derden. Het is bijzonder moeilijk dit uit elkaar te houden want de gecontroleerden kunnen 
landbouwers zijn die dieren transporteren maar evengoed slagers zijn met hun eigen materiaal 
transporteren.  

Mevrouw Lauryssen vraagt - aansluitend op de vraag van FEBETRA - waarom de cijfers in de sector 
voor de scope vervoer in de sector Distributie nu pas worden aangegeven? Heeft dit als betekenis dat 
dit in het verleden niet werd gecontroleerd?  

De heer Dusoleil legt uit dat in de sector distributie een speciale actie werd gedaan rond transport. De 
stelling dat vroeger niet werd gecontroleerd voor de scope “Vervoer” klopt niet want dit werd in het 
verleden steeds gedaan in het kader van infrastructuur en hygiëne. In 2017 werd een gewoon een extra 
actie georganiseerd, zowel in de sector transformatie als in de sector distributie. Er werd speciale 
aandacht besteed aan de aanwezige boorddocumenten en de temperatuurcontrole tijdens het transport.  

Bijkomend stelt mevrouw Lauryssen vast dat werd aangegeven dat de non-conformiteiten m.b.t. 
allergenen hoog blijven. Heeft dit te maken met het register dat niet correct ingevuld wordt of werden 
analyses uitgevoerd waaruit bleek dat allergenen aanwezig waren die niet vermeld stonden op het 
etiket? 

De voorzitter legt uit dat “allergenen” al altijd een moeilijk onderwerp geweest is. Het FAVV is vertrokken 
vanuit de politiek dat de operatoren in eerste instantie geïnformeerd moesten worden. Tijdens een 
eerste cyclus had “allergenen” op de CL weging drie. In een tweede instantie (dus na cyclus van 3 jaar) 
werd de weging verhoogd naar 10. In de tijd tussen het verhogen van weging 3 naar 10 werden heel 
wat inspanningen geleverd door het FAVV door bv. communicatie op de website, newsletter, … om de 
operatoren op de hoogte te stellen van de vereisten m.b.t. allergenen.  

Voorbeeld: als op de menukaart vermeld staat: “meer informatie omtrent allergenen te verkrijgen bij Mr. 
X” en tijdens de controle blijkt dat Mr. X niet kan antwoorden op de vragen van de Controleur / Inspecteur 
is dit ook een non-conformiteit. Non-conformiteiten met betrekking tot allergenen die niet vermeld staan 
op de verpakking zijn opgenomen in het analysecontroleprogramma van het FAVV en vallen dus niet 
onder deze scope. 

Gevolggevend aan de fipronilcrisis bleek uit de resultaten dat er non-conformiteiten opduiken m.b.t. de 
aankoop en/of gebruik van bepaalde middelen in de sector.  

Er werd een sub-werkgroep van het Raadgevend Comité opgericht om deze problematiek te bespreken. 
Het rapport van de controles is nog in behandeling en het zou te voorbarig zijn hier nu reeds uitspraken 
over te doen. De conclusies van de sub-werkgroep zullen besproken worden tijdens een volgend 
Raadgevend Comité. De heer Jaeken laat weten dat in dezelfde context een notificatie werd ingevoerd 
op federaal niveau met DG5 voor een groot deel grijzezoneproducten. Mevrouw Closset (Waals 
Gewest) laat zich positief uit over het initiatief van de sub-werkgroep en is van mening dat het Waals 
Gewest vragende partij is om overlegvergaderingen te organiseren met zowel het FAVV als FOD 
Volksgezondheid om zo beter te omkaderen wie en welke informatie kan doorsijpelen naar de 
betrokkenen. Mevrouw Granados refereert naar de definitieve inbeslagnames en vraagt indien het 
mogelijk is om de opsplitsing te krijgen van de cijfers m.a.w. zowel de tijdelijke inbeslagnames als de 
definitieve inbeslagnames.  

De voorzitter legt uit dat tijdelijke inbeslagnames een tijdelijke maatregel zijn om de nodige onderzoeken 
te kunnen verrichten. Éénmaal de onderzoeken afgerond zijn, kan de tijdelijke inbeslagname opgeheven 
worden of kan deze een definitieve inbeslagname worden. Vb. een controleur kan een tijdelijke 
inbeslagname opleggen, de controle uitvoeren, en nadien de tijdelijke inbeslagname opheffen, zonder 
dat dit werd geëncodeerd in het de databank. Het systeem laat niet toe een onderscheid te maken en 
zou zelfs betekenen dat de checklists nog meer uitgebreid moeten worden en het dossier nog meer 
documentatie bevatten. Er kan evenwel een schatting gemaakt worden.  

Tenslotte overloopt de heer Dusoleil de geplande “DIS in ‘t stad” voor de komende maanden.  

Punt 4: Resultaten van de heffingencampagne 2017 / stand van 
zaken campagne 2018 

 

Jacques Moës (Directeur Financiering) licht het punt “Resultaten van de heffingencampagne 2017 / 
stand van zaken campagne 2018” toe aan de hand van een PowerPointpresentatie. 
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Vragen/Opmerkingen? 

Mevrouw Semaille (FWA) vraagt zich af wat er gebeurt met betrekking tot de gegevens die niet correct 
zouden zijn in de BOOD-databank. Indien bijvoorbeeld een operator heeft nagelaten om een activiteit 
in de databank te vermelden (bv. een landbouwer die als nevenactiviteit ook een landbouwbedrijf heeft), 
leidt dit bij een controle over het algemeen tot een PV, wat logisch is, want wanneer het een activiteit 
betreft die onderworpen had moeten worden aan een heffing en die niet aangegeven werd, is het 
duidelijk dat een PV gerechtvaardigd is, maar indien de niet-aangegeven activiteit reeds opgenomen is 
in een pakket en die niet onder de activiteiten valt waarvoor een heffing aan het FAVV moest worden 
betaald, is het opstellen van een PV niet gerechtvaardigd.  

De voorzitter vraagt aan Marie-Laurence Semaille om een concreet voorbeeld te geven zodanig dit kan 
uitgeklaard kan worden. Mevrouw Semaille zal zich informeren en neemt contact op met de dienst 
financiering om dit specifiek geval na te kijken.  

De heer Moës legt nog uit dat men bij de dienst Financiering regelmatig vaststelt dat er 
tegenstrijdigheden zijn tussen wat in de Kruispuntbank van Ondernemingen is gecodeerd en wat in 
BOOD is ingeschreven, ofwel laat de operator na om het stopzetten van de activiteit aan te geven, maar 
het is wel degelijk de bedoeling van de portaalsite om de operatoren de mogelijkheid te geven om 
kosteloos en makkelijk aangifte te doen van bv. een stopzetting van activiteit of om een nieuwe activiteit 
aan te geven, zodat ze zo snel mogelijk in orde zijn.  

Punt 5: Jaarverslag van de Ombudsdienst 2017 

Anne-Laure Desmit (Ombudsvrouw FAVV) licht het punt “Jaarverslag van de Ombudsdienst 2017” toe 
aan de hand van een PowerPointpresentatie. 

Vragen/opmerkingen? 

Mevrouw Granados (FWA) vraagt zich af indien het niet beter zou zijn om bij het FAVV één contactpunt 
te hebben om zich te kunnen richten met klachten en dus na te denken om de verschillende 
contactpunten te hergroeperen tot één centraal punt.  

De voorzitter laat weten dat dit zou kunnen maar dat dit zou betekenen dat de ganse huidige werking 
voor het behandelen van klachten zou aangepast moeten worden. Het zou meer opportuun zijn om de 
communicatie naar de buitenwereld te verbeteren en duidelijker te omkaderen door bijvoorbeeld te laten 
weten aan de operatoren via welk kanaal de eventuele klacht kan worden ingediend.  

Belangrijk mededeling: ongeacht het kanaal of de manier waarop de klacht werd ingediend, deze altijd 
op één of ander niveau wordt behandeld.  

Mevrouw Desmit concludeert dat het nieuwe online klachtenformulier reeds gedeeltelijk de vraag van 
mevrouw Granados beantwoord doordat er slechts één online formulier zal bestaan, ongeacht de aard 
van de klacht. Deze wordt nadien doorgestuurd naar de betrokken dienst die de klacht zal behandelen, 
maar dit is uiteraard enkel van toepassing op klachten ingediend via dit specifiek kanaal.  

Punt 6: Brexit 

Leslie Lambregts (Directeur Internationale Zaken – DG PCCB) licht het punt “Brexit” toe aan de hand 
van een PowerPointpresentatie. 

De heer Lambregts laat weten dat de belangrijkste boodschap op dit ogenblik te onthouden is dat alles 
nog zeer onzeker is en het voor zowel het FAVV, de sectoren, als voor de Commissie nog koffiedik 
kijken is. Wat wel zeker is, is dat de impact enorm zal zijn. Indien de leden vragen hebben omtrent de 
Brexit kunnen deze steeds gesteld worden aan de dienst Internationale Zaken. De vragen waarop geen 
pasklaar antwoord geformuleerd kan worden, zullen meegenomen worden in de discussies op de 
verschillende niveaus met de verschillende betrokkenen.  

Vragen/opmerkingen? 

De heer Hallaert vermeldt de overgangsperiode (vanaf 30 maart 2019) en het VK in principe vanaf dan 
moet worden aanschouwd als derde land. Betekent dit dan dat vanaf die datum een uitvoercertificaat 
zal nodig zijn?  

De voorzitter verwijst naar de presentatie van de heer Lambregts waarin de vermelding wordt gemaakt 
van worst case scenario, en dat in dat geval, indien er vooraf geen afspraken gemaakt werden omtrent 
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de manier waarop producten kunnen geëxporteerd worden, inderdaad vergezeld zouden moeten 
worden van bijzondere certificaten. Tijdens de overgangsperiode (2 jaar) zouden wel, in principe, de 
bestaande regels moeten gelden. In de media werd gerefereerd dat de overgangsperiode zou gelden 
tot einde december 2020 maar dit werd niet bevestigd.  

Het FAVV is, zoals de presentatie weergeeft, volop bezig met de voorbereidingen en nauw betrokken 
in de discussies met de verschillende betrokkenen. Er zal op gepaste tijde teruggekoppeld worden naar 
de leden van het RC.  

Punt 7: Varia 

Publicatie Inspectieresultaten (Test-Aankoop) 
 
3 vragen van de heer Vandenbroucke (Test-Aankoop) in het kader van de publicatie van 
inspectieresultaten: 
 

a. Graag een stand van zaken ttz hoe verdelen de betrokken operatoren zich over de 7 
verschillende mogelijkheden en welke evolutie deed er zich voor in de tijd. Bijvoorbeeld 
situatie einde 2015, einde 2016 en einde 2017. 

b. Hoe zit het met het aantal raadplegingen van deze informatie. Kan het FAVV een 
overzicht geven wat het aantal bezoekers/bezoeken betreft? 

c. Het FAVV heeft meerdere malen laten weten dat de informatie onder de vorm van ‘open 
data’ aan derde partijen ter beschikking zou worden gesteld. Ondertussen staat wel de 
info omtrent de ’Smileys’ onder de vorm van open data op de website van het FAVV 
maar nog steeds niets omtrent de inspectieresultaten. Wanneer zal deze info wel 
beschikbaar zijn onder vorm van open data?  

 
De antwoorden op de drie vragen van Test-Aankoop kunt u terugvinden onder bijlage 1 van dit verslag.  
 
De heer Vandenbroucke (Test-aankoop) eindigt met een oproep aan de vertegenwoordigers van de 
betrokken sectoren om hun leden te informeren dat er een versie bestaat van het verplicht uit te 
hangen toelatingsdocument waar ook het symbool met het inspectieresultaat opstaat en hun leden te 
stimuleren deze versie ook effectief te gebruiken. 
(http://www.afsca.be/erkenningen/verplichtingtothetafficheren/default.asp)  
 

Nieuwe uitdaging mevrouw Vicky Lefevre (DG PCCB) en Guy Mommens (Directeur AIQP) 

Vanaf 01 april 2018 zal mevrouw Vicky Lefevre (Directeur Generaal Controlebeleid) een functie 
uitoefenen bij ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), in Stockholm.  

Vanaf 01 april 2018 zal de heer Guy Mommens (Directeur AIQP) een functie uitoefenen bij de FIA 
(Federale Interne Audit). 
 
De voorzitter wenst beide personen van harte te bedanken voor hun jarenlange inzet en toewijding en 
wenst hen alle succes in hun nieuwe functie en toekomst. Bijkomend laat de voorzitter weten dat volop 
gezocht wordt naar waardige opvolgers. 
 

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

De volgende (reguliere) vergadering van het RC zal plaatsvinden op dinsdag 24 april 2018 om 
09 u 30. 

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

http://www.afsca.be/erkenningen/verplichtingtothetafficheren/default.asp

