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Verslag van vergadering nr. 2018-3 van het Raadgevend comité van het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van 24 april 

2018 

FAVV Herman Diricks (Voorzitter), Xavier Van Huffel (Directeur Stafdirectie voor Risicobeoordeling), Wendie Claeys, Pieter 
Depoorter, Olivier Wilmart en Axel Mauroy (Stafdirectie voor Risicobeoordeling), Jacques Inghelram (Directie 
Transformatie en Distributie van levensmiddelen), Kathy Brison (Vulgarisatie- en begeleidingscel), Jean-Sébastien 
Walhin (Franstalig woordvoerder), An De Meyer (Stafdirectie PCCB), Guy Vanbelle en Jérémy Farvacque (secretarissen) 

Kabinet Jean-Pierre Servotte (Medewerker Kabinet Ducarme), Tom Lierman (Medewerker Kabinet - verontschuldigd) 

Andere Etienne Thiry (Voorzitter Wetenschappelijk Comité) 

Leden van het Raadgevend Comité 

  EL PL  EL PL 

 Bert Véronique/Ardies Luc 1  Mattheus Pieter-Jan/Rosvelds Sandra 0 0 

 Braem Steve Carlos/Velghe Jan e e Mintiens Koen/ Van Keerberghen Georges e 0 

 Claes Nathalie/Alard Gérard 0 0 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 1  

 Dejaegher Yvan/ Kerckhofs Karen  1 Pottier Jean-Luc/Claeys Yvan  1 

 Diels Eve/ Van Der Hooft Anthony 1  Roland Dominik/ Logist Sylvia 0 0 

 De Craene Ann/Appeltans Philippe 1  Closset Françoise / Anceau Christine  1 

 De Greve Nathalie / Sami Hemdane  1 Semaille Marie-Laurence/Masure Alain e 0 

 De Smit Lieve/Van Ommeslaeghe Pieter 0 0 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 e 0 

 Gore Michael/Vandewynckel Anneleen 1  Teughels Caroline/Loncke Peter 1  

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

 Hallaert Johan / Moonens Sander 1  Vandenbroucke Joost/Van den Broeck Aline e 0 

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

 Lauryssen Sigrid/Maertens Gwendoline 1  Van de Meerssche Eric/Kint Stéphanie 0 0 

 Van Hemelrijck Lore/De Clercq Sibyle 1 1 Warland Olivier / Thomas Mireille 0 0 

1 Aanwezig   Dufays Nicholas  1  

0 Afwezig   De Kerpel Florence (tolk) 1  

e Verontschuldigd   
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Dagorde 

1. Goedkeuring van de dagorde 
2. Actualiteit 

3. Feedback WetCom 

4. Stand van zaken ACS, sectorgidsen en Smiley  
5. Werking voorlichtingscel 2017 
6. Werking meldpunt voor de consument 2017 

7. Werking begeleidingcel 2017 
8. Feedback Administratieve Vereenvoudiging 

9. Varia 

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 

De Voorzitter haalt twee korte punten aan: 

• Het FAVV krijgt -zoals eerder aangehaald – twee miljoen euro extra, structureel in uitgaven. De 
bedoeling is de diensten van de NOE te versterken én een aantal mensen in te zetten verdeeld over 
de LCE om de aangekondigde versterkte controles uit te voeren. Concreet betekent dit een 
aanwerving van 20 extra FTE’s.  

Nuance: indien de optelsom wordt gemaakt van het aantal nieuwe FTE’s is deze nog steeds niet 
equivalent aan de situatie van 2014. Bijkomend laat de Voorzitter weten dat het praktisch onmogelijk 
is om voor het einde van dit jaar de nieuwe mensen aan te werven. Daarom werd in overleg met de 
Minister beslist om in het eerste jaar (2018) een deel van de fondsen te gebruiken om te werken met 
BMO’s, om dan in een later stadium over te gaan tot de werving van nieuwe krachten.  

 

• De BMO’s worden ingezet over de verschillende LCE’s met als bedoeling de versterkte controles uit 
te voeren. (1 extra controle per trimester) Parellel is het FAVV de hand aan het leggen op de uitwerking 
van een specifieke procedure (mét een specifieke CL) i.k.v. de versterkte controles. Deze controles zullen 
georganiseerd worden in de vleessector en meer bepaald in drie domeinen: de slachthuizen, de 
uitsnijderijen en de koelhuizen.  

 Van zodra de procedure verder werd uitgewerkt, zal verdere toelichting worden gegeven aan de 
sectoren.  

Punt 3: Feedback WetCom 

Deel 1: Herziening van de voedselveiligheid, dierengezondheid en plantengezondheid.  

De herziening van de voedselveiligheidsbarometer, dierengezondheidsbarometer en 
plantengezondheidsbarometer worden aan de hand van een PowerPointpresentatie toegelicht door 
respectievelijk Wendie Claeys, Pieter Depoorter en Oliver Wilmart (Stafdirectie voor risicobeoordeling – DG 
PCCB).  

De Voorzitter van het Wetenschappelijk Comité, Professor E. Thiry, neemt het woord en dankt in eerste instantie 
de heer Van Huffel en de Stafdirectie voor Risicobeoordeling voor al de inspanningen die werden geleverd m.b.t. 
de herziening van de barometers. Hij nodigt de leden van het Raadgevend Comité uit om de definitieve versies 
van de adviezen m.b.t. de herziening van de barometers te lezen, die binnenkort gepubliceerd worden op de 
website van het Wetenschappelijk Comité. Professor Thiry wijst er ten slotte op dat dit een eerste oefening was 
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van een open raadpleging. Hij dankt de leden die gereageerd hebben voor hun input, maar merkt op dat de 
respons lager was dan verwacht. De Voorzitter stelt voor om in overleg met de leden van het Raadgevend Comité 
te kijken welke maatregelen kunnen genomen worden om de respons te verhogen.  

Vragen/opmerkingen? 

Mevrouw Caroline Teughels (Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid) is eerder verwonderd over de 
weinige reacties van de stakeholders en laat weten dat het voor het Departement Omgeving een zeer 
interessante oefening was. Ze bedankt de medewerkers van de Stafdirectie voor Risicobeoordeling voor de 
terugkoppeling van de bevraging tijdens het Raadgevend Comité. Mevrouw Teughels laat weten dat voor het 
gebruik van de humane biomonitoringegevens, waarnaar werd verwezen in de presentatie, het Departement 
Omgeving zeer graag zijn medewerking verleent.  

De heer Hallaert (FEVIA) uit zich positief over een dergelijke oefening en open consultatie maar bemerkt ook dat 
het geven van reacties afhangt van de onderwerpen en dus de ene keer beperkter is dan de andere keer. 
Bijkomend vraagt de heer Hallaert of dit nu de finale versie van de barometers is en vanaf wanneer deze zullen 
worden toegepast? 

De Voorzitter repliceert dat in overleg met de Stafdirectie voor Risicobeoordeling zal bekeken worden wanneer 
het gebruik en de publicatie van de nieuwe versie van de barometers voor de eerste keer praktisch mogelijk zal 
zijn.  

De heer Van Huffel merkt op dat bij de berekening van de huidige versie van de barometer rekening gehouden 
wordt met de relatieve impact van de indicatoren op de voedselveiligheid, dieren- en plantengezondheid via een 
weging van de indicatoren die uitgevoerd werd door de stakeholders, waaronder de leden van het Raadgevend 
Comité. De heer Van Huffel vraagt de leden van het Raadgevend Comité na te denken indien dergelijke weging 
eveneens uitgevoerd dient te worden voor de indicatoren waarop de nieuwe versie van de barometers 
gebaseerd is.  

De Voorzitter stelt voor dat de Stafdirectie voor Risicobeoordeling tijdens een volgend Raadgevend Comité 
(september / oktober) een presentatie geeft om de discussie over de eventuele weging van de indicatoren aan 
te gaan en om - n.a.v. de vraag van de heer Hallaert i.v.m. reeds opgestelde simulaties – een geactualiseerde 
berekening van de nieuwe versie van de barometers, voor te stellen.  

Deel 2: Opvolging van de aanbevelingen in de adviezen van het SciCom (periode 2015-2017) 

Axel Mauroy (Stafdirectie voor Risicobeoordeling – DG PCCB) licht het punt “Opvolging van de aanbevelingen in 
de adviezen van het SciCom” toe aan de hand van een PowerPointpresentatie. 

Vragen/opmerkingen: 

Mevrouw Lauryssen (Test-Aankoop) vraagt zich af wat gebeurt met de verschillende aanbevelingen (slide 6 en 7) 
die niet worden weerhouden doordat zij een bevoegdheid van bv. regio’s/ andere overheden zijn. Worden deze 
opgevolgd door het FAVV?  

De Voorzitter legt uit dat de specifieke aanbevelingen op de slide waarvoor een regionale bevoegdheid geldt, 
werden doorgegeven tijdens het overlegplatform met de Gewesten (CIPA).  

Het Wetenschappelijk Comité geeft op een onafhankelijke manier zijn adviezen uit, maar het is aan de betrokken 
overheden/regio’s, … te beslissen daar een gevolg aan te geven. Het FAVV dient altijd te argumenteren waarom 
een aanbeveling niet gevolgd/weerhouden wordt, maar kan geen verantwoordelijkheid opnemen voor 
bevoegdheden die niet de hare zijn. Bijkomend bemerkt de Voorzitter op dat over de hele termijn 95% van de 
aanbevelingen worden opgevolgd (buiten deze die niet werden weerhouden, d.w.z. bijna 5%, of 6 op 151 van de 
voorkomende aanbevelingen tijdens de periode 2015-2017). 

Tenslotte laat de Voorzitter weten dat deze boordtabel een goede oefening is en in de toekomst zal blijven 
voorgelegd worden aan het de leden van het Raadgevend Comité.  

Punt 4: Stand van zaken ACS, sectorgidsen en Smiley  

Jacques Inghelram (Directie Transformatie en Distributie van de levensmiddelen – DG PCCB) licht het punt “Stand 
van zaken ACS, sectorgidsen en Smiley” toe aan de hand van een PowerPointpresentatie.  
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Vragen/opmerkingen: 

De heer Gore (FEBEV) laat weten dat een jaar geleden – i.k.v. export en validatie ACS – werkgroepen werden 
opgericht met als doel een indeling te maken van product-landcombinaties in functie van de validatie ACS al dan 
niet gekoppeld aan specifieke sectorprocedures, en vraagt om een stand van zaken omtrent de uitkomst van 
deze werkgroepen. 

De heer Inghelram laat weten dat ondertussen een draftprocedure werd opgesteld waarin een beslissingsproces 
werd opgenomen waarin bepaald wordt vanaf wanneer zou moeten overgegaan worden tot de validatie ACS in 
het kader van export. De procedure moet nog verder worden gefinaliseerd, maar wordt in de loop van de 
volgende maanden voorgelegd aan de betrokkenen ter bespreking.  

Mevrouw Lauryssen (Test-Aankoop) vraagt een evolutie van het aantal Smiley’s t.o.v. vorig jaar en meer specifiek 
opgedeeld per sector.  

De gevraagde informatie zal nagestuurd worden in het verslag.  

Resultaat: 

 

  31/12/2016 31/03/2017 

Detailhandelaar 1574 1663 

Slagerij 795 877 

Horeca 473 514 

Grootkeuken 248 264 

Bakkerij 79 87 

overige 50 64 

  3219 3469 

Mevrouw De Craene (VBT) verwijst vervolgens naar de procedure i.k.v. ACS m.b.t. export en vraagt zich af indien 
deze ook de bepalingen voor de validatie van de sectorprocedures zelf bevatten? 

De heer Inghelram verklaart dat dit niet het proces voor validatie van sectorprocedures betreft. Er bestaan een 
aantal sectorprocedures maar deze worden rechtstreeks met de betrokken dienst afgehandeld. De bedoelde 
procedure i.k.v. export gaat specifiek over het proces met als doel te beslissen wanneer de validatie ACS verplicht 
is i.k.v. export voor bepaalde product-landencombinatie.  

De heer Marquenie (Koninklijk Verbond van de industrie van Waters en Frisdranken (VIWF), die 
sectorgidsbeheerder is, bemerkt dat er regelmatig updates worden doorgevoerd aan de gidsen. Door de 
verschuivingen binnen het personeel van het FAVV worden bepaalde items die in het verleden werden 
goedgekeurd toch nog als discussiepunt aangehaald door de vervanger(ster) en dus wordt de weg naar een 
update nog langer wordt dan nu reeds het geval is.  

De Voorzitter laat weten dat in het nieuwe Businessplan een herziening van de procedures van het 
validatiesysteem werd opgenomen teneinde te kunnen nagaan waar het beter kan. M.b.t. de vraag van de heer 
Marquenie bemerkt de Voorzitter dat het antwoord niet éénduidig is. Niet alleen de veranderingen in het 
personeel, maar ook veranderingen in context kunnen een invloed hebben op eerder goedkeuringen van gidsen. 
Er zal echter wel rekening gehouden worden met de opmerking van de heer Marquenie en er zal intern worden 
bekeken of er concrete voorbeelden aangehaald kunnen worden én of er zich een mogelijkheid voordoet om 
een soort van “geheugen” in te bouwen over eerder besproken onderwerpen.  

Aanvullend aan de opmerking van de heer Marquenie vraagt mevrouw Granados (FWA) zich af of het FAVV niet 
meer kan anticiperen op veranderingen in de regelgeving en zo de vele updates van de gidsen tot een minimum 
kan herleiden. 

De heer Inghelram legt uit dat dit effectief de bedoeling is om - zover dit mogelijk is en dus voor zover er 
duidelijkheid is m.b.t. de precieze inhoud van de nieuwe reglementering, dit reeds op te nemen in een lopende 
revisie. Maar er kan pas 100% zekerheid zijn als het besluit getekend is en zelfs de kleinste wijzigingen in de 
wetgeving kunnen een grote impact hebben.  



Pagina 5 van 7 

Punt 5: Werking voorlichtingscel 2017 

Kathy Brison (coördinator Vulgarisatie- en begeleidingscel – DG GBAD) licht het punt “Werking voorlichtingscel 
2017” toe aan de hand van een PowerPointpresentatie.  

Vragen/opmerkingen: 

De heer Poriau (Fed. HoReCa Wallonie) vraagt of de opleidingen gratis zijn? En meer bepaald ook opleidingen 
die bijvoorbeeld door een grootkeuken worden aangevraagd, gratis zijn. 

Mevrouw Brison antwoordt hierop positief. De opleidingen zijn op alle vlakken gratis.  

De heer Jaeken (Phytofar) bemerkt dat er een gans pakket aan opleidingen aangeboden wordt en vraagt zich af 
of er resultaten beschikbaar zijn die aantonen dat indien in een bepaalde sector een opleiding wordt gevolgd dit 
impact heeft op de resultaten? M.a.w. kan het FAVV zien indien er in bepaalde sectoren vooruitgang wordt 
geboekt als opleidingen wordt gevolgd? 

De Voorzitter haalt aan dat het meten van de vooruitgang van de resultaten in een specifieke sector na het volgen 
van een opleiding een moeilijke en zeer grote uitdaging is, maar het eventueel wel mogelijk zou moeten zijn dat 
er een verband gelegd kan worden. Er zou op termijn wel cijfers beschikbaar kunnen zijn maar het zou bijzonder 
gevaarlijk zijn om daaruit conclusies te trekken daar men onvoldoende zeker is dat de correcte link wordt gelegd 
tussen de operator en de mensen die een opleiding hebben gevolgd. Behalve bij de opleiding Administratieve 
boetes wordt namelijk niet bijgehouden welke operator een opleiding volgt. De bedoeling is om de drempel zo 
laag mogelijk te houden om deel te nemen aan deze opleidingen het FAVV wenst verder te gaan in die richting.  

De heer Claeys (Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België) uit zich zeer positief uit over 
de feedback van de opleidingen die wordt gegeven door de leden van de sector. Bijkomend stelt hij de vraag aan 
mevrouw Brison wanneer de opleidingen voor 2018 zullen georganiseerd worden. Mevrouw Brison kijkt dit na 
en koppelt terug tijdens het volgend bilateraal overleg met de sector. 

Punt 6: Werking meldpunt voor de consument 2017 

Jean-Sébastien Walhin (Franstalig Woordvoerder – DG GBAD) licht het punt “Werking meldpunt voor de 
consument” toe aan de hand van een PowerPointpresentatie.  

Vragen/opmerkingen: 

Sigrid Lauryssen (Test-Aankoop) vraagt zich af wat de specifieke vragen omtrent de eiercodes waren die het 
meldpunt heeft ontvangen?  

De heer Walhin legt uit dat tijdens de fipronilcrisis er enorme hoeveelheden aan informatie gecirculeerd zijn in 
de media omtrent de eiercodes, terwijl dit aspect eigenlijk niet gerelateerd was met voedselveiligheid. Vele 
consumenten zijn hierdoor beginnen focussen op de eiercodes en zijn zich toen pas vragen beginnen te stellen 
zoals bijvoorbeeld de betekenis achter de samenstelling van een eiercode.  

De heer Poriau (Fed. HoReCA Wallonie) laat weten dat de presentatie duidelijk weergeeft dat het Meldpunt zijn 
nut heeft om n.a.v. de klachten acties te ondernemen in de sector. Hij stelt zich echter de vraag indien het niet 
mogelijk zou zijn om over meer gedetailleerde cijfers te beschikken en meer bepaald een opsplitsing van de 
segmenten voor de sector HoReCa.  

De heer Walhin is het eens met de heer Poriau dat een opsplitsing van de klachten voor de sector HoReCa zijn 
groot belang kan hebben. Jammergenoeg is het tijdens de opmaken van de statistieken niet mogelijk om zover 
in detail te gaan. De opmerking wordt echter wel genoteerd en er zal intern worden bekeken hoe in de toekomst 
kan tegemoet gekomen aan de vraag van de heer Poriau. Dit kan teruggekoppeld worden tijdens het bilateraal 
sectoroverleg. 

Bijkomend bemerkt de heer Poriau dat er in de presentatie geen vermelding wordt gemaakt van klachten 
gerelateerd aan evenementen.  

De heer Walhin laat hierbij weten dat dit hoogstwaarschijnlijk te maken heeft met de link die een consument 
legt met het FAVV. Het feit dat een klacht wordt ingediend bij het meldpunt wanneer een vaststelling wordt 
gedaan in een restaurant, is hoogstwaarschijnlijk omdat de consument gemakkelijker de activiteiten van het 
FAVV associeert met een restaurant, maar minder met eetgelegenheden tijdens evenementen. 
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Punt 7: Werking begeleidingscel 2017 

Kathy Brison (coördinator Vulgarisatie- en begeleidingscel DG GBAD) licht het punt “Werking begeleidingscel 
2017” toe aan de hand van een PowerPointpresentatie.  

Vragen/opmerkingen: 

De heer Hallaert (FEVIA) haalt aan dat Minister Ducarme recentelijk de nadruk heeft gelegd op de rol die het 
FAVV speelt op dit vlak. Betekent dit dat de werking van de begleidingscel verder wordt uitgebouwd in de 
toekomst?  

De Voorzitter repliceert dat de begeleidingscel een interactieve cel is: er heerst een wisselwerking en in functie 
van de aanvragen en een eventuele toename van de vragen er in de toekomst zeker zal gekeken worden hoe de 
cel verder kan ondersteund en uitgebouwd worden. Het is de bedoeling om de kleine bedrijven, en in het 
bijzonder de zeer kleine bedrijven, maximaal de kans te geven om zich voor te bereiden op wat men wil doen en 
zo problemen in de toekomst te vermijden.  

Punt 8: Feedback administratieve vereenvoudiging  

An De Meyer (Stafdirectie DG PCCB) licht het punt “Feedback administratieve vereenvoudiging” toe aan de hand 
van een PowerPointpresentatie. 

Vragen/opmerkingen:  

De heer Gore (FEBEV) vraagt een stand van zaken omtrent de eerste draft-versie m.b.t. de revisie van het 
keurrechtensysteem. 

De Voorzitter haalt aan dat -om de gekende redenen- een aantal zaken op de achtergrond werden geplaatst en 
dus bepaalde dossiers enige vertraging hebben opgelopen, waaronder bovenvermelde. Het overleg met de 
sector om de draft-versie te bepreken zal georganiseerd worden en daarna kan geëvalueerd worden of de 
voorziene timing van 2019 nog behaald kan worden. Aangezien het nog koffiedik kijken is wat de reacties van de 
sectoren zullen zijn op de draft-versie is het moeilijk hier nu al uitsluitsel over te geven. 

Mevrouw Lauryssen (Test-Aankoop) vraagt waarover de revisie van de website B2C exact gaat.  

De Voorzitter laat weten dat dient om de B2C-bedrijven beter voor te lichten. In het verleden werd de website 
voor consumenten gereviseerd, dus is er meer focus op de B2C-bedrijven. 

Mevrouw De Craene (VBT) heeft een opmerking van meer technische aard omtrent de omschrijving van voorstel 
(nr. 2018/08/SAAV) in de Excel-lijst die werd meegestuurd naar de leden als bijlage van deze presentatie. De 
omschrijving van “Het uitwisselen van de geïntegreerde lijsten van operatoren voor export (hardfruit) derde 
landen tussen VBT en het FAVV” kan voor buitenstaanders eerder negatief overkomen dat de lijst bijvoorbeeld 
te frequent wordt uitgewisseld, maar dit is nu net de bedoeling. Mevrouw De Meyer neemt deze opmerking mee 
en zal dit duidelijker omkaderen in de omschrijving.  

Punt 9: Varia 

De Voorzitter haalt tenslotte nog aan dat de heer Lierman vanaf 01 juni terugkeert naar het FAVV. De heer 
Jean-Pierre Servotte zal in de toekomst optreden als vertegenwoordiger van het Kabinet Ducarme tijdens het 
Raadgevend Comité. 

Ook de geplande aanwerving van de nieuwe Directeur-generaal voor DG Controlebeleid wordt aangekondigd 
aan de leden. Er wordt gehoopt om een nieuwe DG te kunnen aanstellen net voor of net na de vakantieperiode.  

Als voorbereiding op het Raadgevend Comité van de maand juni laat de Voorzitter weten dat op de dagorde het 
punt “lessons learned Fipronilcrisis” aan bod zal komen en vraagt hierbij om de input van leden. De twee 
belangrijkste items waarvoor input gevraagd worden zijn: 

• Hoe kunnen de signalen vanuit de sector beter gecapteerd worden en zo vroegtijdig problemen 
detecteren; 

• Hoe kan het systeem rond traceerbaarheid verbeterd worden? 
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********************** 

De volgende vergadering van het RC zal plaatsvinden op dinsdag 26 juni 2018 om 09u 30. 

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


