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Verslag van vergadering nr. 2018-4 van het Raadgevend comité van het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van 26 juni 2018 

FAVV Herman Diricks (Voorzitter), Philippe Houdart (Directeur Crisiscel), Tom Lierman (Directeur AIQP), Leslie Lambregts 
(Directeur Internationale Zaken), Bart De Raeymaecker (Staffmedewerker DG PCCB) Guy Vanbelle en Jérémy Farvacque 
(secretarissen) 

Kabinet Jean-Pierre Servotte (Medewerker 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– De Becker Mathilde/Velghe Jan 0  Els Goossens/ Van Keerberghen Georges 1  

 Claes Nathalie/Alard Gérard 1 0 Nijs Wien/Denys Jurgen 1  

 Cools Romain/David Marquenie 1  Ogiers Luc/ Valérie Bastin 0 0 

 Debergh Renaat/De Wijngaert Lambert e 1 Poriau Pierre/Roque Yvan 0 0 

 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 e 1 Semaille Marie-Laurence/Masure Alain e 0 

 De Smit Lieve/Decuypere Evelien 1  Segers Dina / Sonnet Eric 0 0 

 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 1  

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

 Hallaert Johan / Moonens Sander 1 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/Marie-Laurence van den Berg 1  

1 Aanwezig   Warland Olivier / Thomas Mireille 0 0 

0 Afwezig   Dufays Nicholas  1  

e Verontschuldigd   Willemaers Cécile / De Clercq Sibyle (tolk) 1 1 
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Dagorde 

1. Goedkeuring van de dagorde 
2. Actualiteit 

3. Lessons Learned Fipronil 

4. Update export 3e landen  

5. Interne audit / Conclusies auditprogramma 2017 
6. Jaarverslag 2017: eventuele commentaren 

7. Varia – vervanging mandatarissen 

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 drie actualiteitspunten aan. 

Brexit-dossier: 

Het Brexit-dossier werd deze week uitvoerig besproken tijdens een Directiecomité van het FAVV. Er 
werd een analyse gemaakt van het effect voor zowel een “harde” als een “zachte” Brexit. In het ideale 
geval zou het eerste jaar een overgangsperiode zijn waarin verder gewerkt wordt zoals op heden en 
dan geleidelijk aan de aanpassingen door te voeren zoals overeengekomen. In eerste instantie wordt 
een nota ter attentie van de Minister opgemaakt. Eens meer details beschikbaar zijn zal 
teruggekoppeld worden naar de leden van het Raadgevend Comité.  

Lessons Learned Fipronil: (zie ook punt 3) 

De Voorzitter laat weten dat in het Nederlands Parlement een rapport is verschenen m.b.t. de aanpak 
van de Fipronilcrisis. Ook de Commissie heeft een rapport opgesteld naar aanleiding van een “Fact 
Finding Mission” i.v.m. de fipronilcrisis. Er kan gesteld worden dat – wanneer de twee rapporten met 
elkaar worden vergelijken – het FAVV op een correcte en adequate manier heeft gereageerd. Dit 
betekent echter niet dat er geen lessen getrokken kunnen worden uit het incident, want ondanks het 
feit dat het FAVV z’n uiterste best heeft gedaan, er altijd wel ergens ruimte is voor verbetering. (zie 
presentatie Philippe Houdart). 

Aangekondigde audits FAVV: 

Zoals geweten heeft de Minister twee audits aangevraagd met betrekking tot het functioneren van het 
FAVV. De audit m.b.t. “gouvernance” is reeds gestart en de Voorzitter laat weten dat 
hoogstwaarschijnlijk enkele leden van het Raadgevend Comité door de auditoren geïnterviewd 
worden om toelichting te geven over hun ervaringen m.b.t. de werking van het Raadgevend Comité. 
(Dit wordt door enkele leden bevestigd). De Voorzitter laat de leden weten dat het de bedoeling is om 
open, klaar en duidelijk en in alle vrijheid hun mening te delen. De tweede aangekondigde audit i.v.m. 
de controles in de vleessector zal hoogstwaarschijnlijk in de loop van de maand juli van start gaan.  

Punt 3: Lessons Learned Fipronil 

Philippe Houdart (Directeur Crisiscel) licht het punt “Lessons Learned Fipronil” toe aan de hand van een 
PowerPointpresentatie. 
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De Voorzitter verduidelijkt dat het actieplan en de verbetervoorstellen in de presentatie genomen werden door 
het FAVV na de crisis. Dit belet niet dat de sectoren van hun kant geen initiatieven kunnen voorstellen om 
onderwerpen zoals bijvoorbeeld de samenwerking met het FAVV om traceerbaarheid te verbeteren. Ook het 
beperken tot de eiersector is geen must en mag dus uitgebreid worden in het algemeen. De Voorzitter voegt toe 
dat de procedures die eerder ad hoc werden opgesteld een meer generieke aard moeten worden (in overleg met 
de sector) waaruit blijkt dat het voor iedereen duidelijk is, indien er zich een incident voordoet, wat van de 
betrokkenen verwacht wordt.  

Vragen/opmerkingen? 

De heer Jaeken (Phytofar) stelt dat het middel aan de basis van de crisis een homeopathisch middel was en vraagt 
zich af indien dit onder een productnorm was of indien dit middel vrij op de markt te verkrijgen was/is?  

De Voorzitter laat weten dat deze problematiek ter discussie staat met DG5 van FOD Volksgezondheid. Er zijn 
namelijk tal van producten waarover discussie zou kunnen bestaan en het is de bedoeling om voor zulke 
producten een betere omkadering te creëren en ervoor te zorgen dat al deze producten onder een 
toelatingsregime vallen.  

De heer Heymans licht de besprekingen tussen DG5 en het FAVV verder toe. Wat biociden betreft en dit in 
tegenstelling tot pesticiden, is het niet het product zelf dat bepaalt of het al dan niet een biocide is, maar het 
gebruik dat ervan gemaakt en aanbevolen wordt. Indien een molecule X aanbevolen wordt voor desinfectie, dan 
wordt die een biocide. Indien dezelfde molecule X gebruikt wordt in een diergeneesmiddel, dan is het geen 
biocide. Het is echt het gebruik ervan dat de karakterisering van een biocide bepaalt. Hetzelfde voor een 
biologisch product, indien er een indicatie bestaat dat het bijvoorbeeld kan gebruikt worden tegen bloedluis, dan 
moet het in België als biocide geregistreerd zijn en dus zijn in België de biociden opgenomen in een gesloten lijst 
die beschikbaar is op de website van DG5 van de FOD Volksgezondheid. Wij hebben op 8 juni samen met DG 5 
een zeer constructieve vergadering gehad tijdens dewelke wij duidelijk gesteld hebben wie wat doet. Voor de 
dienstverleners gaat het om een bevoegdheid van DG 5. De controle op dienstverleners is een bevoegdheid van 
DG 5, maar zij werken aan een ontwerp van koninklijk besluit waarvoor het FAVV aanbevelingen zal formuleren 
m.b.t. de noden voor het Agentschap Er wordt momenteel een nota voorgelegd ter ondertekening van de heer 
Diricks en ter attentie van de heer Tom Auwers. Deze bevat hoofdzakelijk twee elementen : enerzijds de 
verplichte registratie van deze, zowel Belgische als buitenlandse, dienstverleners die naar België komen met 
publicatie van een lijst die consulteerbaar is door de potentiële gebruikers, en anderzijds een verplichte 
traceerbaarheid dat in de praktijk zich zal vertalen in een register voor het gebruik van biociden in de bedrijven 
en bij de dienstverleners. Wij hebben ook gevraagd om gemakkelijker de nodige informatie op de website ter 
beschikking te hebben. Andere zaken werden verduidelijkt, zoals het feit dat het Agentschap eerstelijnscontroles 
uitvoert bij de diervoederproducenten (primaire sector en voornamelijk de transformatiesector) voor biociden. 
En voor alles wat de verkoop aangaat is het DG 5 die controleert.  

Joost Vandenbroucke (Test-Aankoop) laat weten dat er in het verleden reeds vaak kritiek werd geleverd aan het 
adres i.v.m. de communicatie, maar bemerkt ook dat het FAVV nu reeds een grote vooruitgang heeft geboekt en 
maakt de referentie omtrent de communicatieaanpak in het dossier Salmonella bedrijf Esthio). Hij stelt zich de 
vraag indien meer kan verteld worden omtrent het politieonderzoek die er geweest is bij het FAVV.  

De Voorzitter laat weten dat er geen verder info is dan deze die werd gepubliceerd op de website. Er zal hopelijk 
feedback komen in de komende periode, maar tot op heden is deze uitgebleven.  

De heer Dejaegher laat bijkomend weten dat ook de diervoedersector lessen getrokken heeft uit het 
fipronilincident. Fipronil maakte wel degelijk deel uit van het sectorieel bemonsteringsplan maar de 
pluimveeproducten maakten deel uit van de risicoproducten. Noch pluimveemeel noch de eiproducten maakten 
er geen deel van uit, maar sedert het fipronilincident wel. Aangezien in de diervoedersector ook gebruik gemaakt 
wordt van insecticiden (bestrijding van ongedierte in de fabriek) en pesticiden (opslag grondstoffen) werd 
nagegaan of deze producten geregistreerd worden én of de leveranciers geregistreerd en gekend zijn. De heer 
Dejaegher bevestigt beide acties. 

De heer Hallaert (FEVIA) laat weten dat aanpak en de behandeling van het fipronilincident ook intern werd 
besproken en merkt op dat de verbetervoorstellen in de presentatie van de heer Houdart overeenstemmen met 
de conclusies van de interne discussies. Bv. de communicatie, de samenwerking met de Parketten, de 
verschijning van het FAVV in de media,…. Ook de coördinatie op Europees vlak blijft een hekelpunt. De sector is 
er zich van bewust dat dit niet de verantwoordelijkheid is van het FAVV, maar de verschillen in aanpak door de 
lidstaten blijven vaak een hekelpunt. 
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Op het voorstel van de Voorzitter op het vlak van traceerbaarheid bemerkt de heer Hallaert (FEVIA) dat er te 
vaak stroomopwaarts gewerkt. De theorie is dat wanneer een probleem vastgesteld wordt de leverancier 
daarvan melding doet en zo de machine in werking treedt naar de verschillende afnemers, nu is dit vaak 
andersom.  

De heer Hallaert (FEVIA) stelt zich de vraag in hoeverre de verschillende fraudesystemen in aanpak verschillen 
(cfr. RASFF-systeem, AC-FF-systeem,….).  

De Voorzitter legt uit dat de presentatie van Philippe niet de verbeterpunten bevat die werden aangebracht door 
de Commissie. Het FAVV is wel op de hoogte dat de Commissie actief bezig is om de drie systemen (RASFF, AAC 
en AAC-FF) op elkaar af te stemmen en de Commissie zou investeren in één globaal beheersysteem. Er zijn ook 
discussies aan de gang met de Commissie om per lidstaat een Chief Food Safety Officer aan te duiden die in het 
kader van incidenten en crisissen een rol op zich kan nemen die zich situeert tussen een puur technische 
samenwerking en het politieke niveau. Deze besprekingen zijn nog volop aan de gang en tot op heden is 
hieromtrent nog geen consensus bereikt.  

De heer Vandamme (ABS) bedankt het FAVV voor de analyse omtrent de communicatie die er geweest is vorig 
jaar tijdens het fipronilincident en dat er lessen worden getrokken. Hij vermeldt dat op maandag 25 juni tijdens 
de Kamer de Nederlandse Onderzoekscommissie omtrent fipronil een rapport heeft voorgelegd. Daaruit blijkt 
dat er reeds in juni een aantal onderzoeken geweest zijn in België omtrent Fipronil. De heer Vandamme vraagt 
indien het FAVV toen reeds betrokken was? Was het toen niet opportuun om, vóór het effectieve incident, er 
toen reeds over te communiceren naar de betrokkenen? 

De heer Houdart confirmeert dat het FAVV reeds in juni bezig was met Fipronil. Halverwege juni heeft het FAVV 
echter naar Nederland gecommuniceerd over een mogelijk probleem en werd er informatie gevraagd aan de 
Nederlanders wat weken zonder enige reactie is gebleven. Het klopt dat het FAVV in juni bezig was met een 
onderzoek naar de oorsprong van de contaminant van dat ene legbedrijf en aangezien dit een Nederlander was, 
en wij niet ter plaatste mogen gaan controleren, was informatie gevraagd aan Nederland. Om nu na het ganse 
incident te verklaren dat eerdere actie had kunnen ondernomen worden (terwijl BE net aan het wachten was op 
informatie van NL), is de heer Houdart het formeel niet akkoord. 

Mevrouw De Craene (VBT) vraagt bij het punt omtrent de moeilijke toegang tot consumptiedata, in welke mate 
deze data beschikbaar zijn voor andere “gewone” gevallen van overschrijdingen waarbij moet gekeken worden 
of de volksgezondheid al dan niet in het gevaar komt.  

Bijkomend vraagt mevrouw De Craene om in de toekomst de nodige voorzichtigheid te hanteren met betrekking 
tot het vernoemen van specifieke producten als besmettingsbron (cfr. Salmonelladossier -> sla).  

De Voorzitter legt uit dat de communicatie in het Salmonelladossier steeds duidelijk was, maar begrijpt de reactie 
van mevrouw De Craene. Hij legt ook verder uit dat – rekening houdend met de kritiek op de communicatie die 
er reeds geweest is – je op een bepaald moment transparant moet zijn en uitleggen aan de mensen waar het 
FAVV mee bezig is in het kader van het onderzoek. Dit resulteert dat producten worden genoemd als mogelijke 
besmettingsbron. De nuance brengen in de communicatie zorgt ervoor én de transparantie te verzekeren én 
vermijden van paniekreacties.  

De Voorzitter concludeert dat wanneer vorderingen gemaakt worden in het actieplan en/of in de 
verbetervoorstellen er feedback zal gegeven worden aan de leden van het RC. Als de Commissie groen licht geeft 
om het rapport van hun Fact Finding Mission publiekelijk te maken, zal dit doorgestuurd worden naar de leden. 

Punt 4: Update export 3e landen 

Leslie Lambregts (Directeur Internationale Zaken – PCCB) licht het punt “Update export 3e landen” toe aan de 
hand van een PowerPointpresentatie. 

De heer Lambregts wenst bijkomend aan de presentatie te benadrukken dat het aantal questionnaires 
overgemaakt aan de autoriteiten van 3e landen vastgepind werd op maar liefst 14 in het totaal.  

Vragen/opmerkingen: 

De heer Hallaert (FEVIA) wijst op het belang van de export voor de sector die hij vertegenwoordigt. Het 
economisch jaarverslag werd vorige week voorgesteld en daaruit is gebleken dat de sector meer en meer moet 
rekenen op de export want de nationale markt leidt onder bv. grensaankopen, enz. De export (en dan vooral de 
verre export) wordt uiterst belangrijk voor de sector en daarom wordt vaak druk uitgeoefend naar de diensten 
van het FAVV om maximaal in te zetten op het mogelijk maken van export. 
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De Voorzitter meldt bijkomend dat er ook heel wat initiatieven worden opgezet om de exportmarkten te 
behouden want al wat meer landen beginnen “moeilijker” te doen en dus de export en exportcerficatie er niet 
gemakkelijker op wordt. De Voorzitter stelt voor om te analyseren welke effecten de Brexit op het vlak van 
certificatie met zich meebrengt en welke de beste manier zou zijn dit op te volgend. Tijdens een volgend 
Raadgevend Comité kan hierover teruggekoppeld worden naar de leden. 

De heer Jaeken (Phytofar) vraagt wat de tendensen zijn voor de toekomst? (positief – negatief). 

De heer Lambregts legt uit dat dit in beide richtingen werkt en dus eerder afhangt van land tot land. Bijvoorbeeld: 
de huidige spanningen tussen Mexico en de Verenigde Staten zouden wel opportuniteiten kunnen bieden voor 
België. Er werd namelijk al de indruk gewekt dat Mexico geïnteresseerd zou zijn om varkensvlees te importeren. 
Langs de andere kant zijn er ook wat landen die zich wat meer terughoudend opstellen. De Voorzitter vervolledigt 
dat landen waarin een nieuwe politiek van kracht is (bv. China) ook een uitdaging vormen. Door het fusioneren 
van verschillende diensten, worden plots vragen gesteld die vijf jaar eerder werden beantwoord en dit 
vergemakkelijkt de dossiers er niet op.  

Punt 5: Interne audit 2017 / Conclusies auditprogramma 

Tom Lierman (Directeur AIQP) licht het punt “Interne audit 2017 / conclusies auditprogramma” toe aan de hand 
van een PowerPointpresentatie. 

Vragen/opmerkingen: 

Naar aanleiding van de twee aangevraagde audits van de voogdijminister zal in een later stadium teruggekoppeld 
worden naar de leden. 

De Voorzitter haalt aan dat de interne audit binnen het FAVV rond de implementatie van de kwaliteitssystemen 
draait. De ISO 9001-norm omvat de globale werking terwijl de ISO 17020-norm de inspectiediensten omvat. De 
presentatie van de heer Lierman gaat over de evaluatie van de activiteiten binnen het kader van het 
kwaliteitssysteem dat het FAVV heeft ingevoerd. Zoals weergegeven in de presentatie is enige wat nu nog moet 
gebeuren een klaar en duidelijk protocol opstellen tussen de FIA en het FAVV over hoe in de toekomst interne 
audits uitgevoerd zullen worden. De Voorzitter vindt het wel belangrijk een organisatie zelf de 
verantwoordelijkheid heeft over minstens een stuk van het auditprogramma. 

Er worden verder geen opmerkingen gegeven of vragen gesteld over de presentatie van de heer Lierman. 

Punt 6: Jaarverslag 2017 – eventuele commentaren 

Op donderdag 5 juli wordt het jaarverslag 2017 -naar jaarlijkse gewoonte- voorgesteld tijdens een 
persconferentie. De Voorzitter wijst op het belang om de stakeholders op de hoogte te brengen van de 
resultaten, maar onder embargo m.a.w. het is niet de bedoeling dat de leden communiceren naar hun achterban 
vooraleer de persconferentie heeft plaatsgevonden. Er wordt tevens melding gemaakt dat na de vergadering een 
papieren versie van “Feiten en Cijfers 2017” en “het FAVV in een notendop” beschikbaar is voor 
geïnteresseerden.  

Vragen/opmerkingen: 

De heer Hallaert (FEVIA) trachtte via de link de barometers te consulteren maar deze pagina was nog niet 
afgewerkt.  

De Voorzitter legt uit dat dit eerder een technische kwestie is aangezien de resultaten van de barometer 
gepubliceerd worden door en op de website van het Wetenschappelijk Comité en bijgevolg onmiddellijk 
openbaar zijn. Er zal gewacht worden tot na de persconferentie om de webpagina i.v.m. de barometers te 
vervolledigen. Informatief laat de Voorzitter wel weten dat de nieuwe barometer wel werd gepubliceerd op “het 
FAVV in een notendop” en de barometer Voedselveiligheid met 2,2% vooruitgang heeft geboekt.  

Bijkomend bemerkt de heer Hallaert (FEVIA) dat het opviel bij de resultaten (alle sectoren) van de CL 
Infrastructuur, Inrichting en Hygiëne de resultaten van 78% naar 93% conformiteit gaat. Is dit te verklaren? 

De Voorzitter verklaart dat in het algemene stuk niet de uitleg wordt gegeven over een aantal wijzigingen in de 
CL die werden doorgevoerd in de loop van 2017 en dit misschien de reden is van de foutieve conclusie van de 
heer Hallaert. Bij de hoofdstukken van de specifieke subdomeinen wordt echter wel uitgelegd dat in de loop van 
2017 de CL Infrastructuur, Inrichting en Hygiëne werd aangepast met name door de CL Autocontrole samen te 
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voegen met eerstgenoemde (B2C-sector). Dit heeft als gevolg dat de resultaten meer in detail moeten worden 
bekeken. 

De heer Vandenbroucke (Test-Aankoop) maakt de rekening en concludeert dat er 33% minder controles zijn 
gebeurd in vergelijking met 2016. 

Ook hier verklaart de Voorzitter dat dit een verkeerde conclusie is. Hij verwijst naar de algemene tabel waarin 
de missies worden besproken. Ter verduidelijking: een missie is een bezoek ter plaatste, een CL is een onderdeel 
van een missie. In het kader van het opnemen van de CL Autcontrole in de CL Infastructuur, Inrichting en Hygiëne 
moeten deze eigenlijk dubbel geteld worden. Het aantal controles in z’n geheel werden opgenomen in de tabel  
van “Feiten en Cijfers” (p. 46) en daar is weergegeven dat het aantal controles van 119 487 in 2016 naar 116 285 
in 2017.  

De heer De Raeymaecker vult aan dat in 2016 de scope “epidemiologische bewaking” was opgenomen terwijl 
deze in 2017 niet langer vermeld is. Deze werd in de loop van 2017 opgenomen in de scope “Dierengezondheid”. 
Idem voor scope “Vervoer levende dieren”, deze werd opgenomen onder “Vervoer”. Dit kan de reden zijn voor 
de vragen die de leden zich stellen. 

Punt 7: Varia 

Vervanging mandatarissen. 
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 Boerenbond voor om 
effectief lid, Koen Mintiens te vervangen door mevrouw Els Goossens. Bijkomend stelt de Belgische Vereniging 
voor Onderzoek en Expertise voor de Consumenten Organisaties (AB-REOC) voor om effectief lid, Steve Carlos 
Braem te vervangen door mevrouw Mathilde De Becker en als laatste stelt de verf-, vernis- en 
drukinktenindustrie voor om plaatsvervangend lid, Stéfanie Kint te vervangen door mevrouw Marie-Laurence 
Van den Berg. 
 
De leden van het Raadgevend Comité gaan akkoord met de aanduiding van mevrouwen Goossens en De Becker 
als effectieve leden en mevrouw Van den Berg als plaatsvervangend lid.  

 

 

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

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

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


