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Verslag van vergadering nr. 2018‐5 van het Raadgevend comité van het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van 03 oktober 

2018 

FAVV  Herman  Diricks  (Voorzitter),  Philippe  Houdart  (Directeur  Crisiscel),  Jean‐Sébastien  Walhin  (Directeur  a.i. 
Communicatiedienst),  Jean‐Philippe Maudoux  (Staf DG Controlebeleid), Caroline Cromphout  (Directeur dienst B&B)
Walter  Van  Ormelingen  (Directeur  directie  Plantengezondheid),  Jef  Hooyberghs  (Directeur  a.i.  Dierengezondheid), 
Katrien Beullens (Directeur Transformatie en Distributie), 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  e  0  Mattheus Pieter‐Jan/Rosvelds Sandra  e  0 

  De Becker Mathilde/Velghe Jan  0  0  Els Goossens/ Van Keerberghen Georges  1   

  Claes Nathalie/Michel Destiné  e  0  Nijs Wien/Denys Jurgen  e  e 

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

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

  Dejaegher Yvan/ Kerckhofs Karen  e  1  Pottier Jean‐Luc/Claeys Yvan  e  e 

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

  De Craene Ann/Vanoirbeek Luc    1  Closset Françoise / Anceau Christine  1   

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

  De Smit Lieve/Decuypere Evelien  e  1  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/Maes Vinnie  0  0 

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

  Gore Michael/Vandewynckel Anneleen  1    Teughels Caroline/Loncke Peter  e  0 

  Géraldine Boseret/Ponthier Joseph  1    Vandamme Hendrik/De Swaef Peter  0  0 

  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  e  0  Van de Meerssche Eric/Marie‐Laurence van den Berg  0  0 

1  Aanwezig      Warland Olivier / Thomas Mireille  0  0 

0  Afwezig      Dufays Nicholas   1   

e  Verontschuldigd      Willemaers Cécile / Moreau Isabelle (tolk)  1  1 
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1.  Goedkeuring van de dagorde 
2.  Actualiteit 

 Afrikaanse Varkenspest 

 Newcastle Disease ‐ Vogelgriep 
3.  Stand van zaken – Communicatieplan 
4.  Analyseprogramma 2019 
5.  Verslag laatste vergadering van Opvolgingscomité + Budgetrealisaties 2018 stand van zaken 

en voorstel budget 2019 
6.  Feedback audits 
7.  Samenstelling Auditcomité – Vervanging 
8.  Varia: 

 Vervanging mandatarissen 

 Controle op Nutri‐scores (Test‐Aankoop) 

Punt 1:  Goedkeuring van de dagorde 

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

Punt 2:  Actualiteit 

Afrikaanse Varkenspest 

Philippe Houdart (Directeur Crisiscel) geeft aan de hand van een PowerPointpresentatie een toelichting omtrent 
de stand van zaken van de Afrikaanse Varkenspest in België.  

De Voorzitter vervolledigt bij slide 11 “Leeghalen van de besmette zone” dat er bijzonder hard werd gewerkt om 
te opruimingsoperatie rond te krijgen. Ondanks het feit dat het voorbereidend werk wat betreft de logistiek op 
het laatste ogenblik nog gehinderd werd door afzeggingen vanuit de transportsector, is de uitvoering zelf goed 
verlopen. Er zijn zoals steeds, wel aspecten geïdentificeerd die nog kunnen verbeterd worden. Er zal zeker nog 
in het Raadgevend Comité hieromtrent teruggekoppeld worden.  

Jean‐François Heymans  (Directeur‐Generaal a.i. Controlebeleid) geeft –  in  functie als CVO – nog bijkomende 
toelichting: 

De laatste jaren werden initiatieven genomen om de transversale banden aan te halen en op een constructieve 
manier samen te werken met de regio’s wat uitmondde in een efficiënt netwerk . Hierdoor konden er goede 
afspraken gemaakt worden met de gouverneurs, burgemeesters , regio en FAVV. Er werd kort op de bal 
gespeeld en er werd vanaf het moment van de verdenking zelf contact opgenomen met het Waals Gewest en 
de Commissie. Ook met buurlanden Nederland en Duitsland werd er contact genomen en sindsdien  werd er 
dagelijks contact genomen. Via de website werd duidelijk gecommuniceerd dat ASF beperkt was tot de 
everzwijnen, en de te nemen maatregelen. Ook de impact op export werd dadelijk in kaart gebracht en 
gecommuniceerd. Momenteel zijn  er  16 landen betrokken in het embargo. De inspanningen van de Waals 
gewest  zijn maximaal en stemmen overeen met de aanbevelingen van de experten  van de commissie die ook 
in de week van 11‐12 oktober zullen terugkomen om meer duidelijkheid te kunnen scheppen over de 
maatregelen binnen de zone . Vermijden van uitbreiding  is voornaam, vermijden van passage naar 
gedomesticeerde varkens en nemen van preventieve maatregelen. 
 
Mevrouw Closset (Waalse Gewest) vervolledigt en preciseert dat de tweede verkenningsronde om kaders te 
zoeken werd afgerond in de besmette zone en dat het Departement Natuur en bos nog een derde 
verkenningsronde zal organiseren. Het is nu wachten op het bezoek van de Europese experts om de zones te 
herdefiniëren op basis van de locatie van de besmette kadavers. Er werden enkel binnen de afgebakende zone 
kadavers gevonden die positief waren, de kadavers buiten deze zone waren allen negatief. 
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De Voorzitter laat ook nog weten dat vandaag (03/10) een task force “Export” doorgaat, georganiseerd door 
het Ministerie van Buitenlandse zaken en dus ook actief wordt meegewerkt aan de opvolging van de 
exportdossiers. 
 
De heer Sami Hemdane (COMEOS) bedankt de heer Houdart voor de toelichting en verduidelijkt de 
maatregelen die de distributiesector genomen heeft n.a.v. de uitbraak. Na het overleg van 14 september 
werden zoveel mogelijk leden geïnformeerd omtrent de situatie. Op twee uitzonderingen na werd geen 
varkensvlees geweigerd uit de besmette zone en merkt COMEOS geen daling op in de consumptie van 
varkensvlees. Er waren ook geruchten dat de sector met grote kortingen strooit, maar de heer Hemdane laat 
weten dat deze kortingsgolven lange tijd op voorhand worden ingepland en dus niets te maken hebben met de 
uitbraak van de Afrikaanse Varkenspest. De heer Hemdane vraagt indien er nog maatregelen of acties zijn die 
de federatie kan ondernemen, deze graag zou horen.  

De Voorzitter benadrukt het belang van ketenoverleg  in deze en er moet over gewaakt worden dat er geen 
tweesporenbeleid gevoerd wordt. Er moet één globale aanpak zijn, dit zal de bestrijding vergemakkelijken en de 
uitvoering van een coherent beleid. Er moet tevens rekening gehouden worden met het  feit dat dit nog een 
ganse periode kan duren want zal ministens één  jaar na de vaststelling van het  laatste geval van Afrikaanse 
Varkenspest bij everzwijnen duren vooral de situatie voor België terug genormaliseerd kan worden. 

De  heer  Gore  (FEBEV)  beaamt  het  goede  verloop  van  de  operatie maar  beaamt  de  te  verbeteren  punten 
aangehaald  door  de  heer  Houdart.  Rekening  houdend  met  het  feit  dat  de  uitbreiding  van  de  ziekte 
onvoorspelbaar is en elke schakel degelijk op een uitbraakscenario moet voorbereid zijn, wordt er een overleg 
ingepland binnen de sector.  

Newcastle Disease 

Philippe Houdart (Directeur Crisiscel) geeft aan de hand van een PowerPointpresentatie een toelichting omtrent 
de stand van zaken van de Newcastle Disease.  

Vragen/Opmerkingen: 

Er worden geen vragen of opmerkingen gegeven omtrent de presentatie van de heer Houdart. 

Punt 3:  Stand van zaken ‐ Communicatieplan 

De heer Jean‐Sébastien Walhin (waarnemend directeur dienst Communicatie) licht de stand van zaken van het 
nieuwe Communicatieplan toe aan de hand van een PowerPointpresentatie. Er wordt tevens van de gelegenheid 
gebruik  gemaakt  om  de  twee  nieuwe  woordvoerders met  name mevrouwen  Liesbeth  Van  de  Voorde  en 
Stéphanie Maquoi voor te stellen aan de leden van het Raadgevend Comité. 

Opmerkingen/Vragen: 

De  heer  Hallaert  (FEVIA)  legt  de  focus  op  het  belang  van  goede  communicatie  en  vraagt  om  daar  een 
aandachtspunt van te maken. De heer Hallaert deelt de analyse gemaakt door de heer Walhin en bemerkt dat 
indien de consument zijn/vertrouwen verliest in het FAVV of de voedingsproducten het zeer moeilijk wordt. Voor 
de sectoren is dit ook een win/win‐situatie. Meer en meer is communicatie een aparte job geworden en stelt 
daarom  voor  om  een  WG  op  te  richten.  Van  zodra  er  meer  concrete  ideeën  omtrent  de  nieuwe 
communicatiestrategie zijn, vraagt de heer Hallaert dit te laten weten en doet een warme oproep naar de andere 
leden om ook mee te werken.  

De Voorzitter gaat akkoord met de heer Hallaert en stelt dan ook voor om in de toekomst meer toelichting te 
geven tijdens het Raadgevend Comité en na te gaan hoe de communicatie kan georganiseerd worden. Het is van 
belang om op alle domeinen (en niet alleen het technisch aspect) meer samen te werken met de sector. Dit zou 
zich kunnen uiten via een Werkgroep Communicatie binnen het Raadgevend Comité. Het zou interessant zijn om 
een communicatienetwerk op te bouwen te vergelijken met deze van de CVO’s (Chief Veterinary Officers). Een 
goed netwerk betekent een goede voorbereiding en kan paniekreacties bij zowel de consument als de bepaalde 
schakels  in de keten vermijden. De Voorzitter  laat weten dat het eerste objectief  in de ontwikkeling van de 
communicatiestrategie is om de juiste partner te kiezen. Van zodra dit gebeurd is, zal teruggekoppeld worden 
naar de leden van het Raadgevend Comité.  

Mevrouw Boseret (FWA) laat weten zeer tevreden te zijn over het voorstel van de Voorzitter met betrekking tot 
het oprichten van een Werkgroep Communicatie en laat weten dat ze zeer actief zal meewerken hieraan.  
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Punt 4:  Analyseprogramma 2019 

Jean‐Philippe Maudoux licht het analyseprogramma 2019 toe aan de hand van een PowerPointpresentatie. 

De Voorzitter verduidelijkt dat de presentatie van de heer Maudoux het aantal analyses weergeeft. Als het FAVV 
rapporteert over de resultaten (cfr. jaarverslag) wordt gerapporteerd op basis van het aantal conforme monsters. 
Omwille van rationalisering betekent dit dus dat er meer dan één analyse op een monster gedaan worden. Dit is 
een belangrijke boodschap indien de leden de cijfers trachten te vergelijken van het analyseprogramma en het 
jaarverslag.  

Vragen/Opmerkingen? 

De heer Jaeken (Phytofar):  in verband met het analyseprogramma voor 2019 werd het voorbeeld aangehaald 
voor de berekening van het aantal  stalen voor de diergeneesmiddelen. Dit  is duidelijk, maar vraagt voor de 
berekening voor de gewasbeschermingsmiddelen informatie te bekomen wat juist aangepast werd in de risico‐
analyse.  

De  heer  Van  Ormelingen  (Directeur  directie  Plantengezondheid  Controlebeleid)  laat  weten  dat  het 
analyseprogramma voor de residuen in pesticiden werd gedaan ten opzichte van acute referentiedosis enerzijds 
en anderzijds door andere drempels zoals bijvoorbeeld de chronische drempel ADI. Op heden is de technologie 
danig geëvolueerd en beschikt het FAVV over andere gegevens en  is deze dus  in de mogelijkheid de globale 
procedure van het FAVV  i.k.v. het analyseprogramma  toe  te passen.  In vergelijking met eerdere  jaren  is het 
verschil echter miniem.  

Michael Gore (FEBEV) vraagt zich af in welke mate er wordt rekening gehouden met autocontrole en de analyses 
uit de sectoriële bemonsteringsprogramma’s. Bijkomend vraagt de heer Gore zich af indien de residubijdragen 
die betaald worden door de sector ook een invloed hebben op het aantal analyses?  

De heer Maudoux laat weten dat er effectief rekening wordt gehouden met autocontrole. Dit is trouwens één 
van de voorwaarden van de Europese Regelgeving waarmee moeten worden rekening worden gehouden bij het 
opstellen van het programma. Het natuurlijk niet mogelijk om bij de programmatie van de analyses rekening te 
houden  met  het  ACS  van  elke  individuele  operator.  Daarom  houdt  het  FAVV  bij  de  opmaak  van  het 
analyseprogramma  rekening met de  sectoriele bemonsteringsplannen. De werkwijze hiervan  ligt vast  in een 
procedure en kan, indien de leden dit wensen, overgemaakt worden.  

De Voorzitter laat weten voor de tweede vraag dat de vleessector in dat opzicht een buitenbeetje, met name dat 
zij specifieke retributies betalen in het kader van residuen. Tot op heden kan het FAVV wel aantonen dat er een 
evenwicht bestaat tussen de kost van de monsternemingen en analyses en de retributies die door de verschillend 
bedrijven betaald worden. Dit  slaat echter op een  zeer klein gedeelte  van alle analyses die moeten gedaan 
worden. Er zijn heel wat wettelijke criteria die gerespecteerd dienen te worden maar  in het algemeen wordt 
erover gewaakt dat de analyses en het aantal analyses gebaseerd zijn op de risico‐evaluatie.  

De  heer Hallaert  (FEVIA)  haalt  aan  dat  het  analyseprogrogramma  in  het  algemeen  gebouwd wordt  op  het 
verleden en de continuïteit. Een aspect dat toch relatief nieuw is met name de “Actielimieten”. FEVIA laat weten 
hiervoor zeer beducht te zijn omdat dit eerder nationale actielimieten zijn. Er zou ten zeerste moeten worden 
opgelet hoe hiermee wordt omgegaan en dat België bijvoorbeeld een specifiek probleem kan creëren omdat zij 
de  enige  is  die  bepaalde  analyses  doet.  Op  dat  vlak  zou  het  FAVV  zeker  mee  moeten  werken  met 
monitoringsprogramma’s op Europees vlak.  

De  Voorzitter  begrijpt  de  bekommermis, maar  laat  ook weten  dat  feedback  essentieel  is. Daarom  stelt  de 
Voorzitter voor om het dossier Actielimieten regelmatig te agenderen tijdens het Raadgevend Comité.  

De Voorzitter sluit af door op te merken dat vooraleer een analysprogramma tot stand komt er heel wat overleg 
is, zowel binnen het FAVV als met de stakeholders zijn geweest. Samen met het Wetenschappelijk Comité wordt 
gewaakt over het feit dat dit een risicogebaseerd programma blijft. Indien de leden nog specifieke vragen zouden 
hebben m.b.t. het analyseprogramma zij deze kunnen stellen tijdens het voorziene technische overleggen. 

Punt 5:  Verslag  laatste  vergadering  van  Opvolgingscomité  + 
budgetrealisaties 2018 

Caroline Cromphout legt de cijfers met betrekking tot het budget voor de jaren 2018 en 2019 toe aan de hand 
van een PowerPointpresentatie.  
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Bijkomende informatie bij slide 6: de uitgaven voorzien voor het Fipronildossier (30 miljoen euro) zal over 2 jaar 
verspreid worden m.a.w. ongeveer de helft voorzien voor 2018 en de andere helft voor 2019. Het deel voor de 
landbouw zal dit jaar betaald worden, het stuk post‐landbouwbedrijven is voorzien voor volgend jaar.  

De Voorzitter wenst nog toe te voegen dat: 

 In het kader van de Brexit werd een dossier  ingediend om voorbereid te zijn op om het even welke 
situatie dan ook op 29 maart 2019. Dit wil zeggen dat voldoende mensen en middelen beschikbaar 
moeten  zijn  om  de  eerste  schokken  op  te  vangen.  Tot  op  heden  is  echter  nog  geen  akkoord met 
betrekking tot deze voorstellen. 

 In de presentatie ook geen werd verwijzing werd gemaakt naar de Afrikaanse Varkenspest. Op het 
moment van de opmaak van de presentatie was het nog zeer moeilijk in te schatten wat de bijkomende 
kosten deze ziekte met zich zou meebrengen, maar dit zal zeker een impact hebben op de resultaten 
van 2018 en de voorzieningen van 2019.  

Opmerkingen/vragen: 

De heer Hallaert (FEVIA) haalt de verhoging van de dotatie met 2 miljoen euro (i.k.v. VEVIBA) aan en vraagt of 
deze verhoging recurrent is, zoals eerder aangekondigd. De Voorzitter beaamt dit. Er werd namelijk in hetzelfde 
elan verder gedacht en dat dus de bijkomende verhoging voor het Brexit‐dossier onder personeelskosten ging 
vallen. De Voorzitter verklaart dat er effectief een stuk voorzien zou worden bij de personeelskosten maar er nog 
tal van andere zaken werden voorgesteld (niet alleen personeel). Er moet ook rekening gehouden worden met 
het feit dat wanneer de nieuwe Plant Health Law van kracht gaat (2020) dit heel wat nieuwe verplichtingen met 
zich zal meebrengen en dus ook een impact op het personeel zal hebben. 

Punt 6:  Feedback Audits 

De Voorzitter verklaart dat de audits op dit ogenblik nog lopende zijn en dat het dus voorbarig zou zijn om nu 
reeds  conclusies  te  trekken.  In  de  loop  van  deze week werden  de  laatste  interviews  van  de  tweede  audit 
afgerond. De Voorzitter vermoedt dat in de loop van de komende weken de verslagen van de FIA beschikbaar 
zullen zijn. Deze zijn echter  in eerste  instantie gericht aan de Minister, die eerste ontvanger  is. Van zodra de 
verslagen publiekelijk beschikbaar zullen zijn, zal dit punt  terug opgenomen worden  tijdens een Raadgevend 
Comité. 

.Punt 7:  Samenstelling Auditcomité 

Gevolggevend aan het vertrek van mevrouw Ana Granados als lid van het Raadgevend Comité wordt ook voor 
haar  lidmaatschap  in het auditcomité een vervanger(ster) gezocht. Mevrouw Géraldine Boseret (FWA) wordt, 
naast nieuw effectief lid voor het Raadgevend Comité, ook officieel aangeduid als nieuw lid van het Auditcomité. 

Punt 8:  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: 

 de Vlaamse Overheid voor om plaatsvervangend lid, Pieter Ommeslaghe te vervangen door mevrouw 
Evelien Decuypere. 

 de Franse Gemeenschap voor om plaatsvervangend lid, Gérard Alard te vervangen door de heer 
Michel Destiné. 

 ABVV‐FGTB Horval voor om plaatsvervangend lid, Larissa De Roose te vervangen door de heer Vinnie 
Maes 

 VBT voor om plaatsvervangend lid, Philippe Appeltans te vervangen door de heer Luc Vanoirbeek 

 FWA voor om effectief lid Ana Granados te vervangen door mevrouw Géraldine Boseret. 
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De leden van het Raadgevend Comité gaan akkoord met de aanduiding van mevrouw Decuypere en de heren 
Destiné, Maes en Vanoirbeek als plaatsvervangende leden en mevrouw Boseret als effectief lid.  

Variapunt Test‐Aankoop m.b.t. de controles op de Nutri‐scores 

Eind augustus laatstleden heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block gecommuniceerd dat 
het Nutri‐Score systeem toegelaten is voor producenten en distributeurs. Het systeem blijft vrijwillig, 
maar de minister moedigt de industrie aan om in te zetten op deze Nutri‐Score. Ondertussen passen 
reeds een aantal warenhuizen en een aantal producenten dit systeem in België toe. 
 
Vraag aan het FAVV:  
Wie  is  verantwoordelijk  voor  de  controle  op  het  Nutri‐Score  systeem?  Is  dat  het  FAVV  of  een  andere 
overheidsdienst? Vanaf wanneer en hoe zal dit gebeuren? Zullen de toepassingsvoorwaarden vastgelegd worden 
in een lastenboek? 
In Frankrijk, waar het Nutri‐Score systeem vorig  jaar al officieel  ingevoerd werd,  is het zo dat  fabrikanten en 
distributeurs die zich ertoe verbinden deze score te  implementeren, alle hiertoe nodige  informatie verstrekken 
aan Oquali (voedingsobservatorium van overheidswege). Is het FAVV ervan op de hoogte of dit ook in België zo 
voorzien is? 

Mevrouw Daphne Tamigniaux (FOD Volksgezondheid) legt uit  

De vrijwillige etikettering van levensmiddelen is een bevoegdheid van de FOD, behalve wanneer er sprake is van 
een officiële controle.  Deze kwestie zou voortaan dan ook niet meer moeten worden behandeld tijdens het RC 
van het FAVV, maar moeten worden doorgestuurd naar de FOD. Het Nutriscore‐systeem zal worden besproken 
tijdens de volgende vergadering van het Raadgevend Comité van de DG4/FOD, met name op 23 oktober.  

Indien Test‐Aankoop inlichtingen wil vóór deze datum, dan moeten ze de FOD contacteren.   

Het wettelijk kader voor de toepassing van het Nutriscore‐systeem  in België zit  in de eindfase.   Het Koninklijk 
besluit zou eind deze maand moeten worden bekendgemaakt.   

 

   

 

********************** 

De volgende vergadering van het RC zal plaatsvinden op dinsdag 23 oktober 2018 om 09u 30. 

********************  


