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1 Inspecties - Werking FAVV

2015/32/SAAV FEVIA Efficiënter organiseren van meerdere inspecties. FAVV DGC In behandeling Continu

Doelstelling in het kader van het Business Plan om de controles nog efficiënter te organiseren.

Het is logistiek niet steeds mogelijk om monsternames (vb. gekoelde monsters) te combineren met 

inspecties. Inspecties en audits moeten uit mekaar gehouden worden.

AND
BP2015-2017

Continu

2 B2C - Autocontrole

2015/11/SAAV UNIZO
Overschakeling van toelating naar erkenning is administratief en financieel een zware extra 

belasting.
FAVV ADGB In behandeling

Er zijn reeds veel versoepelingen voorzien om af te wijken van de erkenning.  Vb.: 30%- , 80km- en 

'2 eigen VEN'-regel. In het kader van de begeleidingscel voor kleine producenten zal een voorstel 

worden gedaan aan B2C voor het organiseren van opleidingen mbt 'overgang toelating naar 

erkenning'.

2015/31/SAAV FEVIA

Quick-start-fiches: aanpassen KB AC: fiches = verplichting voor gidsbeheerders volgens 

KB. In praktijk: kostprijs weegt niet op tegen nut en de nood van de bedrijven. Afwijkingen 

worden al toegestaan maar dit staat nog niet in wetgeving => oplossing of alternatief =nodig 

via aanpassing KB AC.

FAVV PCCB In behandeling

De bedoeling van de quick-start fiches was om het gebruik van de gidsen gemakkelijker te maken 

voor kleine bedrijven.De quick-start fiches werden intussen door het FAVV ontwikkeld voor de BtoC-

sector.Indien FEVIA hier geen meerwaarde inziet voor de leden kan dit ook op een andere manier 

gerealiseerd worden. Met name door ervoor te zorgen dat de gidsen ook toepasbaar zijn voor 

kleine bedrijven die van de versoepelingen kunnen genieten. Het KB autontrole zal in die zin 

worden aangepast. De verplichting mbt de quick start fiches zal worden geschrapt.

KB 30/06/2018

2015/83/SAAV COMEOS

In verband met de centraal aangestuurde organisatie van de handel met identieke 

procedures voor alle verkooppunten: de centrale wil de mogelijkheid hebben om de 

toelatingen van de verkooppunten via Foodweb te kunnen printen in geval van verlies in de 

winkels zelf;

FAVV DGC In behandeling Wordt gerealiseerd via het project usermanagement. AND 31/12/2018

3 Export

2015/30/SAAV FEVIA

Versnelling verdere ontwikkeling BECERT

=> nu 2 systemen nodig (papier+electronische certificatie) 

=> geen xml-uitwisseling mogelijk met bedrijfssystemen

FAVV PCCB
In behandeling

Gerealiseerd
Continu

Het FAVV doet er alles aan om BECERT zo snel mogelijk verder te ontwikkelen maar wil niet 

overhaast te werk gaan en ervoor zorgen dat het systeem voldoet aan de verwachtingen van de 

klant (exporteurs en certificerende agenten). Er werden extra middelen toegekend door de 

ministerraad in het kader van de exportdienstverlening van het FAVV. Hierdoor zullen de applicatie 

BECERT en de configuratie van nieuwe certificaten sneller kunnen ontwikkeld en uitgevoerd 

worden. We zetten sinds 2016 vooral in op twee pistes: de verbetering van de 'usability' en de 

configuratie van certificaten. Eind 2016 waren er al 23 verschillende certificaten in productie.

Eind 2017 waren er al 86 verschillende certificaten in productie.

De API voor operatoren is beschikbaar waardoor een XML-uitwisseling met bedrijfssytemen 

mogelijk is.

AND BP 2015-2017

2015/29/SAAV FEVIA

Verdeling van competenties gelinkt aan export: vb. afstemming tussen FAVV-

exportdiensten (IZ als contactpunt voor federaties en IEC als contactpunt via PCE voor 

bedrijven) => communicatieproblemen, langer wachten op antwoord, verlengde procedures, 

rechtzettingen => onbegrip en tijdsverlies 

FAVV PCCB
In behandeling

Gerealiseerd
Continu

Deze actie maakt deel uit van de permanente verbetering van de aan export gerelateerde diensten. 

De verbetervoorstellen werden aan de FAVV-hiërarchie voorgelegd in het eerste semester van 

2017. Dit werk wordt voort gezet in het kader van het BP 2018-2020.

Bijvoorbeeld : Publicatie van gekende fytosanitaire eisen van derde landen / deelname FAVV aan 

de “Tables rondes” georganiseerd door AWEX en de “Exportbeurs” georganiseerd door FIT / 

deelname FAVV aan de Task Force Export / revisie van de procedure « Voorbereiding en 

omkadering van een inspectie / audit door een bevoegde autoriteit van een derde land ».

AND
BP 2015-2017

01/06/2016

2018/01/SAAV BFA
Exportcertificatie: Het ondertekende digitaal certificaat zelf kunnen printen (een goed 

voorbeeld hiervan is oorsprong certificaten via Kamer Van Koophandel - Digichambers).
FAVV PCCB In behandeling

Kan enkel als het land van bestemming geen FAVV-stempel en “natte” handtekening van de 

certificerende agent eist.

Een gescande handtekening is niet voorzien in BECERT.

Een scan maken van een getekend certificaat is geen oplossing aangezien dit de administratie 

nodeloos verzwaart. 

Op termijn elektronische uitwisseling met derde landen is de beste optie.

AND 31/12/2020

2018/02/SAAV BFA
Exportcertificatie: Doorsturen van de technische fiches en labels x 1 jaar bv begin van het 

jaar en enkel meer door te geven in geval van wijziging. 
FAVV PCCB Gerealiseerd

In becert kan men een aanvraag/afgeleverd certificaat kopiëren en de bijlagen (technische fiches 

en labels) worden eveneens mee gekopieerd.
AND 31/12/2020

2018/03/SAAV BFA
Exportcertificatie: in geval van FAVV opmerking, betere en duidelijkere info vermelden i.p.v. 

bv “onvolledige aanvraag”
FAVV DGC In evaluatie

Er bestaat geen enkele instructie waarbij we voorzien dat het antwoord "aanvraag onvolledig" wordt 

gegeven door de certificerende medewerker in geval van opmerking mbt. een aanvraag  van 

certificaat. Om deze suggestie te beantwoorden/onderzoeken, is meer informatie nodig.  

AND

2018/04/SAAV BFA
Exportcertificatie: Aangezien bij elke aanvraag, onze referentie doorgegeven moet worden, 

graag ook deze referentie noteren op de FAVV factuur i.p.v. enkel certificaat nummer.
FAVV DGAD In evaluatie

De reden waarom een referentie wordt gevraagd aan de firma bij het indienen van de aanvraag en 

voor elke verdere communicatie die daarop betrekking heeft: bepaalde uitvoerders dienen op 

dezelfde dag verschillende aanvragen voor certificaten in voor eenzelfde bestemming en voor 

gelijkaardige producten. We vragen een uniek referentienummer om de verdere communicatie te 

vergemakkelijken en het risico op verwisseling van gelijkaardige dossiers te beperken (op het 

ogenblik van de aanvraag is er nog geen certificaatnummer dat kan worden gebruikt). Het doel is 

dat de operator zo snel mogelijk een correct certificaat ontvangt. BFA kan natuurlijk een 

alternatieve methode voorstellen die aan dezelfde verplichtingen voldoet.

Indien een aanpassing zou moeten gebeuren, vereist dit de aanpassing van 1, te bekijken zelfs 2 

applicaties. Er moet eerst nagegaan worden of dit een echte meerwaarde met zich meebrengt voor 

de betrokken operatoren, dan moet er een haalbaarheidsstudie gebeuren om vervolgens eventueel  

op een  ontwikkelings- en testfase over te schekelen. 

AND
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2018/05/SAAV BFA
Exportcertificatie: Meer dagen ondertekenen – PCE Oost-Vlaanderen. Nu slechts 2 dagen 

per week nl op dinsdag en donderdag.
FAVV DGC In evaluatie

Dit behoort tot de organisatie van de LCE en is al geruime tijd aangekaart bij de NICE. De 

aflevertemijn voor FEED-certificaten is al jarenlang vastgelegd op 5 werkdagen, wegens o.a. 

complexiteit van de technische fiches van de producten en de beoordeling naar al dan niet vrij op 

de EU-markt of niet. Zelfs voor goederen die nog geproduceerd moeten worden (just-in-time) kan 

een operator het zodanig organiseren dat hij dit certificaat binnen de 5 werkdagen in handen heeft, 

ook al is de LCE maar 2 dagen “open”.  La question a effectivement été abordée par BFA lors de 

réunions organisées par S4 mais où IEC était présent.  OVL assure respecter les délais prévus 

pour la délivrance des certificats.  Des exemples de dossiers problématiques ont été demandés 

lors de ces réunions puis par courrier (CONT/IEC/ADE/1455053), sans suite jusqu’ici.

AND

2018/06/SAAV BFA

Exportcertificatie: Kunnen zij ons een kopie van het goedgekeurd health certificaat mailen? 

Soms, bij hoogdringendheid, laten wij een certificaat ophalen en meteen naar een 

ophaaladres van de klant sturen waar het product zich bevindt. Dan moeten we van de klant 

nog een gescande kopie krijgen omdat we zelf het certificaat niet gezien hebben. Heel af en 

toe zijn er ook onregelmatigheden (geen handtekening op elk blad of zo). Die zien we dan 

pas als we het certificaat fysiek ontvangen. Het zou handiger zijn als we via mail al een 

kopie krijgen.

FAVV DGC Niet weerhouden

In becert is het afgeleverd certificaat beschikbaar, maar wel zonder de stempel en de fysieke 

handtekening.

Tenzij gebruik van BECERT, is het afleveren van een fotokopie van een certificaat, dat niet via 

BECERT wordt afgeleverd, niet voorzien omdat alleen het origineel geldig is. Het origineel is 

eigendom van de operator, hij maakt zoveel kopieën als hij wil.

AND

2018/07/SAAV BFA

Exportcertificatie: Landen waarvoor eigenlijk geen standaardcertificaat is (bijv. Mexico of 

Bangladesh): op dit ogenblik moeten wij aan het FAVV vragen om de deze landen in te 

vullen omdat we ze zelf niet kunnen aanvinken, dit zou makkelijker moeten kunnen.

FAVV PCCB Gerealiseerd

We veronderstellen dat dit gaat over export naar “landen op eigen risico”. We kunnen in becert de 

algemene certificaten aan deze landen koppelen (mits disclaimer: op eigen risico).  De nodige 

voorwaarden hiervoor zijn in becert al genomen. De koppeling is gebeurd.

Op de website kunnen we het algemeen certificaat ook zonder drop-down menu ter beschikking 

stellen, met de expliciete vermelding dat het op risico is van de exporteur.

AND

2018/08/SAAV VBT

Geïntegreerde lijst van operatoren voor export (hardfruit) derde landen: geautomatiseerde 

actualisatie van de gegevens.

Door middel van een gemeenschappelijk elektronisch formulier beschikbaar voor de 

betrokkenen (vb. dropbox, …), een beveiligde web-toepassing, of een andere relevante 

automatisatie zou het moeten mogelijk zijn dat door alle betrokkenen (FAVV, VBT, POs) 

met één document wordt gewerkt, waarin de verantwoordelijken tijdig/onmiddellijk de 

nodige aanpassingen kunnen aanbrengen. Op vandaag zijn het de POs die aanpassingen 

in hun xls-spreadsheet doorsturen naar het VBT; het VBT-brengt de gegevens samen in 

een gemeenschappelijke spreadsheet, het VBT stuurt door naar het FAVV, het FAVV 

integreert de update in de eigen documenten.

Tegelijkertijd kan een vereenvoudiging van de inhoud van de lijst overwogen worden (bvb. 

geen xy-coördinaten voor boomgaarden).

FAVV PCCB In behandeling

Het huidig beheer van deze lijsten is inderdaad omslachtig. Het grote probleem ligt echter vooral in 

de kwaliteit van de gegevens die worden aangeleverd door de PO’s. Vorig groeiseizoen werden de 

lijsten verschillende malen heen en weer gestuurd omdat:

- percelen werden afgemeld (omwille van kwaliteitsredenen of omwille van fytosanitaire redenen),  

en 

- door IEC problemen en/of fouten werden vastgesteld (bv. afmeldingen waarbij de reden van 

afmelding niet werd doorgegeven, ontbreken van info, foutief VEN of PO nummer, naam van de 

producent niet in overeenstemming met BOOD, foutieve oppervlakte, foutieve provincie, 

pakstations aangemeld zonder gACS etc.). Er dient inderdaad met de sector bekeken worden hoe 

we deze problemen naar toekomst toe kunnen verhelpen maar een belangrijk element is mijn 

inziens toch dat de PO’s er dienen op toe te zien dat de informatie die wordt doorgegeven volledig 

en correct is. 

Wat betreft de vermelding van de x,y coördinaten, dit is momenteel een optioneel in te vullen 

kolom. PCFruit vraagt om deze coördinaten op te nemen in de tabel zodat zij de percelen kunnen 

lokaliseren en zij hiervoor niet steeds de producent dienen te contacteren. Tijdens het laatste 

overleg met PCFruit werd door PCFruit de vraag gesteld of de gegevens m.b.t de lokalisatie en de 

oppervlakte van de percelen niet kan worden ter beschikking gesteld op basis van de 

verzamelaanvraag bij de gewesten. Volgens S5 beschikt het FAVV beschikt over de gegevens van 

het Vlaams gewest en dat we verder kunnen bekijken wat mogelijk is in het kader van de toewijzing 

van de controles die op de percelen dienen te gebeuren aan PCFruit. Maar dat zeker nog moet 

worden uitgeklaard of er geen wettelijke struikelblokken zijn (privacy) om deze gegevens over te 

maken aan PCFruit.  

Het initiatief zal genomen worden om de problematiek te bespreken met de sector en potentiële 

verbeterpistes te detecteren en evalueren.

AND

2018/09/SAAV VBT

Sectorprocedures voor export derde landen: door de betrokken sector(en) enkel op te 

stellen in de eigen landstaal.

Op vandaag eist het FAVV dat elke goedgekeurde sectorprocedure, die door het VBT 

standaard wordt ingediend in het Nederlands, door de betrokken sector eveneens in het 

Frans ter beschikking wordt gesteld. Momenteel heeft het VBT geen weet van enige vraag 

naar deze Franse/vertaalde procedures. 

Het moet de sectoren vrij staan om uitsluitend te werken en te communiceren in de 

landstaal die zij verkiezen. Het is aan de overheid om in het kader van de taalwetgeving 

eventuele vertalingen naar alle landstalen te voorzien – indien nodig geacht.

FAVV PCCB Niet weerhouden De taalwetgeving laat dit niet toe. De procedures dienen in beide landstaten te worden opgesteld. AND

4 Communicatie - website

2012/16.2/SAAV COMEOS
(1) Het aantal informatiekanalen vanuit het FAVV beperken en 

(2) eenduidige interne communicatie garanderen met unieke en coherente verwachtingen.
FAVV ADGB In behandeling Continu

De revisie van de website is een strategische doelstelling van het FAVV

in eerste instantie wordt gekeken hoe de engelstalige website aangepast wordt en van daaruit 

werken naar een moderne benadering voor de ganse site. Nu al wordt voor bepaalde onderwerpen 

met microsites gewerkt. 

Een nieuwe site voor de B2C is in ontwikkeling.

Een vernieuwde site in het Engels is in ontwikkeling - INAT.

AND
BP 2015-2017

Continu

2012/15.3/SAAV FEVIA
1 centrale bron voor alle info voor en mbt de operator en zijn producten met een 

gebruiksvriendelijke toegang.
FAVV ADGB In behandeling Continu

De revisie van de website is een strategische doelstelling van het FAVV in eerste instantie wordt 

gekeken hoe de Engelstalige website aangepast wordt en van daaruit werken naar een moderne 

benadering voor de ganse site. Nu al wordt voor bepaalde onderwerpen met microsites gewerkt. 

Een nieuwe site voor de B2C is in ontwikkeling.

AND
BP 2015-2017

Continu
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2015/34/SAAV FWA

FAVV-website => operatoren ondervinden moeilijkheden bij het opzoeken van de CL en de 

wetgeving die hen aanbelangt. Opdeling volgens activiteit of type operator zou 

overzichtelijker zijn dan volgens onderwerp.

FAVV ADGB In behandeling Continu

De revisie van de website is een strategische doelstelling van het FAVV

in eerste instantie wordt gekeken hoe de engelstalige website aangepast wordt en van daaruit 

werken naar een moderne benadering voor de ganse site. Nu al wordt voor bepaalde onderwerpen 

met microsites gewerkt. Een nieuwe site voor de B2C is in ontwikkeling.

AND
BP 2015-2017

Continu

2015/36/SAAV FWA

Newsletter: meer gericht, niet x maal versturen indien de operator op meerdere 

onderwerpen geabonneerd is. Betere communicatie over de newsletter naar de operatoren 

toe.

FAVV ADGB 

PCCB
In evaluatie

Met het huidige systeem bestaat hier geen oplossing voor. Mogelijkheid tot rationalisatie wordt 

onderzocht - eventueel ander systeem/ evt via activiteiten in BOOD.
AND Onbepaalde duur

2015/35/SAAV FWA
Intrekken van een certificaat na controle door de PCE => melding zou door FAVV moeten 

gebeuren ipv door operator.
FAVV PCCB In behandeling

In het ontwerp tot wijziging van het KB autocontrole wordt een artikel in dat kader toegevoegd. Voor 

zover er een positief advies is van alle betrokken stadia over deze ontwerptekst, zal dit dus 

mogelijk worden.

Artikel 10 wordt aangevuld met een paragraaf 8, luidende: 

“§ 8 De organismen krijgen, onder de modaliteiten, bepaald door het Agentschap, toegang tot 

informatie met betrekking tot gegevens inzake naam, adres, activiteiten, audit- en 

inspectieresultaten van operatoren, actief in de voedselketen voor zover zij dit nodig hebben voor 

de uitoefening van hun taak als bedoeld in artikel 10, §1.”

KB 30/06/2018

2015/65/SAAV COMEOS

In verband met de centraal aangestuurde organisatie van de handel met identieke 

procedures voor alle verkooppunten: De centrale wenst systematisch een kopie te bekomen 

van de waarschuwingen, PV’s van analyses, e.d. van het FAVV over de verschillende 

verkooppunten, en dit om een snellere en betere opvolging/afhandeling van de dossiers 

door de centrale diensten te verzekeren;

FAVV DGC In behandeling

Het FAVV communiceert met het gecontroleerde punt. Vandaaruit moet de centrale zelf zorgen 

voor interne communicatie. Het nieuwe systeem van  Usermanagement  zal de ON de mogelijkheid 

geven om alle informatie te consulteren van de VEN.

AND 31/12/2018

5 Financiering

2012/1.4/SAAV VBT
Voldoende hoge bonus, blijvende aandacht voor enerzijds begroting in evenwicht en 

anderzijds correcte financiële maatregelen voor de operatoren.

kabinet-kabinet 

FAVV DGAD
In evaluatie

FAVV heeft begroting in evenwicht - grotere bonus werd voorgesteld door het FAVV.

Politiek besluit.
KB Onbepaalde duur

2009/49-46/SAAV FEBEV Herziening keurrechtensysteem. FAVV DGC PCCB In behandeling Een nieuw koninklijk besluit wordt opgesteld.
KB

AND
31/12/2019

2015/1/SAAV
Ho.Re.Ca. 

Vlaanderen

Jaarlijkse aangifteplicht: schrappen of info vergaren via andere overheidsinstanties 

(MAGDA-principe).
FAVV DGAD In behandeling

Andere diensten beschikken niet over de noodzakelijke info (vb aantal FTE's actief met voedsel). 

Elektronische aangifte in productie in het eertse semestes van 2018.
30/06/2018

2015/62/SAAV ABS
Daarnaast moet het mogelijk zijn om bedrijven die volledig gecertificeerd zijn via een 

autocontrolesysteem vrij te stellen van de jaarlijkse heffing.
FAVV DGAD In evaluatie Politiek besluit. KB Onbepaalde duur

6 Primaire productie

2015/53/SAAV BB

Vanuit rundvee:

Vraag om paspoorten bij export af te schaffen en te vervangen door een electronisch 

systeem waardoor administratie de kosten voor de kalverhouder afnemen. Bij de import en 

export van vleeskalveren komen heel wat administratieve plichtplegingen kijken. Vaak gaat 

het om honderden kalveren per keer.  Zo dienen bij export opnieuw individuele paspoorten 

aangevraagd te worden. Daarbij lopen de kosten sterk op. 

FAVV PCCB In behandeling

Realisatie Bovex project voor intraciommunautair handelsverkeer van runderen op middellange 

termijn. Kan op korte termijn gerealiseerd worden voor export naar Frankrijk. Nederland doet nog 

niet mee met BOVEX. 2017- BOVEX is operationeel maar moet nog officieel erkend worden door 

de EU Commissie vooraleer het overleg met de betrokken landen inzake implementatie kan 

beginnen. Net zoals andere landen heeft BE heeft een brief geschreven aan de Commissie in 

maart 2017. 

AND 31/12/2017

2015/43/SAAV FWA
Wetgeving mbt de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding vereenvoudigen want dit vraagt 

teveel administratie.
FOD VVVL In behandeling

Het besluit bevindt zich in ontwerpfasen, maar is omwille van diverse redenen geblokkeerd 

(financiering, aanvaarding door de sector en de dierenartsen). Er werd voor dit onderwerp geen 

enkel initiatief genomen door de FOD in het kader van de administratieve vereenvoudiging. Een 

wijziging zou kunnen gebeuren  in de toekomst (2018-2019) maar dan eerder in het kader van de 

strijd tegen de antimicrobiële  resistentie

KB Onbepaalde duur
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2009/33/SAAV
FAVV (S2)

BB
Bloednames voor Aujeszky naar slachthuis verplaatsen. LO FAVV FOD In behandeling

Dit is een vraag die reeds langer leeft maar waarrond nogal wat onduidelijkheid heerst, zeker wat 

betreft de randvoorwaarden om het systeem op een efficiënte manier op te kunnen zetten. Op de 

technisch agrofrontvergadering van 13 februari 2012 werd beslist om dit punt op vraag van de BB 

te herlanceren. Wettelijke basis bestaat: MB  van 23/07/2013 werd gepubliceerd op 30/07/2013 

(Art. 16. Het Voedselagentschap kan, volgens zijn instructies, de monsterneming nodig voor de 

opsporing van de ziekte van Aujeszky of voor het behoud van een Aujeszkystatuut toelaten in het 

slachthuis.).

DGZ heeft contact opgenomen in lente 2016 met FEBEV om de situatie op het terrein te evalueren. 

FEBEV heeft 2 slachthuizen aangeleverd die ondertussen bezocht geweest zijn. Dit om een beeld 

te krijgen van de praktische haalbaarheid van de bloedname aan de slachtlijn. Hieruit blijkt dat dit in 

bepaalde slachthuizen praktisch niet haalbaar is in de huidige omstandigheden (infrastructuur, 

slachttechniek).

Verdere analyse naar mogelijke pistes met FEBEV is lopend.

AND Onbepaalde duur

2015/46/SAAV FWA
De tuberculosewetgeving herzien =>nood aan een met de sector overlegde  

beslissingsboom en pragmatisme in de reglementering. 

FOD VVVL FAVV 

PCCB
In behandeling

Het advies van het WetCom werd op 1/09/2016 gepubliceerd. Het werd voorgelegd aan de Task 

force TB op 11/10/16 (en volgende, 1/maand tot april 2017 of meer) =>  op 28/04/2017 werd een 

akkoord bereikt over de grote principes

Nota overgemaakt aan de Minister in juni 2017. 

De Minister heeft gevraagd aan de FOD om een KB te schrijven die in november 2018 van kracht 

zal worden (groene nota).

Wijziging van het KB noodzakkelijk (FOD).

KB 31/12/2019

2015/47/SAAV FWA De brucellosewetgeving herzien om de testen te integreren (brucelline).
FOD VVVL FAVV 

PCCB
In behandeling

Beslissingsboom goedgekeurd. 

Het ontwerp-KB (FOD) werd overgemaakt aan het WetCom in juli 2017. 
KB 31/12/2018

2015/48/SAAV FWA
De revisie van de beslagfiche die verschaft wordt aan Arsia en die gevraagd wordt aan de 

fokkers. 
FAVV PCCB In behandeling

Verplichting tot het hebben van een beslagfiche zal geschrapt worden uit de diersoortspecifieke 

KB's.

De wijzigingsartikels zijn opgenomen in het ontwerp KB IR pluimvee dat op 14/07/2017 in CMR is 

goedgekeurd en in september 17 aan de raad van staat wordt toegezonden. 

KB 31/12/2018

2015/52/SAAV BB

Vanuit akkerbouw:

Formulier bruinrot: vb Limburg. Aangezien alle percelen in de verzamelaanvraag zijn 

aangegeven lijkt het me inderdaad overbodig om dit nog op die manier te moeten 

omschrijven op papier. Als men de verzamelaanvraag kan gebruiken om inningen te doen 

indien nodig voor het bruinrot/ringrotfonds dan toch ook om te weten op welke percelen 

aardappelen geteeld worden in die betreffende regio’s.

FAVV PCCB In behandeling

Een protocol  voor de uitwisseling van gegevens met de Gewesten wordt voorbereid.

Dit ontwerp van protocol werd overgemaakt aan het Waals Gewest op 23/03/2017. Het WG heeft 

gereageerd. Het bestaat uit afwijkende punten van interpretatie die aan te kaarten zijn tijdens een 

te houden bilaterale met het WG.

Er werd contact opgenomen met de Gewesten en de Juridische Dienst  om de nodige elementen 

voor de wijziging van het KB van 26/01/2014 betreffende de bestrijding van Ralstonia 

solanacearum te verzamelen. Deze wijziging voorziet het gebruik van de gegevens verschaft door 

de Gewesten. Een nieuwe versie van ontwerp besluit is overgemaakt.

31/08/2017: Het protocol bestemd voor het WG werd, getekend door HD, verstuurd ter 

ondertekening. In tussentijd werd er een voorstel gedaan voor een overleg tijdens de maand 

september met het VG (op basis van het protocol dat ter ondertekening bij het WG is) . 

Het protocol is teruggekeerd van het WG aangezien er ondertussen een directeurswissel had 

plaats gevonden en omdat bepaalde gegevens bij hen niet beschikbaar zouden zijn. De nieuwe 

versie werd ook ondertekend door HD en opnieuw verstuurd naar de permanente werkgroep.

AND Onbepaalde duur

7 Varia

2009/101/SAAV FEDIS Alle Belgische regelgeving m.b.t. voedselveiligheid verzamelen in één kaderwet. FAVV FOD In behandeling
Is on hold voor het moment. Belangrijke elementen zullen via wet diverse bepalingen voorzien 

worden. 
WET Onbepaalde duur
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2015/39/SAAV FWA

Veterinaire ante- en post-mortemkeuring in slachthuizen met beperkte capaciteit. De EU-

regelgeving (853/2004) ter zake voorziet in versoepelingen specifiek voor pluimvee die in 

BE niet toegepast worden => aanpassing van het KB  van 22/12/2005 en/of van het KB van 

25/01/2011 mbt de geassisteerde keuring.

FAVV PCCB DGC DGADIn evaluatie

Er bestaan al versoepelingen indien de regels worden nageleefd.  

1- Geassisteerde keuring 

2- Keuring in het begin van en op het einde van de dag en geen dierenarts aanwezig tijdens de 

slachtactiviteiten. Herevaluatie retributiesysteem

link met revisie vh keuringssysteem (eventuele wijzigingen naar de toekomst toe worden 

geëvalueerd in het kader van de revisie van het keurings- en retributiesysteem).

Een nieuw KB met betrekking tot "keurrechten" wordt ogbesteld. In dit kader zullen de keuringen in 

de kleine slachthuizen geherevalueerd  worden. Er zal geverifieerd worden of bijkomende 

versoepelingen mogelijk en noodzakelijk zijn. 

AND Onbepaalde duur

2018/10/SAAV VBT

Risicobeoordeling contaminanten: elektronische berekeningstool (cfr. PSTI-model voor 

gewasbeschermingsmiddelen).

Naar analogie met de PSTI-berekeningstool die door het FAVV op vraag van de sector op 

de website ter beschikking staat voor alle operatoren; vraagt de sector of dergelijke tool ook 

kan voorzien worden voor andere risicobeoordelingen, meer concreet voor contaminanten 

(vb. chloraat). Mogelijks kan het Wetenschappelijk advies 22/2014 als basis gebruikt 

worden.

FAVV PCCB In behandeling In handen van de EC en de EFSA AND
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