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1 Inspecties - Werking FAVV

2012/1.1.1/SAAV

2012/1.1.4/SAAV

2009/8-8/SAAV

2012/1.1.2/SAAV

2012/1.1.3b/SAAV

2012/1.1.4/SAAV

2009/8-8/SAAV

BB 

FEBEV

FWA

COMEOS

Uniforme interpretatie van wetgeving door het FAVV, de DMO  en de OCI en gelijke 

behandeling van operatoren, terugkerende problemen identificeren, inclusief problemen 

met vragen op CL.

FAVV PCCB 

DGC
Gerealiseerd Continu

Is al een doelstelling van het FAVV - indien er concrete gevallen zijn kan dit altijd gemeld worden 

en zal dit ad hoc onderzocht worden - indien er concrete gevallen zijn van discriminatie tussen 

bedrijven dan kan dit altijd gemeld worden en  zal dit onderzocht worden. Zoals voorzien wordt op 

elke vergadering met de sectoren gepeild naar verschillen qua interpretatie maar tot op heden 

waren er praktisch geen concrete gevallen.

AND Continu

2015/13/SAAV VBT Meldingsplicht en opvolging niet-conforme analyses: vraag naar digitaal meldingsformulier FAVV DGC Gerealiseerd 25/01/2016
In se geen probleem, dat kan gemakkelijk door elke operator in zijn systeem ontwikkeld worden. 

We zien geen toegevoegde waarde om dit aan iedereen op te leggen.
AND

2015/20/SAAV VBT
Non-conformiteiten bij inspectie: sancties evenredig met non-conformiteit en mogelijkheid 

laten voor corrigerende maatregelen door operator.
FAVV DGC Gerealiseerd 9/06/2015 Cfr de weging op de CL en de operator kan/moet steeds corrigerende maatregelen nemen. AND

2015/32/SAAV FEVIA Efficiënter organiseren van meerdere inspecties. FAVV DGC Gerealiseerd 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. Ook voor de interne 

organisatie blijft het een continue uitdaging om het geheel van controles zo efficiënt mogelijk te 

organiseren. 

AND
BP2015-2017

Continu

2015/58/SAAV Ho.Re.Ca. Wallonie

Voorwaarden voor het afsluiten van de inspectie : 

In geval van de afwezigheid van de zaakvoerder of de verantwoordelijke bestaat het risico 

dat bepaalde administratieve aspecten niet kunnen worden getoond aan de inspecteur 

tijdens de controle (bijvoorbeeld:  medische certificaten, opleidingsattesten, verklaring van 

overeenstemming, binnenkomend register, documentatie ongedierte …). In dit soort van 

situatie zou het nodig zijn om deze items niet te evalueren op de dag van de inspectie, maar 

een redelijke termijn te laten voor de zaakvoerder om de vereiste bewijzen te verschaffen 

(mail, brief, bezoek aan de PCE…). De inspectie zou enkel mogen worden afgesloten (en 

enkel online publicatie van de resultaten op het web) wanneer deze termijn afgelopen is.  

FAVV DGC Gerealiseerd 25/01/2016

Staat al in onze procedure : "Indien een item niet ter plaatse kan worden beoordeeld omdat de C/I 

over onvoldoende informatie beschikt en een bijkomende studie of onderzoek zich opdringt 

(bijvoorbeeld meldingsdossier voor voedingssupplementen), vult de C/I NVT in. In het 

commentaarveld vermeldt de C/I dat dit (deze) item(s) verder zal (zullen) worden onderzocht in de 

PCE (voorlopig verslag).  Indien in uitzonderlijke gevallen tijdens een onaangekondige controle 

documenten die al bestaan bij de operator niet kunnen worden getoond, kunnen we afwijken van 

de basisregel. In dat geval noteert de C/I dat, indien de correcte documenten binnen de 4 

werkdagen worden verstrekt aan de PCE, het item geëvalueerd zal worden als conform (voorlopig 

verslag)."

PROC

2 B2C - Autocontrole

2012/2.1.1/SAAV

2012/2.1.2/SAAV

2012/2.1.3/SAAV

BB 

Landbouw & visserij

COMEOS

Generieke B to C-gids. FAVV PCCB Gerealiseerd 26/04/2016  De modulaire gids voor de B2C is gepubliceerd. AND
BP 2015-2017

6/2016

2012/15.2B/SAAV SYNAGRA (2) analyseresultaten en meldingsplicht. FAVV Gerealiseerd 9/06/2015 Document meldingsplicht en meldingslimieten. AND

2015/12/SAAV
UNIZO

Ettikettering van voorverpakte producten => onmiddelijke verkoop en 

voedingswaardevermelding.

FOD VVVL FAVV 

PCCB
Gerealiseerd 1/08/2016

Nieuwe EU-reglementering "etikettering" die van toepassing is sinds eind 2014. Zowel voor de 

definitie van prepacked for direct sale als voor de producten die vrijgesteld zouden zijn van de 

voedingswaarde-etikettering, werden voorstellen geformuleerd, gezamenlijk door de FOD 

Volksgezondheid, Economie en het FAVV. In mei- juni 2015 werd het dossier overgemaakt aan het 

kabinet Borsus waar ook overleg gepleegd wordt met de sectoren en met het kabinet Peeters en 

het kabinet De Block. Interpretatief document gepubliceerd op 1/08/2016.

AND 31/12/2016

2015/8/SAAV
Ho.Re.Ca. 

Vlaanderen . 

Schriftelijke verklaring van overeenstemming: moeilijk verkijgbaar van leverancier => 

symbool (wijnglas en vork) zou moeten volstaan.

FOD VVVL 

FAVV PCCB 

DGC

Gerealiseerd 12/2015
Op 2 juni 2015 werd een KB gepubliceerd waarin aanpassingen mbt de verklaring van 

overeenstemming staan. Deze is niet langer vereist voor B2C.
KB

2015/3/SAAV
Ho.Re.Ca. 

Vlaanderen

Onderhoud- en ongediertebestrijdingdsplan: enkel op moment van inspectie staat 

controleren en obv daarvan: conform / niet-conform.
FAVV PCCB Gerealiseerd 12/2015 Een reeks versoepelingen zijn op 1-1-2016 in werking getreden. Opgenomen in FAQ B2C gidsen. AND

2015/5/SAAV
Ho.Re.Ca. 

Vlaanderen
Opleidingregistratie van het personeel  (zelfs interne opleidingen) : nut? FAVV PCCB Gerealiseerd 12/2015 Een reeks versoepelingen zijn op 1-1-2016 in werking getreden. Opgenomen in FAQ B2C gidsen. AND

2015/6/SAAV
Ho.Re.Ca. 

Vlaanderen

Klachtenbehandeling: nut van registratie en schriftelijk bijhouden van mondeling ad rem 

opgeloste klachten?
FAVV PCCB Gerealiseerd 12/2015

Een reeks versoepelingen zijn op 1-1-2016 in werking getreden. Opgenomen in FAQ B2C gidsen.

In de B2C-sector kan het register van de verplichte meldingen bij het Agentschap het 

klachtenregister vervangen. 

AND
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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'. 

2015/19/SAAV VBT
Rekeninghouden met operator-eigen analyseresultaten in het kader van een gevalideerd 

autocontrolesysteem.
FAVV DGC Gerealiseerd 9/06/2015

Bij controles wordt reeds rekening gehouden met een gevalideerd ACS voor de inspectiefrequentie 

en met gevalideerde sectorbemonsteringsplannen.

2015/79/SAAV COMEOS

In het kader van autocontrole ondervinden onze leden dat de volgende registraties voor 

zelfstandigen enkel extra werk betekenen, zonder meerwaarde in resultaat: jaarlijkse 

leveranciersbeoordeling van lokale leveringen (elke non-conformiteit wordt onmiddelijk 

doorgegeven en de samenwerking met "slechte" leveranciers wordt stopgezet) (dit gaat dus 

niet over de centrale aanleveringen waarvoor meestal centraal leveranciersbeoordelingen 

worden uitgevoerd).

FAVV PCCB Gerealiseerd 12/2015

Een reeks versoepelingen zijn op 1-1-2016 in werking getreden. Opgenomen in FAQ B2C gidsen. 

De leveranciersbeoordeling kan afgedekt worden via de jaarlijkse evaluatie van de niet-

conformiteiten bij ingangscontrole.

AND

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 Gerealiseerd 19/07/2019

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

2015/71/SAAV
Bakkers 

Vlaanderen

Productfiches eigen producten:

Deze verplichting moet in functie zijn van de grootte van het bedrijf.  Voor kleinere bedrijven 

moet de mogelijkheid zijn om informatie over de producten ook mondeling over te maken 

aan de klant. (na vraagstelling van de klant).

FAVV PCCB Gerealiseerd 12/2015

Een reeks versoepelingen zijn op 1-1-2016 in werking getreden. Opgenomen in FAQ B2C gidsen. 

De productfiches zijn niet meer noodzakelijk voor producten die rechtstreeks aan de eindgebruiker 

worden geleverd indien de operator zich voor zijn HACCP-systeem baseert op een AC-gids.

AND

2015/75/SAAV
Bakkers 

Vlaanderen

Registraties in het algemeen:

De ambachtelijke bakker ervaart registraties als een zinloze administratieve belasting.  Wij 

zijn ervan overtuigd dat in grotere bedrijven deze registraties nuttige werkinstrumenten zijn 

om taken en verantwoordelijkheden te omschrijven en te controleren.  Maar in een 

ambachtelijke bakkerij is de rechtstreekse communicatie het gebruikelijke. De bakker staat 

hier midden in de productie, tussen zijn personeel.  Er wordt rechtstreeks en onmiddellijk 

gecommuniceerd over werk, taakverdeling, eventuele problemen en de oplossingen. 

kortom, er wordt  gewoon met elkaar gepraat om het werk correct uit te voeren en 

eventuele problemen op te lossen.  De verplichte registraties leveren in deze manier van 

werken geen meerwaarde en worden hierdoor aanzien als vervelende administratieve 

rompslomp.  

FAVV PCCB Gerealiseerd 12/2015

Een reeks versoepelingen zijn op 1-1-2016 in werking getreden. Afhankelijk van het type registratie 

zijn er al dan niet versoepelingen voorzien in de nieuwe FAQ B2C gidsen (cfr eerdere 

registratievoorstellen).

AND

2015/76/SAAV
Bakkers 

Vlaanderen

Allergeneninformatie van grondstoffen, aangekochte producten, ….

 Wij vragen dat het voedselagentschap aandacht heeft voor de moeilijkheden die de bakker 

ondervindt bij het verzamelen van de allergeneninformatie voor de producten die hij inkoopt 

(grondstoffen, half-fabricaten,….)

Allergeneninformatie wordt op een zeer diverse manier beschikbaar gesteld door 

fabrikanten. Via etiket, technische fiche, enkel op aanvraag, via website, …….  De bakker 

ondervindt vele moeilijkheden bij het verzamelen van de juiste informatie:

- Technische fiches zijn niet beschikbaar in de correcte landstaal.

- Technische fiches zijn soms zéér uitgebreid en vooral zéér ‘technisch’ opgesteld waardoor 

de specifieke allergeneninformatie moeilijk terug te vinden of te ontcijferen is.

- De mogelijke aanwezigheid van de 14 verplichte allergenen zitten soms in een veel 

grotere groep van allergenen, waardoor je ze moeilijk terugvind.

- De allergenen worden niet steeds hetzelfde benoemd. Dit geeft soms verwarring.

- Het is soms moeilijk te bepalen of een allergeen effectief aanwezig is als ingrediënt, al dan 

niet als mogelijk spoor van …, of door mogelijke kruisbesmetting.

- Producten worden soms herverpakt, waardoor het oorspronkelijk etiket verloren is 

gegaan.

- ……

Wij vragen dat het voedselagentschap initiatieven onderneemt naar de producenten toe om 

een betere beschikbaarheid van de nodige informatie te bekomen.

FAVV PCCB Gerealiseerd 3/05/2016

Dit voorstel leidt niet tot administratieve vereenvoudiging. FAVV controleert reeds alle schakels. 

Iedere fase van de voedselketen is verantwoordelijk voor wat betrekking heeft op haar.  Allergenen 

zijn mogelijk gevaarlijk voor de consument. Het valt namelijk onder de verantwoordelijkheid van 

een operator om alle voorzorgen te nemen die in dit domein van hem afhangen. Het FAVV heeft op 

3 mei een rondetafel georganiseerd tussen Fevia en de B2C-sector. Er werd gevraagd aan de 

sectoren om hun leden te sensibiliseren en waar nodig bilateraal (B2B-sector met B2C-sector) 

afspraken te maken zodat de overdracht van informatie tussen leverancier en afnemer op een 

vlotte manier kan gebeuren. 

AND 1/07/2016
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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 Gerealiseerd

Wordt gerealiseerd via het project usermanagement.

PCCB: Heeft in se weinig of niets met project Usermanagement te maken. Dit project regelt enkel 

de toegang die iemand tot een bepaalde operator heeft. Indien iemand ingelogd heeft via de ON, 

dan zijn de onderliggende VEN zichtbaar en zu dit dus in bv. operator card voorzien kunnen 

worden. 

Te realiseren via Operator Card?

DGC: Te realiseren via Operator Card? Voor zover we duidelijk spreken over een ON met 

onderliggende VEN's is dit reeds ontwikkeld en is de mogelijkheid om een toelatingsattest te 

printen voor onderliggende VEN's op heden reeds voorzien via Foodweb. Het probleem blijft wel 

degelijk gelinkt aan het user-management (bvb. kan een boekouder dit doen voor de operator, 

kwaliteitsverantwoordelijke, delegatie van toegangsrechten etc...): verder te bekijken met SIBI 

AND 31/12/2018

2015/84/SAAV COMEOS

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

procedures voor alle verkooppunten: mogelijkheid van automatische, centrale 

temperatuurregistratie en registratie van binnenkomende producten in plaats van papieren 

registers per verkooppunt;

FAVV PCCB Gerealiseerd 9/06/2015

De registratie van de temperaturen via een centraal systeem is altijd mogelijk, op voorwaarde dat 

de vereisten worden nageleefd (bijvoorbeeld toegang tot registraties op het niveau van de 

verkoopspunten, aanwezigheid van een waarschuwingssysteem van het verkoopspunt in geval van 

een probleem,...)

AND

2015/86/SAAV COMEOS

Rol van de retailer in verband met nationale merkproducten (A-merken):

o Opvragen van technische fiches van producten rechtstreeks bij de op de verpakking 

vermelde producent en niet via de retail/plaats van aankoop. 

FAVV PCCB Gerealiseerd 1/01/2016
Sinds 1 januari 2016 zullen de inspecteurs en de controleurs van het FAVV geen productfiches 

meer vragen in de B2C.
AND

2015/24/SAAV COMEOS
Geïntegreerde verkooppunten - centrale audit gemeenschappelijke zaken + korte audit in 

de verkooppunten.
FAVV PCCB Gerealiseerd 9/06/2015

Dit bestaat reeds en wordt behandeld in het document:

Technische specificatie voor het bepalen van het aantal mandagen en van de frequentie bij audits 

in het kader van de validaties van ACS.

De mogelijkheid om de duurtijd te verlagen van de audit toegewezen aan inrichtingen van een 

groep, ook uit te breiden naar de inrichtingen van zelfstandigen werd altijd geweigerd. Voor 

zelfstandigen is er immers geen enkele verplichting om het kwaliteitssysteem van de groep na te 

leven. 

AND

2015/26/SAAV COMEOS

Handelaars die kleine hoeveelheden voeder voor kippen/konijnen verkopen => nu = 

voedselproducerend waardoor audit van de centrale niet meer verloopt obv de gids 

detailhandel.

FAVV PCCB Gerealiseerd 26/04/2016

De EU interpretatie van voedselproducerende dieren en het alternatief gezelschapsdiervoeders is 

steeds dat dit op niveau van species bekeken wordt. Konijnen en kippen zijn voedselproducerende 

species. De verkoop van voorverpakte diervoeders werd opgenomen  in een module van de 

generieke gids voor de B2C sector. Diervoeders mogen enkel verkocht worden aan particulieren. 

De verkoop in bulk en verkoop voor professioneel gebruik vallen niet onder het toepassingsgebied 

van het praktijkhandboek autocontrole voor de B2C-sectoren. 

AND
BP 2015-2017

1/06/2016

2015/54/SAAV Ho.Re.Ca. Wallonie

Traceerbaarheid : 

Het bijhouden in de horeca van een volledig binnenkomend register vereist de registratie 

van een identifier voor ieder binnenkomend product (bijvoorbeeld : partijnummer).  

Bepaalde leveranciers vermelden deze informatie op hun leveringsbon, maar dit gebeurt 

niet systematisch.  In dat geval is het aan de restaurateur om de leveringsbon aan te vullen 

met de ontbrekende informatie.  Dit vormt een aanzienlijke administratieve last.  Kunnen 

we, aangezien de leveranciers over deze informatie moeten beschikken in hun uitgaand 

register, niet eisen dat de leveranciers de identifiers van de geleverde producten 

systematisch vermelden op hun leveringsbonnen ? 

FAVV PCCB Gerealiseerd 3/05/2016

Elke stap in de keten moet zijn eigen verantwoordelijkheid opnemen. Het gaat om een leverancier-

klantrelatie die uitgeklaard dient te worden tussen de betrokken operatoren. Het is aan iedere 

operator om zijn verantwoordelijkheid op te nemen door een voldoende traceerbaarheid te 

verzekeren. Het FAVV heeft op 3 mei  2016een rondetafel georganiseerd tussen Fevia en de B2C-

sector. Er werd gevraagd aan de sectoren om hun leden te sensibiliseren en waar nodig bilateraal 

(B2B-sector met B2C-sector) afspraken te maken zodat de overdracht van informatie tussen 

leverancier en afnemer op een vlotte manier kan gebeuren.

AND 1/07/2016

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 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.

November 2018 waren er al 148 verschillende certificaten in productie.

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

mogelijk is.

AND BP 2015-2017
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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 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

2015/49/SAAV BB

Vanuit sierteelt:

1 aanspreekpunt of loket dat steeds bemand is en waar exporteurs terecht kunnen om 

sneller te handelen in geval er iets fout loopt in de export . En hierdoor vermeden dat 

vervoer aan de grens moet blijven staan met sterk oplopende kosten voor chauffeur, 

andere producten in vrachtwagen die niet tijdig verder kunnen, … . Wellicht speelt deze 

problematiek ook in de andere sectoren. 
Bijvoorbeeld een vrachtwagen staat aan de grens van een land (buiten EU) en blijkt dat er bepaalde informatie 

ontbreekt op het fytosanitair certificaat, dat eenvoudig kan aangepast worden (bijvoorbeeld verklaring dat planten 

vrij zijn van een bepaald organisme omdat het niet in België voorkomt). Dit kan ter plaatse nog aangepast worden 

via FAVV Brussel. Op dit moment moet de exporteur dit melden aan de PCE. Meestal spelen ze die vraag dan ook 

gewoon door aan FAVV Brussel (die beslissing moet nemen). Dit is in eerste instantie dus al een extra stap en 

bovendien is het niet zeker dat er iemand standby is (bv in vergadering, vakantie, …).

FAVV PCCB 

DGC
Gerealiseerd 25/01/2016

FAVV is bijna de enige overheidsinstelling die altijd bereikbaar is. Binnen de controlediensten van 

het FAVV is reeds een wachtdienst georganiseerd voor dringende zaken. Als er dringende 

beslissingen moeten genomen worden, is er altijd een manager beschikbaar.

AND

2015/59/SAAV ABS
De verdere uitbouw van de exportcel is echt noodzakelijk om snel en accuraat te kunnen 

inspelen op vragen uit de sector.  
FAVV PCCB Gerealiseerd 1/08/2016

Er werden extra middelen toegekend door de ministerraad in het kader van de 

exportdienstverlening van het FAVV.  

De selecties voor de aanwervingen werden afgerond en de geselecteerde kandidaten zijn sinds 

augustus 2016 allemaal in dienst. Er werden twee medewerkers (coördinator en expert fyto) door 

interne mutatie geïntegreerd binnen S4.

AND 31/12/2016

2015/63/SAAV ABS

Bij overleg met de sector moet het de regel zijn dat alle geledingen betrokken worden. Zo 

kan het niet langer dat één operator het monopolie krijgt om export te realiseren naar derde 

landen. Het voorbeeld van de perenexport naar Canada is daar een schrijnend voorbeeld 

van. Vrije exporteurs en producenten kunnen niet inspelen op deze nieuwe 

marktopportuniteiten omwille van de te vervullen voorwaarden die op maat van de veilingen 

geschreven werden.

FAVV PCCB Gerealiseerd 9/06/2015

Werd vroeger reeds besproken met sectoren en ze zijn tot een akkoord gekomen om dossiers zo 

op te stellen dat de markt nadien voor iedereen toegankelijk kan zijn (mits aan de voorwaarden 

voldaan wordt).

AND

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
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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 Gerealiseerd

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”. De vraag werd effectief aangekaard door BFA tijdens de 

door S4 georganiseerde vergaderingen waar IEC aanwezig was.  OVL verzekert dat zij de voor de 

aflevering van de certificaten voorziene termijnen  respecteren.  Er werd tijdens de veragderingen 

en per brief nadien gevraagd om voorbeelden van problematische dossiers door te geven maar dit 

bleef tot op heden zonder gevolg (CONT/IEC/ADE/1455053). 01/2020 : bij de overschakeling van 

OVL naar OVB ; sedert begin 2018 : dagelijkse FEED certificering in OVB. Aangekaart probleem is 

volgens ons opgelost

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 PO's 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. Om correcte lijsten te 

verkrijgen, werd vorig groeiseizoen meermaals info 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 te 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 werd genomen om de problematiek te bespreken met de sector en potentiële 

verbeterpistes te detecteren en evalueren. De xls blijft tot nader orde behouden aangezien de 

opmaak van een databank een aanzienlijke meerkost met zich mee zou brengen zonder een echte 

meerwaarde te zijn. De operatoren worden wel aangespoord om meteen de juiste en correcte info 

over te maken.

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 vernieuwde site in het Engels is in ontwikkeling - INAT.

De internationale website is voltooid. De business case deel 1 betreffende de nieuwe website van 

het FAVV zal in januari 2020 op de programmameeting worden gepresenteerd.

AND
BP 2015-2017

Continu

2012/15.2A/SAAV SYNAGRA (1) Beschikbaarheid analyseresultaten in foodweb voor operatoren. FAVV Gerealiseerd 9/06/2015 AND

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. 

De business case deel 1 betreffende de nieuwe website van het FAVV zal in januari 2020 op de 

programmameeting worden gepresenteerd.

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 Gerealiseerd 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. 

Er is een nieuwe applicatie gecreëerd op het website, gedeelte pro, voor het opzoeken van 

checklists.

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
Gerealiseerd

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

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

Het gebruik van newsletters is gestroomlijnd, maar de keuze van categorieën en het aantal 

newsletters blijft in handen van de experts.

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 Gerealiseerd 19/07/2019

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

2015/37/SAAV FWA

Verbeteren van de communicatie tussen het FAVV en de regio's mbt de conditionaliteit => 

In primaire sector zijn sommige NC te wijten aan een mankement op het moment zelf maar 

kan dit erg snel recht gezet worden door de operator.

FAVV PCCB 

DGC
Gerealiseerd 29/06/2016

Het probleem is niet de communicatie maar de reducties die de gewesten toepassen op de 

premies naar aanleiding van non conformiteiten vastgesteld door het FAVV (Objectiver les constats 

en matière d'Hygiène, les autres étant "quantifiables"). Wordt op de agenda geplaatst van het 

overleg met de gewesten ivm de randvoorwaarden en het agrofront. Overleg georganiseerd met de 

gewesten en de landbouworganisaties (29/06/2016) => Demande d'objectiver les constats en 

matière d'Hygiène, les autres étant "quantifiables"). Na de cijferanalyse door het FAVV, er zijn +/- 

60 gevallen (niet-conforme controles) per jaar en per gewest in dit geval.

=> Het FAVV heeft de controleurs eraan herinnerd dat ze in geval van non-conformiteiten ad hoc 

opmerkingen moeten maken en blijft ter beschikking op PCE-niveau om bijkomende 

verduidelijkingen te geven aan de Gewesten indien ze dat wensen met het oog op het nemen van 

hun beslissing. De zaken, het dossier kunnen ook aangekaart worden op de tweejaarlijkse 

vergaderingen die voorzien zaijn in het protocol. Dit wordt meegedeeld aan de Gewesten in 

oktober, een bijkomende vergadering zal enkel voorzien worden indien de Gewesten dit wensen.   

AND 30/06/2016

2015/56/SAAV Ho.Re.Ca. Wallonie

Website van het FAVV. 

(2) Bij de publicaties en tools die worden opgesteld door het FAVV zijn er verschillende die 

handelen over gelijkaardige onderwerpen.  De informatie die deze publicaties verschaffen is 

echter  niet altijd inhoudelijk coherent. Omdat er te veel informatiebronnen zijn die handelen 

over eenzelfde onderwerp wordt het lezen en het zoeken naar informatie trouwens nog 

ingewikkelder :

o gids,

o Meerdere checklists voor inspecties per sector

o Diverse publicaties die over gelijkaardige onderwerpen handelen : " De weg naar een 

feilloze FAVV-controle", "Persoonlijke hygiëne in bedrijven in de voedselketen", "Syllabus 

distributie", … 

o Quick startfiches

o Checklist voor de audit, 

o  Leidraad, 

o FAQ

o ….

Dit kan de lezer (operator of iemand anders) uiteindelijk leiden tot fouten of hem 

ontmoedigen tijdens het lezen. 

FAVV PCCB 

DGC
Gerealiseerd 15/11/2016

Een vereenvoudiging van de audittools is gerealiseerd.

Er werd voor de B2C werk gemaakt van: 

generieke gids

generieke FAQ (eerste versie gepubliceerd in februari 2014)

generieke audit CL (eerste versie gepubliceerd in april 2016)

Er is het project DYNAMO voor de inspectie CL.

AND 31/12/2017
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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. 

Project in 2 delen: log in via username en paswoord / log in via eID. Het eerste deel werd afgerond 

eind 2017.  Log in op ON-niveau en op VEN-niveau is mogelijk. Op ON-niveau kan men ook alle 

VEN's raadplegen die eronder vallen. Met de log in is alles zichtbaar, maw men kan geen rollen 

beheren ifv de applicatie/de persoon die inlogt. Dit zou bekeken worden samen met de log in via 

eID  want vereist nog aanpassingen binnen de verschillende applicaties. De log in via eID staat 

gepland voor eind 2019.

AND
31/12/2018

31/12/2019 (eID)

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
On hold

De inning van een bijdrage blijft essentieel voor de financiering van de controles die plaatsvinden 

bij instellingen met een gevalideerde ACS.

Beleidsbeslissing

KB Onbepaalde duur

2009/49-46/SAAV FEBEV Herziening keurrechtensysteem.
FAVV DGC 

PCCB
In behandeling

Een nieuw koninklijk besluit wordt opgesteld. Obv een intern akkoord binnen het FAVV werd een 

nota aan de Minister overgemaakt voor principieel akkoord en hierna zou het extern overleg 

opgestart worden. 

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 Gerealiseerd

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

Elektronische aangifte in productie in augustus 2018 => 93.000 aangiftes ontvangen tot nu toe.
1/08/2018

2015/50/SAAV BB

Vanuit fruitteelt:

Jaarlijks weerkerende fouten qua facturatie heffingen
vb. Een fruitteler haalt aan dat het FAVV jaar na jaar opnieuw de fout maakt om 3 keer een bijdrage te vragen voor 

het fruitbedrijf, dat een feitelijke vereniging is. Een factuur op naam van de FV, eentje op naam van de fruitteler en 

eentje op naam van zijn broer. Elk jaar opnieuw moet dit rechtgezet worden, wat een hoop administratie en 

frustraties met zich meebrengt voor de bedrijfsleider (telefoons, mails,…) Voorstel tot definitieve oplossing ?

FAVV DGAD Gerealiseerd 25/01/2016

Dit probleem bestaat voor alle feitelijk verenigingen en hun leden wanneer geen correcte registratie 

van de FV en haar leden is aangevraagd bij de PCE. De foute registratie is bijzonder gevoelig in de 

primaire sector vanwege de automatische facturatie van de sector. De eiser moet zich dus wenden 

bij de bevoegde PCE.

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 On hold

Andere diensten beschikken niet over de nodige informatie (bv. het aantal VTE's dat actief is op het 

gebied van voeding). 

Elektronische aangifte in productie sinds augustus 2018 => 93.000 tot nu toe ontvangen aangiften.

KB Onbepaalde duur

6 Primaire productie

2015/40/SAAV FWA

Controles in de primaire sector: 

* beperken tot 1/2 dag en de operator voorstellen om verder te werken als hij dit wil.

* de controle niet met 2 uitvoeren =>dit geeft slecht gevoel als de boer er alleen voor staat

* sector na sector controleren en niet meerdere terzelfdertijd want de producent kan in dat 

geval niet alles volgen

* de aanwezigheid van de producent is een must voor de controle. Bij afwezigheid, geen 

controle.

FAVV DGC Gerealiseerd 11/01/2016

Bestaat al voor een deel in onze procedure : 1/ Indien de inspectie langer zou duren dan een halve 

dag, dan wordt ze uitgevoerd per twee, ofwel wordt ze uitgevoerd in twee delen, behalve indien de 

operator verkiest om de inspectie tijdens de dag zelf af te sluiten. 2/ de controles worden normaal 

gezien door één persoon uitgevoerd, behalve indien er zich specifieke problemen hebben 

voorgedaan (technische kennis, aanbinden van dieren, bedreigingen door de operator...)  De 

inspecties per twee maken het voorwerp uit van een voorafgaand akkoord door het sectorhoofd.  

De controles zijn in orde in 95% van de gevallen. In 95% van de gevallen is het immers niet nodig 

dat de operator de controleur de hele tijd volgt. Dit is geen doeltreffende manier om zich te 

organiseren. De autoriteit heeft ook als taak om geen publieke middelen te verspillen.

PROC

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. Zolang er geen Europese goedkeuring is van BOVEX, kan de dematerialisatie bij 

EXPORT niet worden doorgevoerd

AND 31/12/2017
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2009/33/SAAV
FAVV (S2)

BB
Bloednames voor Aujeszky naar slachthuis verplaatsen. LO FAVV FOD On hold

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

2015/42/SAAV FWA

Afwezigheid van drempelwaarden voor de aanwezigheid van Listeria in hoeveproducten => 

sommige producten laten geen ontwikkeling van Listeria toe => drempelwaarde op het 

einde van de levenscyclus ipv afwezigheid bij het vertrek op de boerderij.

FAVV PCCB Gerealiseerd 20/05/2016

Er bestaan al versoepelde normen voor "listeria" voor producten waarin de ontwikkeling van listeria 

niet mogelijk is.

Een studie ondersteund door het Agentschap werd uitgevoerd op boter en op basis van de 

resultaten werd een advies gegeven door het Wetenschappelijk Comité. Het is niet toegestaan in 

dit stadium te concluderen dat de listeria in geen geval kan ontwikkelen in boter. 

Een studie die door het Agentschap wordt gefinancierd, zal starten op kaas. Op basis van de 

verkregen resultaten, zal het Wetenschappelijke Comité dienen een advies uit te brengen over de 

vermeerderingsmogelijkheid van listéria in de kazen.

AND 26/05/2016

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). 

Eind  februari 2018 heeft het FAVV een nieuw ontwerp TBC ontvangen. In september 2018 heeft 

FAVV een met de sector overlegd en bijgewerkt ontwerp KB TBC overgemaakt aan de FOD om de 

verdere juridische procedure af te handelen.

In 2019 heeft de FOD het advies van de IF ontvangen en werd het ontwerp KB overgemaakt aan 

het kabinet om het akkoord van de minister van begroting te vragen,

KB 31/12/2019

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

PCCB
Gerealiseerd Beslissingsboom goedgekeurd. 

De FOD bereidt een nieuw KB voor.

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 Gerealiseerd

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 state werd toegezonden. Aangepast op 

25/06/2018 via KB I&R pluimvee (artikel 45)

KB 31/12/2018
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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 voor RW, ondertekend door HD, is verzonden voor ondertekening. 

Intussen is voorgesteld om in september overleg te plegen met de VG (op basis van het protocol 

dat momenteel met RW wordt ondertekend).

De conventie was teruggekomen van RW omdat er in de tussentijd een verandering van directeur 

is geweest en omdat sommige gegevens niet bij hen beschikbaar zullen zijn. De nieuwe versie 

werd ook ondertekend door HD en teruggestuurd naar de OPW.

Conventie Waals Gewest: ondertekend

Conventie Vlaams Gewest: 

- overleg aan de gang; laatste vergadering ging door midden september 2018

- Overeenkomst voor ondertekening eind december 2019

AND Onbepaalde duur
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7 Varia

2015/17/SAAV VBT RASFF: gelijkvormig gebruik over alle EU-lidstaten. FAVV PCCB Gerealiseerd 25/05/2016

RASFF Standard operating procedures verscheen begin 2016. Doc voorgesteld en overgemaakt 

aan VBT op 25/05/2016 tijdens een bilateraal met de sector. Een guideline waarin de principes van 

een RASFF-melding voor residuen van pesticiden zijn opgenomen, zou binnenkort gevalideerd 

moeten worden. Deze zou een eerste harmonisering moeten aanbrengen in de RASFF-meldingen 

voor residuen van pesticiden.VBT werd op 19/11/2015 via mail op de hoogte gebracht van de stand 

van zaken van de werkzaamheden op het niveau van de EU. Een geüniformiseerd document van 

guidelines op EU-niveau (waaronder het aspect RASFF-melding en het consumptiemodel) zou in 

de komende maanden moeten worden goedgekeurd. De benadering van BE is in 

overeenstemming met die toekomstige aanbevelingen. 

AND Onbepaalde duur

2015/16/SAAV VBT
Aandacht voor de ARfD-modellen - specifieke consumptiecijfers die niet noodzakelijk gelijk 

zijn tss de EU-lidstaten en berekeningsmodellen.
FAVV PCCB Gerealiseerd 25/05/2016

RASFF Standard operating procedures verscheen begin 2016. Doc voorgesteld en overgemaakt 

aan VBT op 25/05/2016 tijdens een bilateraal met de sector. Het gebruik van het PRIMO-model 

van het EFSA is coherent in een EU-benadering. Het gebruik van dit model wordt trouwens 

vermeld in de guideline voor de RASFF-melding die binnenkort gevalideerd zou moeten 

worden.VBT werd op 19/11/2015 per mail op de hoogte gebracht van de stand van zaken op het 

EU-niveau. Een geüniformiseerd document van guidelines op het EU-niveau (waaronder het aspect 

RASFF-melding en consumptiemodel) zou in de komende maanden moeten worden goedgekeurd.  

De BE-benadering is conform met die toekomstige aanbevelingen. 

AND Onbepaalde duur

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 behandeling

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 opgesteld. Deze zal ook de regels specifiek 

voor kleine ondernemingen bevatten. 

De "controle"-wetgeving wordt op EU-vlak herzien. Met deze nieuwe EU-wetgeving zal rekening 

moeten gehouden worden bij de mogelijke evolutie van de Belgische wetgeving op dit vlak (kleine 

ondernemingen).

AND Onbepaalde duur

2015/60/SAAV ABS

De keuze moet gemaakt worden: controleorgaan blijven of ondersteunend werken ten 

dienste van de operatoren om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Zowel de 

overheid als de verschillende sectoren die met deze diensten moeten samenwerken 

kunnen hier ongetwijfeld voordeel uithalen: administratieve vereenvoudiging, meer 

transparantie en een vlottere werking moeten mogelijk zijn.

FAVV ADGB Gerealiseerd nov/16

Hieraan komt het FAVV tegemoet door het uitbreiden van de initiatieven in verband met de 

begeleiding van operatoren. Oprichting "begeledingscel' en "begeleidingsplatforrm" binnen het 

FAVV.

Instelling van de voorlichtings- en begeleidingscel in november 2016.

AND

2015/78/SAAV Essenscia

Momenteel geldt een verschillende auditfrequentie voor G010 en G038. Voorstel om vanaf 

de verplichte certificering voor onze sector ook het  G010 certificaat 2 jaar geldig te maken 

met dezelfde audit duur.

FAVV PCCB Gerealiseerd 1/01/2016

De sector werd er op 20-10-2015 van op de hoogte gebracht dat de herziening van de frequenties 

(= reductie) van toepassing was op bepaalde activiteiten. - 

Deze wijziging is van toepassing op audits, uitgevoerd vanaf 1-01-16.

- er verandert niks aan de auditfrequentie van de productie-activiteiten

- slechts de auditfrequenties in bepaalde sectoren wijzigen. In verschillende sectoren was deze 

auditfrequentie reeds van toepassing.

- Indien een onderneming zowel productie als diensten uitvoert, dan primeert de productie en zal 

een jaarlijkse auditfrequentie van toepassing zijn.

AND 31/12/2016

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
RACE tool werd ter beschikking gesteld door EFSA. S3 stelt in het kader van de STROPS een nota 

op waarin deze tool wordt vergeleken met een alternatieve wijze om de risico's in te schatten. 
AND
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