
Pagina 1 van 11 

 

Verslag van vergadering nr. 2020-1 van het Raadgevend comité van het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van 29 januari 

2020 

FAVV Herman Diricks (Voorzitter), Jean-François Heymans (DG Controlebeleid), Bart De Raeymaecker (Staff DG 
Controlebeleid), Jozef Hooyberghs (Directie dierengezondheid en Veiligheid van dierlijke producten), Vincent Helbo 
(Directie Transformatie en Distributie van Levensmiddelen), Katrien Beullens (Directeur Directie Transformatie en 
Distributie van Levensmiddelen), Jacques Inghelram (Directie Distributie van Levensmiddelen), Véronique Berthot (DG 
Algemene Diensten), Jacques Moës (Directeur Financiering), 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 Nijs Wien/Denys Jurgen 1  
 Boseret Géraldine/Noiret Aurélie  e e Ogiers Luc/Valérie Bastin 0 e 
 Claes Nathalie/Dupuis Marleine 1  Mattheus Pieter-Jan/Rosvelds Sandra 0 0 
 Closset Françoise/Anceau Christine e 1 Piraprez Laura/Lemmens Babs 0 0 
 Cools Romain/David Marquenie 1  Plas Nele/Van Volden Olivier 0 0 
 D’Hooghe Katrien Yvan Dejaegher/Mortaignie 

Evelien 
1  

Poriau Pierre/Roque Yvan 
e 0 

 De Becker Mathilde/Velghe Jan  1  Pottier Jean-Luc/Claeys Yvan 1  
 De Craene Ann/Vanoirbeek Luc 1  Roland Dominik/Logist Sylvia 0 0 
 De Greve Nathalie/Sami Hemdane  1 Segers Dina/Sonnet Eric 1  
 De Jonghe Evelyne/Dufays Nicholas 1  Semaille Marie-Laurence/Masure Alain e e 
 Debergh Renaat/De Wijngaert Lambert 1  Storme Sébastien/Maes Vinnie 0 0 
 Declercq Patricia/Decuypere Evelien  1 Tamigniaux Daphné en Horion Benoît/Nadine Kollmorgen e 1 
 Deprince Cheyenne/Spenik Kathleen 1  Teughels Caroline/Loncke Peter e 0 
 Diels Eve/Van Der Hooft Anthony 1  Van Bossuyt Peter/Demeure Gaëthane 1  
 Fonck Myriam/Sophie Bôval 0 e Van Damme Eddy/ Denoncin Albert 0 0 
 Goossens Els/Van Keerberghen Georges 1  Vandamme Hendrik/De Swaef Peter e e 
 Gore Michael/Vandewynckel Anneleen 1  Vandenbroucke Joost/Van den Broeck Aline 1 1 
 Hallaert Johan/Van den Broeck Imke 1  Vandewijngaarden Sofie/Hellin Frédérique e 0 
 Jaeken Peter/ Johan De Haes 1     
 Lauryssen Sigrid/Maertens Gwendoline 1  Schandevyl Ann/De Clercq Sibyle (tolk) 1 1 
       

1 Aanwezig      
0 Afwezig      
e Verontschuldigd      
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Dagorde 

A. Installatie nieuw Raadgevend comité 
1. Goedkeuring van de dagorde 
2. Actualiteit: 

• Vogelgriep 
3. Nota m.b.t. opname van Voedselveiligheid in het Nationaal Veiligheidsplan 
4. Ontwerp KB Rauwe melk 
5. Overzicht regelgevend Werk 
6. Stand van zaken FIA-audit 
7. Stand van zaken – Advies Autocontrole 
8. Resultaten heffingencampagne 2019 
9. Voorbereiding gemeenschappelijke vergadering WetCom en RC 
10. Administratieve vereenvoudiging (nieuwe campagne) 
11. Varia: 

• Variapunt FEBEV 
• Corona-virus 
• Recalls 
• ASF 

 

Punt A: Installatie nieuw Raadgevend Comité 

Het MB tot aanduiding van de organisaties, sectoren en hun mandaten werd gepubliceerd en treedde in 
werking op 17 december 2019, waardoor de organisaties en sectoren werden hernieuwd en aangeduid door de 
Minister.  
 
De voorzitter heet de nieuwe mandataris welkom die vanaf vandaag deel zal uitmaken van het nieuwe Comité, 
namelijk de Belgische Federatie voor de Voedselbanken, die een  effectief- en plaatsvervangend lid hebben 
voorgedragen, ter vervanging van Bond Beter Leefmilieu.  
 
De voorzitter laat weten dat de leden van de organisaties en sectoren en overheden hun eventuele wijzigingen 
hebben doorgegeven, waardoor we tot een lijst zijn gekomen van effectieve leden en plaatsvervangers. De 
voorzitter overloopt alle namen van de effectieve-en plaatsvervangende leden en vraagt de goedkeuring van 
het Raadgevend Comité. 
 
Alle leden gaan akkoord met het voorstel van de voorzitter, waardoor het nieuwe Raadgevend Comité wordt 
ingesteld. De geüpdate lijst van de effectieve-en plaatsvervangende leden kan steeds geconsulteerd worden 
via: http://www.favv.be/comites-nl/raadgevend/samenstelling/.  

Punt 1: Goedkeuring van de dagorde 

De heer Gore (FEBEV) diende een variapunt in m.b.t. “Koninklijk besluit van 18/11/2019 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 
2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen”. Dit wordt 
toegevoegd aan de dagorde en verder besproken onder punt 11 - Varia. Er worden verder geen punten meer 
toegevoegd aan de dagorde en wordt dusdanig goedgekeurd. 

http://www.favv.be/comites-nl/raadgevend/samenstelling/
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Punt 2: Actualiteit 

Vogelgriep 
De heer Jef Hooyberghs (Directeur a.i. directie Dierengezondheid en Veiligheid van Dierlijke Producten) geeft 
meer uitleg omtrent Hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 opgedoken in Oost-Europa aan de hand van een 
PowerPointpresentatie. 

Opfrissing van de geschiedenis: 

Tussen november 2016 en maart 2017 is er reeds een introductie geweest van het H5N8-virus door trekkende 
watervogels vanuit Siberië in Europa. Er was een zeer snelle en brede verspreiding over gans Europa, waarbij een 
30-tal landen werden getroffen. Er was een enorm hoge sterfte bij wilde vogels en er werden in totaal meer dan 
1 100 haarden bij zowel commerciële bedrijven als hobbyhouderijen vastgesteld. Er waren grote problemen om 
de ziekte onder controle te krijgen en dan vooral bij eenden en ganzen uit Frankrijk en Bulgarije en bij kalkoenen 
Duitsland.  

In februari 2017 werd in België een haard vastgesteld bij een hobbyhouderij in Lebbeke en werden vier 
besmettingen bij wilde vogels vastgesteld. Er waren een 20-tal haarden in het circuit van de hobbyhouderijen 
waarbij het virus zich verspreid heeft via markten. In 2018 is het al bij al rustig gebleven, in 2019 is dit beperkt 
gebleven tot enkele uitbraken in Bulgarije. De kaartjes op slide 4 geven een overzicht van de getroffen gebieden 
bij de uitbraak in2016 - 2017 en 2018 – 2019. 

Actuele situatie: 

Aan het einde van 2019 is er terug een introductie geweest. Het betreft het hoogpathogene vogelgriepvirus van 
het type H5N8 en de gevallen doen zich voor langsheen de centraal-Europese migratieroute van vogels. Het virus 
treft vooral pluimvee en de rol van wilde vogels bij de introductie is hoogstwaarschijnlijk, maar de ernst van 
situatie is tot op heden nog niet te vergelijken met deze van 2016-2017. Polen is het zwaarst getroffen en dan 
voornamelijk bij kalkoenen. Op 11 van de 18 commerciële getroffen bedrijven werden kalkoenen gehouden. 
Daarnaast is het virus ook aangetoond bij twee wilde vogels, met name een havik en een kolgans. De grafische 
weergave is terug te vinden op slide 6. De haard in Oekraïne heeft als gevolg dat alle uitvoer van pluimveevlees 
van Oekraïne naar EU stilgevallen is, omdat zij het certificaat niet meer kunnen ondertekenen. Slide 7 geeft een 
meer gedetailleerde weergave van de verschillende getroffen landen met de aard van de bedrijven waar het 
virus werd gevonden. 

Details virus: 

Het betreft een hoog pathogeen H5N8 aviaire influenza virus en is verschillend van eerdere virussen die de  
voorgaande jaren gecirculeerd hebben in Europa. Het gaat over een reassortant. Dit is een combinatie van 
verschillende virussen en dan meer specifiek virussen afkomstig uit Afrika en Rusland, welke hoogstwaarschijnlijk 
ontstaan zijn in broedgebieden in Siberië. Het gaat over een klassiek hoogpathogeen virus met een zeer hoog 
sterfte bij pluimvee en dan in het bijzonder bij kalkoenen. Bv. In een haard in Polen waren alle kalkoenen 
gestorven vooraleer de ziekte bevestigd werd.  

Maatregelen in getroffen landen: 

In de getroffen landen worden de klassieke maatregelen genomen, zoals deze voorgeschreven zijn in de 
Europese regelgeving. Voor pluimvee is dit de afbakening van 3 km en 10 km-zones, de vervoersbeperkingen en 
het opruimen van de haarden waar het virus is uitgebroken. In de dierentuin in Slowakije zijn alle vogels van de 
betrokken groep afgemaakt en voor de rest worden de vogels en betrokken dierentuin geïsoleerd van andere 
dieren en er is een bezoekersverbod opgelegd. Wat betreft de maatregelen voor de wilde vogels: kadavers 
worden weggehaald en vernietigd en er is een verhoogde waakzaamheid. 

Maatregelen in België: 

In België zijn nu reeds preventieve maatregelen van kracht, die zeer strikt zijn in onder andere de risicogebieden 
met veel wilde watervogels, waar er een permanente afschermplicht is voor professioneel pluimvee en alle 
pluimvee verplicht binnen moet gevoederd en/of gedrenkt worden. 

Over het ganse land wordt alle commercieel gehouden pluimvee verplicht binnen gevoederd en zijn er bio-
veiligheidsmaatregelen op commerciële bedrijven van toepassing. Er zijn ook voorwaarden voor verzamelingen 
met verplicht afschermen van hobbypluimvee in de 10 dagen voor het evenement. Er is een verplichte analyse 
van monsters bij de behandeling van een toom of bij slechte productieparameters (bv. legdaling) én er is een 4-
dagenregel bij de terugkeer uit risicogebieden in het buitenland.  
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Ophokregeling: 

De ophokregeling is in België tot op heden niet van toepassing en is bovendien enkel nuttig en relevent als het 
risico op besmetting vanuit wilde vogels groot is. In het verleden is dit toegepast geweest in 2005-2006 voor het 
H5N1-virus bij zowel professionelen als hobbyhouders. In 2016 en 2017 is ook een ophokregeling geweest voor 
het H5N8-virus, maar dan enkel bij de professionelen. De voorzitter wijst hier bijkomend op het feit dat een 
ophokplicht een langdurige maatregel is met een groot aantal consequenties. Een ophokplicht wordt pas van 
toepassing als uit de risico-evaluatie blijkt dat dit nodig zou zijn. 

De heer Hooyberghs legt uit dat de ophokplicht tot op heden nog niet aan de orde is en dit voor onderstaande 
verschillende redenen:  

• De najaarstrek van de lange-afstands-trekkers is voltooid; 
• Er zijn nog wel veel korte-afstands-trekkers ten noorden van België 
• Er zijn nog lokale bewegingen mogelijk bij koude en voedseltekort (bij harde vorst gaan trekvogels op 

zoek naar zachtere oorden, maar voorlopig wijst niets hier op) 
• Er zijn geen migratiebewegingen vanuit Midden-Europa westwaarts (in deze periode van het jaar) 
• Er is geen enkele indicatie van besmetting langsheen migratieroute over West-Europa 

Vragen/Opmerkingen?: 

Er worden geen verdere opmerkingen gegeven of vragen gesteld.   

Punt 3: Nota opname van voedselveiligheid in het Nationaal 
Veiligheidsplan 

Naar aanleiding van het Raadgevend Comité d.d. 27 november 2019 werd afgesproken dat de heer Torfs een 
nota zou opstellen omtrent het ontbreken van het thema voedselveiligheid in het Nationaal Veiligheidsplan. De 
nota werd overgemaakt aan de leden in het Nederlands. Van zodra de Franse versie beschikbaar is, zullen de 
twee versies overgemaakt worden aan de leden en wordt hen de kans geboden opmerkingen te geven. Het is de 
bedoeling dat onze voogdijminister de problematiek aankaart bij zijn collega-ministers van Justitie en 
Binnenlandse Zaken. 

De voorzitter licht kort de nota toe en verduidelijkt dat waar vroeger het aspect van de voedselveiligheid met 
name via de strijd tegen hormonen en verboden middelen, was opgenomen in het Nationaal Veiligheidsplan, dit 
niet meer aan bod komt in het lopend Veiligheidsplan, dit plan is van toepassing tot 2021. De politie heeft 
gevraagd aan het FAVV (NOE) mee te werken aan de voorbereidende teksten die aanleiding zullen geven aan het 
nieuwe Nationaal Veiligheidsplan. De voorzitter verwijst bovendien nog naar het feit dat dat de NOE geen 
toegang heeft tot bijzonder opsporingsmethodes en het dus via de samenwerking met de gerechtelijke politie 
dat de NOE daar beroep kan op doen. 

Vragen/opmerkingen? 

De heer Gore (FEBEV) verwijst naar de draftnota en laat weten dat de sector akkoord is met het voorstel. Hij stelt 
echter bijkomend voor om het fenomeen “Agrobashing” ook op te nemen in de nota. De wijze waarop de brief 
nu werd opgesteld gaat in hoofdmoot enkel over Voedselveiligheid, maar op vandaag infiltreren tal van 
organisaties in bedrijven en er staat hen niets in de weg om dierenziekten te verspreiden of andere schade te 
berokkenen die ook een impact te kunnen hebben op zowel het FAVV als de sectoren. Dit vraagt ook een 
multidisciplinaire aanpak en daarom stelt de heer Gore voor om de term Voedselveiligheid in een breder kader 
te verwoorden in de nota en “Agrobashing” op te nemen. Mevrouw Goossens (Boerenbond) steunt de heer Gore 
in deze opmerking. 

De voorzitter laat weten dat hij akkoord gaat met de opmerking van de heer Gore, maar stelt voor om dit op te 
nemen in een aparte nota. De heer Vanbelle zal dit voorstel opmaken en doorsturen naar de leden van het RC 
voor verder commentaar.  

De heer Jaeken (Phytofar) bemerkt dat als het dan uiteindelijk tot een rechtzaak komt, de rechters heel weinig 
expertise hebben op dit domein en vaak meegaan in “emo-verhaaltjes”. Dit brengt grote frustratie met zich mee 
bij de politiediensten die toch tal van inspanningen en tijd in deze dossiers steken. Er zou eventueel eens 
nagedacht kunnen worden in overleg met DG4 hoe de expertise vanuit de overheid ondersteundend kan werken 
als het komt tot een rechtzaak, maar dit is slechts een suggestie. 
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De voorzitter legt uit dat met betrekking tot de expertise het FAVV natuurlijk ondersteuning wil geven, maar men 
dient goed te beseffen dat in een rechtszaak, de rechter volledig autonoom beslist en dat de uitvoerende macht, 
waar het FAVV ook deel van uitmaakt op zich ook betrokken partij is. 

Heel vaak maken wij deel uit van het onderzoek, zowel alleen of in samenwerking met de gerechtelijke diensten. 
Dan is het natuurlijk zeer moeilijk om in dossiers die op het bureel van het Openbaar Ministerie terechtkomen 
iemand van het FAVV te laten deel uitmaken van de rechtszaak als onafhankelijke expert. Het is daarom van 
essentieel belang de rechtbank tot in de kleinste details in te lichten over het dossier, en dat is de reden waarom 
zeer nauw samengewerkt wordt met de referentiemagistraat. De voorzitter is daarom van mening dat er meer 
betrouwd moet worden op een sensibilisering dan dat een medewerking van het FAVV een rol kan spelen als 
expert. 

Punt 4: Ontwerp KB rauwe melk 

De voorzitter geeft aan, verwijzend naar de afgesproken procedures, dat dit een eerste presentatie betreft van 
het besluit en dat een formeel advies zal worden gevraagd aan de leden op de eerstvolgende effectieve 
vergadering. (In dit geval de eerste vergadering na de jaarlijkse gemengde vergadering tussen wetenschappelijk 
comite en raadgevend comité ) 

Vincent Helbo geeft aan de hand van een PowerpointPresentatie een overzicht van de stand van zaken omtrent 
het KB Rauwe Melk en geeft duiding bij de historiek. Omwille van de regionalisering werden bepaalde taken zoals 
de controle op de samenstelling toegewezen aan de gewesten, terwijl de controle op de kwaliteit, meer bepaald 
de voedselveiligheid een federale materie blijft. Het  nieuwe KB vervangt meerdere besluiten en streeft naar een 
coherente aanpak. Er zijn geen fundamentele wijzigingen ten opzichte van de huidige besluiten en er zal 
voldoende tijd worden gegeven aan de erkende Interprofessionele organismen die de analyses moeten uitvoeren 
tussen publicatie van dit besluit en de toepassing er van. 

Vragen/opmerkingen? 

Mevrouw Evelien Decuypere  (Departement Landbouw en visserij) merkt op dat de laatste versie die werd 
opgestuurd niet overeen stemt met de afspraken die werden gemaakt in het laatste bilateraal overleg met de 
sectoren. Meer bepaald werd er geen rekening gehouden met de vraag om de  lijst met de erkende 
routinemethodes voor de bepaling van kwaliteit van rauwe melk niet te schrappen. 

De heer Renaat Debergh (BCZ) ondersteunt deze opmerking en schetst het breder kader, namelijk dat er in de 
melksector steeds een strenge controle was, wat een troef is voor de betrokken sectoren en dat het inderdaad 
wenselijk was omwille van de regionalisering om de besluiten en met oog op vereenvoudiging de besluiten 
samen te voegen, wat een werk was van lange adem. Hij duidt op het schrapping van de paragrafen, op zich een 
technische materie , maar is niet tevreden met de gehanteerde procedure. Meer bepaald werd er een negatief 
advies gegeven door ILVO en CRA-W waar in de definitieve tekst geen rekening werd gehouden. De tekst is 
geschrapt zonder bijkomende uitleg en daar kan de sector niet mee akkoord gaan. Voor de rest is het 
voorliggende KB wel OK en werden de overige opmerkingen goed afgestemd. 

De heer Helbo geeft aan dat er geen akkoord werd gegeven, dat het ging om een ontvangstbevestiging van de 
ontvangen opmerkingen, maar dat dit antwoord slecht kon worden geïnterpreteerd. 

De voorzitter geeft aan dat intern werd afgetoetst of het besluit coherent is met het gevoerde beleid van het 
agentschap. De zaak moet bekeken worden, niet in kader van wat voorheen specifiek in de 
regelgeving  opgenomen was , maar sedert 2004, toen de verordening 882 is verschenen  is de visie steeds 
geweest te werken met Iso 17025 geaccrediteerde labo’s, wat als voordeel heeft dat de werking van die 
labo’s  gecontroleerd wordt door een onafhankelijke externe partner en we hebben in de loop van de jaren 
steeds gewerkt met labo’s die aldus geaccrediteerd werden. Het coherent beleid staat voorop en we moeten 
niet meer terugvallen op het publiceren van individuele methodes omdat we kunnen terugvallen op de 
accreditatie 17025. Indien dit niet goed uitgelegd is, vindt de voorzitter dat dit moet gebeuren. In het algemeen 
werkt het agentschap niet meer met specifieke lijsten of methodes, bijvoorbeeld in het kader van residu’s in 
melk, waar telkens opnieuw een publicatie moest gebeuren, terwijl we omwille van 17025 alle nodige garanties 
kunnen bieden. Van belang is dus de dynamiek rond de analysemethodes mee te nemen in het KB en er vooral 
voor te zorgen dat als er een resultaat van een labo gekend is, we voldoende garanties hebben dat resultaat 
correct is. 

Het concept dat ISO 17025 voldoende garantie biedt, is de te volgen lijn, en niet het laten hangen van “ad hoc” 
benaderingen. 
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De heer Helbo voegt hier aan toe dat door deze kwaliteitsbenadering, indien twee verschillende gehanteerde 
methodes toch een goed resultaat geven, dat dit dan aanvaardbaar is. Indien het de verplichting is om éénzelfde 
methode te gebruiken is dit niet “dans l’air du temps”. Dus vanaf het moment dat het labo geaccrediteerd is voor 
de kan deze methode worden gebruikt want de bevoegde overheid beschouwt dat dit labo op een correcte 
manier werkt en dat de resultaten betrouwbaar zijn . De auditoren controleren de kwaliteit van het werk van het 
labo en de betrouwbaarheid van de methodes die worden gebruikt. 

Mevrouw Evelien Decuypere  (Departement Landbouw en visserij) heeft geen opmerkingen bij deze inhoudelijke 
argumentatie (het is bovendien aan de experten deze argumentatie te beoordelen) maar wijst op het feit dat 
deze argumentatie ontbrak en niet werd gecommuniceerd . De heer Renaat Debergh  treedt deze argumentatie 
bij. 

De voorzitter zegt dat er wellicht werd van uitgegaan dat de richtlijnen gekend waren, maar geeft toe dat een 
overheid, indien er geen akkoord is met een bepaalde visie, dit moet argumenteren en dat er indien dit niet 
gebeurde in dit geval er zeker een argumentatie moet komen .De heer Renaat Debergh volgt deze visie en vraagt 
of er een schriftelijke argumentering volgt die een antwoord biedt op het negatieve advies dat werd 
geformuleerd. 

De voorzitter bevestigt  dat er formeel een antwoord zal gegeven worden waarom er in deze niet meegegaan is 
met het geformuleerde advies en dat er, indien er ondertussen nog bemerkingen zijn voor 21/02, deze ook nog 
kunnen opgenomen worden. Er kan dan een formeel advies worden gegeven op het raadgevend comité in maart 
dat met eventuele minderheidsstandpunten, als die er nog zouden blijven, kan meegegeven worden aan de 
Minister. De voorzitter stemt in met voorstel van de heer Renaat Debergh om voor 15 februari een antwoord te 
bezorgen.” 

NB : Post meeting nota: de betrokken partijen hebben een mail ontvangen die verdere toelichting geeft waarom 
de desbetreffende bepalingen werden gewijzigd na de overlegvergaderingen georganiseerd door het FAVV. 

Punt 5: Overzicht regelgevend werk 

Bart De Raeymaecker (stafmedewerker DG Controlebeleid) geeft aan de hand van een powerpointpresentatie 
een overzicht van de verschenen wetgeving sedert november 2018 tot januari 2020. Hij geeft bijkomend een 
kort overzicht van hetgeen nog verwacht wordt in de loop van 2020. 

Vragen/opmerkingen? 

Mevrouw Decuypere (Departement Landbouw en Visserij) had twee vraagjes i.v.m. plantenkwaliteit. In het MB 
van 16 december 2019 gaat het over de China-attaché en ze stelde zich de vraag indien deze persoon ook zal 
waken over het verder opvolgen van het exportprotocol voor peren tussen het FAVV en de Chinese Overheid, en 
ze refereert hierbij ook naar de bestrijdingsmaatregelen tegen bacterievuur. 

De heer Jean-François Heymans (DG Controlebeleid) laat weten dat de persoon in kwestie in de maand december 
werd aangenomen en nu bezig is aan haar opleiding. Het zou de bedoeling zijn om deze persoon effectief in te 
zetten in haar post in China in de loop van het tweede trimester van dit jaar. Zij zal gans het pakket aan materies 
m.b.t. het FAVV behandelen, dus ook het exportprotocol m.b.t. peren. 

Mevrouw Decuypere (Departement Landbouw en Visserij) vraagt zich bijkomend af m.b.t. het MB van 19 april 
2019 over de wijziging tot afbakening van de bufferzones in het nieuwe teeltseizoen, indien voor 2020 de 
bufferzones opnieuw aangepast zullen worden? 

De heer Jean-François (DG Controlebeleid) verwijst naar de reeds herhaaldelijke aanpassingen van dit besluit en 
laat weten dat in functie van de situatie het besluit in die zin al dan niet zal worden aangepast. De voorzitter 
vervolledigt met de melding dat als er noodzaak is om bijkomende toelichting te geven omtrent de aanpassing 
van de zones van bacterievuur, dit zeker kan gedaan worden, aangezien dit inderdaad een regelmatig 
terugkomend natuurfenomeen is.  

De heer Gore (FEBEV) verwijst naar de publicatie van het besluit i.k.v. Afrikaanse varkenstpest en wijst op het 
ontbreken van communicatie naar de betrokken sector. Hij verwijst naar de sectorale crisiscel van FEBEV, dat 
regelmatig samenkomt met het FAVV om operationeel werk in dergelijk kader te verrichten. De heer Gore 
verwijst in het besluit naar het verplicht bestempelen van varkenskarkassen die uit de betrokken zone komen. 
Deze stempel geeft aan dat ze geschikt zijn voor menselijke consumptie en dat ze op de markt mogen gebracht 
worden. Het is het feit dat de afkorting “ASF” expliciet dient opgenomen te worden in de stempel, wat volgens 
de heer Gore problemen zal opleveren en geeft als voorbeeld dat het bijna onmogelijk is iemand uit te leggen 
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dat een karkas met een stempel “ASF” even veel waard is als één zonder stempel. Hij betreurt hier dan ook het 
tekort aan voorafgaande communicatie.  

De heer Jean-François Heymans (DG Controlebeleid) legt uit dat het KB twee aspecten omvat. Een eerste aspect 
is inderdaad het gebruik van de stempel, een andere aspect is een grotere flexibiliteit voor de fondsen om 
experten te sturen in het kader van een haard, in geval van een slachting. Dit laatste aspect is er gekomen op 
vraag van de FOD Volksgezondheid. Dit besluit is er gemaakt uit voorzorg m.a.w. moest Afrikaanse Varkenspest 
zich introduceren in gedomesticeerde varkensbedrijven.  

De heer Jean-François Heymans (DG Controlebeleid) legt uit waarom dergelijke stempel werd ingevoerd. In de 
Europese regelgeving is de intracommunautaire handel in vlees dat afkomstig is of dat geslacht werd in bepaalde 
gebieden die als beperkingsgebied worden beschouwd, verboden. Anderzijds kan het op de interne markt in de 
handel worden gebracht en daarom werd deze stempel ingevoerd zodat het mogelijk is varkens bestemd voor 
de binnenlandse markt die dus niet konden worden uitgevoerd, op volledig wettelijke wijze verder te kunnen 
slachten. Dit kan als een stigma worden gezien, de opmerking is goed ontvangen, maar de communicatie erachter 
is belangrijker. Het doel van dit KB is een wettelijke basis te hebben die het mogelijk maakt om varkens te blijven 
slachten en producten uit een beperkingsgebied (gebied dat onlangs beperkingen kreeg) te blijven verhandelen. 

De heer Gore (FEBEV) begrijpt de uitleg van de heer Heymans, maar laat weten dat indien het FAVV de sector op 
de hoogte had gebracht, zij mee hadden kunnen denken naar manieren waarop de identificatie van karkassen 
zou kunnen verlopen. Er zou dan ook draagvlak kunnen zijn binnen de keten om dergelijke afspraken te maken. 

De voorzitter bedankt de heer Gore voor z’n opmerking en laat weten dat als er nog suggesties zijn die het KB 
kunnen verbeteren, deze nog steeds kunnen worden doorgestuurd en ze zullen in overweging genomen worden.  

Mevrouw De Craene (VBT) verwijst naar het KB keuring en vraagt zich af of dit gaat over sanitaire aspecten en 
niet over fytosanitaire aspecten. De voorzitter bevestigt dat dit KB over sanitaire aspecten gaat. Mevrouw De 
Craene verwijst tenslotte naar de opmerking van mevrouw Decuypere omtrent bacterievuur en herhaalt dat voor 
de sector een afdoende bestrijding en beheersing van bacterievuur en zeker in het kader van export naar China, 
van primordiaal belang is. 

Punt 6: Stand van zaken FIA-audit 

De voorzitter geeft een stand van zaken over de aanbevelingen van FIA-audit. De aanbevelingen van de FIA-audit 
zijn verdeeld over aanbevelingen afgerond in 2019 en andere af te ronden in 2020. De werkzaamheden omtrent 
de opvolging van de aanbevelingen worden opgevolgd binnen het opvolgingscomité van het Kabinet en de FIA. 

Op 21 april geeft de Minister een stand van zaken in het Parlement. Het is de bedoeling om uit te leggen wat de 
vooruitgang is in het realiseren van de aanbevelingen van de FIA. Aangezien het Raadgevend Comité van april 
ingepland staat op de 28ste, kan dan een complete feedback gegeven worden aan de leden. 

De voorzitter laat nu reeds weten aan de leden dat heel wat werk werd verricht op het vlak van de NOE: nieuwe 
medewerkers werden aangeworven, ook in de buitendiensten werden extra mensen aangenomen. Deze mensen 
zitten nu allemaal in een opleidingsfase. Het FAVV is er in geslaagd om een op korte tijd afspraken te maken met 
het Parket-Generaal over de manier van werken én de verdeling van taken tussen het FAVV en de Gerechtelijke 
overheden. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Omzendbrief van het college van de Procureurs-generaal en 
werd vorig jaar gepubliceerd op de website van het Openbaar Ministerie. De NOE werkt ook aan nieuwe 
opsporingsmethoden om in de toekomst meer en beter te kunnen inspelen op fraudesignalen. 

De voorzitter legt uit dat m.b.t. de professionalisering van de communicatie van het FAVV, er wordt 
samengewerkt met een externe firma. Tijdens het Raadgevend Comité van mei is tevens het jaarverslag van de 
communicatiedienst ingepland en zal een gedetailleerder beeld geven van de ondernomen acties. In eerste is de 
focus gelegd op de communicatie naar de burger toe, nu is men dit aan het uitbreiden naar alle anders 
stakeholders. 

Wat betreft het dossier BMO’ers laat de voorzitter weten dat enkele knelpunten werden weggewerkt. Er werd 
bv. in de nieuwe contracten bepalingen opgenomen rond de onafhankelijkheid, rond het niet-aankondigen van 
bezoeken in bedrijven en de evaluatiemethode van de BMO’ers werd herzien en aangepast.  

Vragen/opmerkingen? 

De heer Vandebroucke (Test-Aankoop) vraagt om de link door sturen van de omzendbrief van het college van de 
Procureurs-generaal op de website van het Openbaar Ministerie. 
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Er worden geen verdere vragen of opmerkingen gegeven.  

Punt 7: Stand van zaken – Advies autocontrole 

De heer Hemdane (COMEOS) geeft aan de hand van een presentatie een stand van zaken omtrent het Advies 
Autocontrole. 

Vragen/opmerkingen? 

De voorzitter geeft het woord aan de leden van het Raadgevend Comité om eventuele opmerkingen of vragen 
te stellen met betrekking tot de presentatie van de heer Hemdane. 

De heer Heymans verwijst in de presentatie naar de tweede slide waar de vermelding wordt gemaakt dat 
autocontrole gelijk staat voor de basis van het huidige voedselveiligheidssysteem in België en laat weten dat het 
meer benadrukt moet worden dat het hebben van een “Autocontrolesysteem” een Europese verplichting is aan 
bedrijven, en geen Belgische bijzonderheid. Het is op het niveau van de validatie van de autocontrolesystemen 
dat België zich kenmerkt.  

De voorzitter laat weten dat de tekst die werd rondgestuurd (NL) een voorstel is van de WG van het Raadgevend 
Comité. Het is pas wanneer iedereen akkoord gaat, dit vertaalt kan worden in een advies uit naam van het 
Raadgevend Comité. Verder vraagt hij de leden van de WG om asap een definitief voorstel van tekst te hebben, 
zodanig het management van het FAVV haar insteek en visie op kan geven. Ook de FIA-audit heeft enkele 
aanbevelingen opgesteld m.b.t. het “ACS” en er zijn binnen het FAVV ook een aantal aspecten hieromtrent in 
bespreking. Dit belet echter niet om in dialoog te gaan met alle betrokkenen over een van de basisprincipes van 
de aanpak van het FAVV met name de Autocontrole en de validatie ervan. 

De voorzitter verwijst naar de opmerking van de heer Heymans en vult nog aan dat het belangrijk is om het 
onderscheid aan te halen tussen “Autocontrole as such” en daarnaast de aspecten die enkel en alleen te maken 
hebben met de validatie van die autocontrolesystemen. De voorzitter laat weten dat het minstens zo belangrijk 
is om na te denken over hoe ACS geïmplementeerd worden en hoe erover gewaakt kan worden dat de 
geloofwaardigheid van de systemen effectief hoog is.  

Naar de toekomst toe moet dus het onderscheid in de discussies gemaakt worden over autocontrole als tool dat 
elk bedrijf in Europa moet hebben en Autocontrole als onderbouwing van een validatie door een externe OCI 
met de particulariteit die er in België is. De voorzitter wijst ook op het belang van dit systeem buiten Europa i.k.v. 
export want een deel de gevalideerde autocontrolesystemen is specifiek gelinkt aan de mogelijkheid om te 
kunnen exporteren. 

De voorzitter stelt voor om tijdens het Raadgevend Comité d.d. 25 maart een definitieve tekst voor te leggen ter 
goedkeuring en nadien door te sturen naar de mensen van de FIA.  

De heer Hallaert (FEVIA) bedankt de voorzitter voor de feedback en zal -cfr. de opmerking van de heer Heymans- 
in de tekst het verschil tussen autocontrole als senso stricto en de validatie ervan meer en beter nadrukken. De 
heer Hallaert kan zich vinden in de timing dat de voorzitter heeft voorgesteld. 

De voorzitter verwijst tenslotte naar de volgende werkgroep “crisiscommunicatie” en laat de heer Gore (FEBEV 
en piloot werkgroep- dat het FAVV ook met de externe partner een project aan het uitwerken is om dat 
weergeeft hoe het FAVV de crisiscommunicatie in de toekomst ziet. De voorzitter stelt voor dat de externe firma 
contact opneemt met de heer Gore om te vermijden dat werk dubbel/opnieuw gedaan wordt. Hij verwijst 
bijkomend naar het netwerk dat werd opgestart door de communicatiedienst met leden vanuit het RC m.b.t. 
crisiscommunicatie en doet nog een oproep aan de sectoren/leden die nog niemand hebben aangeduid dit nog 
te doen.  

De heer Jean-Luc Pottier (Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België) voegt hieraan toe 
dat er ook moet worden gezorgd dat de kleine operatoren hun activiteit kunnen blijven uitoefenen zonder dat 
zij hun autocontrolesysteem verplicht moeten laten valideren, aangezien dit bestaat en moet worden toegepast, 
maar niet noodzakelijkerwijs moet worden gevalideerd. 

Punt 8: Resultaten heffingencampagne 2019 
De heer Jacques Moës (Directeur Financiering) geeft aan de hand van een PowerpointPresentatie meer 
informatie over de resultaten van de heffingencampagne 2018-2019, de campagne van 2019 en 
Usermanagement. 
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Vragen/opmerkingen? 

Er worden geen vragen of opmerkingen gegeven op de presentatie van de heer Moës. 

Punt 9: Voorbereiding Gemeenschappelijke vergadering 
WetCom/RC d.d. 21 februari 2020 
Met het oog op de voorbereiding van de Gemeenschappelijke vergadering met het Wetenschappelijk comité 
van 21 februari 2020, worden de leden van het Raadgevend Comité gevraagd om 5 kandidaten naar voren te 
schuiven om een panel samen te stellen. 
 
Op de vergadering zal het Wetenschappelijk Comité een presentatie geven over de hoogtepunten van het 
symposium van 3 december 2019 met als thema  “Veranderende consumptiepatronen, Wat met de 
voedselveiligheid?”. Meer informatie is terug te vinden via 
http://www.favv.be/wetenschappelijkcomite/symposia/2019/ . De leden krijgen nadien de mogelijkheid zullen 
hebben om samen in debat te gaan over enkele kernvragen & trends in het kader van de voedselveiligheid die 
(on)rechtstreeks (kunnen) ontstaan door wijzigingen in het gedrag van de consument. 
 
De heer Vanbelle (Stafmedewerker Gedelegeerd Bestuurder) geeft een overzicht van mogelijke vragen die aan 
bod kunnen komen:  

• Welke suggesties kunnen we meegeven vanuit de wetenschappelijke wereld? 
• Hoe anticiperen de stakeholders? 
• Wat moeten we verder doen om de consument te beschermen, rekening houdend  met de foodwaste 

resolution/  re-use packaging / voorkeuren voor alternatieve eiwitbronnen,  plantaardig of biologisch 
consumeren/ clean labels? 

De heer Vanbelle legt uit dat het de bedoeling is om een evenwichtig panel samen te stellen rekening houdend 
met sectoren en overheden (5 leden van het Raadgevend Comité en 1à 2 van het Wetenschappelijk Comité). 

Vragen/opmerkingen? 

De heer Hallaert (FEVIA) laat weten bereid te zijn om te zetelen in het panel. Hij stelt tevens voor het panel 
samen te stellen uit 3 personen van de sectororganisaties, 1 persoon voor de consumentenorganisatie en 1 van 
de overheden. 
 
De leden gaan akkoord met het voorstel en de heer Vanbelle neemt de verdere praktische afhandeling voor zijn 
rekening.  

Punt 10: Administratieve vereenvoudiging (nieuwe campagne) 

De heer Jean-François Heymans (DG Controlebeleid) geeft aan de hand van een Powerpointpresentatie en een 
gedetailleerde tabel (.xls in bijlage) een stand van zaken van de voorstellen in eerdere campagnes. Verdergaand 
op het voorgaande zal tevens voor 2020 een nieuwe campagne gelanceerd worden.  

De heer Heymans (DG Controlebeleid) verwijst op slide 5 naar voorstellen 2+3: “Optimalisatie 
exportdienstverlening: exportcertificaten printen (ref. 2018/01) en geïntegreerde lijst van operatoren voor 
export (hardfruit) derde landen (ref. 2018/08)” en laat weten dat dit voorstel on hold aangezien wordt gewacht 
op een antwoord van de sector. 

Tenslotte laat de heer Heymans weten dat de nieuwe campagne van start kan en de leden gebruik kunnen maken 
van het formulier die hun eerder werd overgemaakt om nieuwe voorstellen voor de administratieve 
vereenvoudiging over te maken en dit tegen het einde van juni 2020. 

De voorzitter bedankt de heer Heymans voor zijn uiteenzetting en laat weten dat het ook belangrijk is om eens 
na te denken in welke mate de boordtabel nog dient geüpdatet en opgevolgd te worden. De voorzitter stelt voor 
dat het misschien interessanter zou zijn om de prioritaire aspecten te behandelen (in overleg met de leden van 
het RC) en de voorstellen van de nieuwe campagne. 

De voorzitter stelt zich bijkomend de vraag indien de sectoren tijd nodig hebben tot einde juni om hun voorstellen 
in te dienen. Hij opteert om eventueel alles in te dienen voor het Raadgevend Comité van maart zodanig dat 
tijdens de meeting van juni reeds een pré-evaluatie van de ontvangen voorstellen. De leden gaan akkoord om 
hun voorstellen in te dienen tegen half maart (20/03). 

http://www.favv.be/wetenschappelijkcomite/symposia/2019/
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De heer Vandenbroucke (Test-Aankoop) vraagt het secretariaat RC om het formulier nog eens over te maken.  

Vragen/opmerkingen? 

Mevrouw Decraene verwijst naar het voorstel i.v.m. de optimalisatie van de exportdienstverlening en dan in het 
bijzonder, het antwoord dat nog verwacht wordt van de sector. Zij stelt voor om dit verder uitklaren met de 
dienst Internationale Zaken tijdens een bilateraal overleg. 

Punt 11: Varia 

Variapunt FEBEV 
 
De heer Gore (FEBEV) legt uit waarom dit punt aan bod werd gebracht het betreft onderstaande: 

Koninklijk besluit van 18 november 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 
betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. 

De sectorfederatie werd via zijn leden ingelicht van een aanpassing aan de retributies, en werd hier zelf 
officieel en voorafgaand niet over geïnformeerd. Op 23 december werd een schrijven gestuurd aan het FAVV 
om dit aan te kaarten, wat zonder gevolg gebleven is op 23 januari 2020. 

1. FEBEV vraagt naar de beweegreden van het FAVV om uiteindelijk het KB te publiceren met een dergelijke 
korte implementatietermijn. 

2. FEBEV, noch de andere sectorfederaties, werden betrokken bij de verdere stappen tot op moment van 
publicatie. Op het Raadgevend Comité van 26/06/2019 – Verslag p.2-3/11 werd de discussie ten gronde 
gevoerd waarop aangestuurd werd op een werkgroep. Op 30 september laatstleden vond finaal een overleg 
plaats met de sector (zonder verslag), waar wij nogmaals ons standpunt met betrekking tot de verhogingen 
hebben toegelicht. Nadien was er geen enkele feedback meer van het FAVV. 

De DMO’s werden blijkbaar uitgebreid ingelicht van de op til zijnde wetgeving door DG Controle. Als betalers 
in het systeem via het FAVV is het wezenlijk dat de slachthuizen hierover geïnformeerd worden. Dit is niet 
gebeurd. 

3. De keurkost komt als aparte lijn op de factuur.  Een verhoging tot 6uur kan zich niet in een aparte tarificatie 
vertalen en vraagt de nodige reflectie op niveau van de sector. Dit is niet kunnen gebeuren door de te 
beperkte doorlooptijd.  Dit verhoogt het risico tot het hanteren van verschillende tarieven en legt terug een 
smet op het aannemen van een transparante rol in de keten.  Elke operator bepaalt zelf de meerkost in 
plaats van een sectorale afspraak te kunnen maken. 

 FEBEV vraagt het FAVV om de betrokken federaties veel nauwer te betrekken bij regelgeving die op til staat 
alsook de stadia waarbinnen die regelgeving zich bevindt, aangezien wij de impact moeten nagaan van de 
inhoud hiervan op  de bedrijfsvoering van de operatoren.   

 Voor onze sector was het na de diverse overlegmomenten niet duidelijk dat wij enkel gehoord werden, en 
bijgevolg de wetgeving een uitgemaakte zaak was.   

 FEBEV vraagt ook hoe het FAVV zijn communicatie dienaangaande kan bijstellen 
 
De heer Heymans legt uit dat het KB werd besproken tijdens het Raadgevend Comité van juni 2019, er is de 
meeting geweest van september waar dit punt werd besproken én er is een communicatie verstuurd naar de 
operatoren dat de publicatie van het KB ging gebeuren per 01 januari 2020. Het feit dat dit KB er aan zat te 
komen, kwam niet uit de lucht gevallen. De heer Heymans aanvaardt wel in de marge dat de communicatie 
soms beter kan en denkt aan een meer bredere oplossing i.k.v. de opmerkingen omtrent communicatie die er 
in het verleden ook al zijn geweest. Er zal daarom een specifieke vergadering georganiseerd worden met de 
slachthuissector (FEBEV-VIP) om technische discussies tijdens de overlegvergadering FAVV-FEVIA te vermijden. 
Tijdens deze overleggen zullen eveneens andere actoren binnen het FAVV uitgenodigd worden die betrokken 
zijn bij de overgelegde dossiers ter bespreking (bv. financieringsdienst FAVV).  
De voorzitter laat weten dat de bemerkingen die werden gegeven door de sector op het KB werden 
meegestuurd naar de Ministerraad. 
 
De heer Gore (FEBEV) laat weten dat het organiseren van specifieke overleggen voor de slachthuissector wordt 
geapprecieerd maar gaat niet akkoord m.b.t. de communicatie. Er is inderdaad communicatie geweest naar de 
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betrokken operatoren maar als betrokken beroepsorganisatie heeft FEBEV dit schrijven niet ontvangen. Op 17 
december is het punt i.v.m. het KB besproken op het overleg, maar dit is er pas geweest nadat FEBEV dit punt 
had geagendeerd.  
 
De voorzitter sluit af met de mededeling dat een goede communicatie van essentieel belang is. Het FAVV had 
aangekondigd dat de publicatie van het KB eraan zat te komen, maar we trachten rekening te houden met de 
opmerking van de heer Gore naar de toekomst toe. 
 
Corona-virus: 
De heer Sami Hemdane (COMEOS) verwijst naar de actualiteit en meer bepaald naar het Corona-virus en vraagt 
zich af indien bij het FAVV acties ondernomen worden en dan specifiek in het kader van import van levende 
dieren uit China. 
 
De voorzitter laat weten dat de betrokken dienst aan het nakijken is wat de effectieve import vanuit China is. In 
grote mate is dit honing en (ingevroren) visserijprodcuten. Het importeren van levende dieren beperkt zich tot 
quasi niets. Van alle producten geïmporteerd uit China, komt slechts 4,5% op Europees grondgebied via 
Belgische havens. Dit betekent dat 95% via andere Europese havens op de gemeenschappelijke markt 
terechtkomen. Dit toont aan dat als er maatregelen genomen moeten worden deze moeten gekaderd worden 
in een Europese context. Er is echter tot op heden geen enkele indicatie hieromtrent vanuit Europa dat hierop 
verder gewerkt moet worden. 
 
Recalls 
De heer Hemdane (COMEOS) verwijst naar de kalender van de vaste agendapunten en laat weten dat voor het 
punt “recalls” COMEOS nog beschikt over complementaire informatie. De voorzitter stelt voor om voorafgaand 
aan het RC contact op te nemen met de betrokken cel om dubbellap te vermijden.  
 
ASF 
De heer Pottier (Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België) vraagt zich af indien het 
mogelijk is om een stand van zaken te geven omtrent ASF. Hij verwijst in deze context naar persartikels waarin 
nog steeds wordt verwezen naar het doden van wild in de zone. 
 
De heer Heymans (DG Controlebeleid) legt uit dat de zaken eerder positief verlopen, het laatste positief geval 
dateert van 3 januari. Er werden toen botten gevonden die tussen de 3 à 6 maanden oud waren. Hij legt uit dat 
een virale circulatie van het virus niet meer opgemerkt is geweest sedert oktober 2019, maar sluit niet uit dat 
er nog steeds botten/kadavers kunnen gevonden worden in de dagen, weken die volgen. 
 
Met de verwijzing naar de krantenartikelen laat de heer Heymans weten dat inderdaad nog steeds gestreefd 
wordt naar een cijfer 0 m.b.t. de aanwezigheid van wild in de zones. Dit wordt hopelijk behaald tegen het einde 
van de maand maart, begin april. De heer Heymans sluit af met het Waals Gewest te bedanken voor alle 
inspanningen die zij hebben geleverd met betrekking tot de bestrijding van ASF et onderlijnt de perfecte 
samenwerking tussen FAVV en de Waalse gewest. 
 

De volgende vergadering van het RC zal plaatsvinden op woensdag 25 maart 2020 om 09u 30. 

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