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Actueel

Reglementaire invoer van dieren

De niet-reglementaire invoer van schapen vanuit Nederland door een liefhebber-schapenhouder 
bracht het sanitair beleid van het Voedselagentschap opnieuw in de schijnwerpers. Het FAVV grijpt 
dit incident aan om er op te wijzen dat in het bijzonder op sanitair vlak, waarmee wij bedoelen de 
maatregelen die betrekking hebben op de bestrijding van dierziekten, er geen onderscheid gemaakt 
wordt tussen dieren gehouden door professionelen en hobbyisten.

Hoe zit de vork nu aan de steel ?

Indien u hierover nog meer vragen hebt 
adviseren wij u in eerste plaats u te richten tot 
uw dierenarts die u meer details zal kunnen 
geven. U kunt natuurlijk ook met uw vragen 
terecht in de kantoren van onze provinciale 
controle-eenheden (PCE’s) waar de admini-
stratieve behandeling van een aantal zaken 
gebeurt (adressen verderop in dit nummer). 

Tot slot: dierziektebestrijding gaat verder 
dat het beschermen van belangen van de 
landbouwsector. 

Veel van de bestreden ziekten zijn immers 
“zoönosen”, dat zijn ziekten die ook gevaarlijk 
kunnen zijn voor de mens, of dit nu via de 
voeding is of door rechtstreeks contact met 
aangetaste dieren. 

Om die reden wordt ook rigoureus omge-
gaan met deze regelgeving en kan het 
Voedselagentschap het zich niet veroorloven 
om bij onregelmatigheden laks of afwach-
tend op te treden.

Het houden van bepaalde diersoorten die 
normaal bestemd zijn voor de productie van 
voedingsmiddelen, is onderworpen aan een 
aantal regels. Deze regels zijn specifi ek voor 
de categorie dieren waarop ze van toepas-
sing zijn. Diersoorten die in eerste instantie 
niet gehouden worden voor de productie van 
voedingsmiddelen kunnen soms uiteindelijk 
toch in de voedselketen terechtkomen en 
vallen daarom ook onder deze reglemen-
tering. Dit is logisch, aangezien dergelijke 
dieren sowieso ook vatbaar zijn voor besmet-
telijke ziekten en deze kunnen verspreiden.

Voor runderen, varkens en kleine herkauwers 
bestaan specifi eke regels over de identifi catie, 
registratie, verplaatsingen en het aanduiden 
van een bedrijfsdierenarts. Ook voor paarden 
en pluimvee bestaan er aangepaste regels. 
Een aantal van deze regels zijn ook van 
toepassing als u dieren houdt als liefheb-
berij. Een overzichtje vindt u op de volgende 
bladzijde. 





Actueel

Reglementaire invoer 
van dieren (vervolg)

Waaraan moeten dieren voldoen als ze uit het bui-
tenland geïmporteerd worden ?

Meestal komt het erop neer dat ze geïdentifi ceerd 
moeten zijn (gekend in een register, een beetje 
vergelijkbaar met onze identiteitskaart). Meestal is 
dit een oormerk. Identifi catie gebeurt altijd in het 
land van herkomst. Bovendien moeten ze bij uitvoer 
vergezeld gaan van een gezondheidscertifi caat. Dit 
is een “attest” dat de exporteur moet aanvragen bij 
zijn diergeneeskundige dienst en waarin deze ver-
klaart dat het dier in kwestie vrij is van besmettelijke 
ziekten.

Vergewis u ervan dat zowel identifi catie als gezond-
heidscertifi caat aanwezig zijn voor u in het buiten-
land dieren koopt om in te voeren.

Diersoort
Identifi catie 

verplicht ?

Gezondheids-

certifi caat 

nodig ?

Wetgeving

Europees Belgisch

Runderen ja (oormerk) ja RL//EEG KB //

Varkens ja (oormerk) ja RL//EEG KB //

Paarden
ja (paspoort of 

signalement)
ja RL//EEG MB //

Schapen 

en geiten
ja (oormerk) ja RL//EEG MB //

Pluimvee nee ja RL/EEG KB //

Korte berichten

Het Voedselagentschap 
op Agribex 

Sinds jaar en dag vindt om de twee jaar in Brussels 
Expo een uitzonderlijk evenement plaats. Gedurende 
 dagen komen meer dan tweehonderdduizend 
mensen uit Europa en daarbuiten naar de internatio-
nale landbouwbeurs van Brussel, Agribex.  Agribex is 
de voorbije jaren uitgegroeid tot een uniek eve-
nement waar landbouwers, loonwerkers, verte-
genwoordigers van de toeleverende industrie, de 
overheid, onderzoekers en het groot publiek elkaar 
ontmoeten. Dankzij het brede en boeiende aanbod 
aan evenementen trekt de beurs de aandacht van tal 
van mensen uit de stad en het platteland. 

Ook het Voedselagentschap is op Agribex prominent 
aanwezig. Wie voedsel zegt, denkt immers in de 
eerste plaats aan landbouw. U kan ons een bezoekje 
brengen midden in de centrale hal (hal ), vlak naast 
de tuin. 

Onder het thema “Veilig voedsel, een gedeelde 
verantwoordelijkheid” brengen we er de verantwoor-
delijkheid van alle spelers in de voedselketen onder 
de aandacht, vanaf de landbouw (“primaire produc-
tie”) over de verwerkers en distributiekanalen tot de 
consument. 

We richten ons speciaal naar de primaire productie, 
met een overzicht van alle verplichtingen waar-
aan de landbouw moet voldoen om veilig voedsel 
te produceren. Er zal over dit onderwerp ook een 
nieuwe brochure van het FAVV voorgesteld worden. 
Verschillende medewerkers van de technische dien-
sten zullen aanwezig zijn om de nodige toelichting 
te geven. 

Ook de consument wordt uiteraard niet vergeten : 
zo zal het meldpunt aanwezig zijn om op uw vragen 
te antwoorden en kan u er de folder “Veilig voedsel : 
ook u werkt eraan mee” verkrijgen. 

Voorts is Agribex de gelegenheid om de medewer-
kers van het FAVV eens “in levende 
lijve” te ontmoeten en met 
hen van gedachten te 
wisselen over voed-
selaspecten die u 
bezig houden. 

Info : Agribex 
, van  
tot  februari 
 (profes-
sionele dag 
op  februari, 
toegang enkel op 
uitnodiging). Zie 
www.agribex.be voor 
details.





Feiten en cijfers

Controles op vrij wild

Overzicht aangevoerd en goedgekeurd wild

Grof vrij wild Klein vrij wild

Reeën Everzwijnen

Ander 

tweehoevig 

wild

Haarwild Vederwild

Aantal stuks aangevoerd  . . . .

Aantal stuks goedgekeurd  . . . .

Enkel de directe overdracht van 
kleine hoeveelheden wild van bij 
de jager aan de consument ont-
snapt aan deze regel. In dit geval 
wordt u geacht op de hoogte te 
zijn van het feit dat dit wild aan 
geen enkele offi  ciële controle 
onderworpen werd.

De restauranthouders en de 
slagers moeten zich bij een 
erkende vrij-wildverwerkings-
inrichting bevoorraden of de 
stukken vrij wild die ze direct bij 
een jager aankopen door het 
Voedselagentschap laten keuren. 
De keuring is natuurlijk ook ver-
plicht indien de restauranthouder 
of de slager zelf ook jager is.  

De restauranthouders en de 
slagers die hun stukken vrij wild 
willen laten keuren in hun eigen 
inrichting moeten vooraf een 
erkenning voor deze inrichting 
aanvragen. Deze moet bestaan 
uit een speciaal hiertoe inge-
richte ruimte en voldoende 
koelinstallaties. Deze aangepaste 
erkenning toegekend door het 
Voedselagentschap moet het 
mogelijk maken alle garanties aan 
de consument te geven zonder de 
tradities verbonden aan de herfst 
te hinderen.

Ook het recent uitgegeven jaar-
verslag  wijdt een hoofdstukje 
aan wild. In  werden . 

stuks grof vrij wild (reeën, ever-
zwijnen, ander tweehoevig wild) 
en . stuks klein vrij wild in de 
vrij-wildverwerkingsinrichtingen 
aangevoerd. Dit is een stijging met 
respectievelijk . stuks voor 
grof vrij wild en . voor klein 
vrij wild tegenover . Deze 
stijging is waarschijnlijk gedeelte-
lijk te verklaren door een wijziging 
van de wetgeving waardoor het 
sinds  juli  voor de detail-
handelaar en de maaltijdbereider 
verboden is zich rechtstreeks bij 
de jager in stukken vrij wild te 
bevoorraden. Sindsdien kunnen 
zij met het oog op de verkoop 
alleen nog stukken vrij wild 
aankopen die gekeurd en voor 
menselijke consumptie geschikt 
bevonden zijn. Deze mogen dus 
alleen afkomstig zijn van een 
vrij-wildverwerkingsinrichting 
erkend voor intercommunautair of 
nationaal handelsverkeer, of van 
de eigen aangrenzende vrij-wild-
verwerkingsinrichting met geringe 
capaciteit. De bestaansmogelijk-
heid van deze laatste categorie 
van inrichtingen is recent.

De voornaamste redenen van 
afkeuring bij vrij wild zijn: afwij-
kende kleur, geur, of smaak, uitge-
breide letsels of verontreiniging 
of algemene doorsijpeling van 
het bindweefsel en uitgebreide 
bezoedeling.

Met de eindejaarsfeesten staat er dikwijls wild op het menu. Misschien 
hebt u een jager in uw kennissenkring die u met Kerstmis vergast op een 
zelfgeschoten konijntje… Of u koopt een hertenbout in de winkel of bestelt 
een wildschotel op restaurant. Wist u trouwens dat elk stuk wild dat in een 
slagerij of een restaurant wordt verkocht vooraf moet worden gekeurd ? 

Gekweekt wild ?

Niet alle wild dat u koopt is 
afkomstig uit de “vrije natuur”. Er 
wordt een onderscheid gemaakt 
tussen vrij wild en gekweekt wild, 
dit laatste zijn diersoorten die, 
ofschoon ze normaal gesproken 
ook in het wild voorkomen, 
in een speciale “wildkwekerij” 
worden gekweekt. Het vlees van 
deze dieren wordt in hetzelfde 
circuit gecontroleerd als de 
andere vleesproducten (runds-
vlees, varkensvlees, pluimvee, …)





Dossier

Het kernproces van het Voedselagentschap :
het begint met de risicobeoordeling

Het kernproces van het Voedselagentschap schematisch voorgesteld

Risico
beoordeling

Programmatie
in functie van 

de risico’s en van 
de autocontrole

Planning
Op basis van 

de programmatie

Rapportering
Vaststellingen (inspectie, 

controle, audit)
Analyseresultaten

Risico
beoordeling 

door het 
Wetenschappelijk 

Comité

RAS 
en diverse 
informatie

Input 
van de sectoren

Uitvoering 
van de 

planning door 
de PCE’s
Inspectie, controle, 

audit, bemonstering

Door de lidstaten en de Gemeenschap vastgestelde maatregelen met betrekking tot levens-
middelen en diervoeders moeten over het algemeen op risicoanalyse gebaseerd zijn. In de 
levensmiddelenwetgeving die gericht is op het beperken, wegnemen of vermijden van een 
gezondheidsrisico, vormen de drie onderdelen van risicoanalyse—risicobeoordeling, risicoma-
nagement en risicocommunicatie —een systematische methodologie voor het vaststellen van 
doeltreff ende, aangepaste en doelgerichte maatregelen ter bescherming van de gezondheid.  

Risicobeoordelingen moeten op onafhankelijke, objectieve en doorzichtige wijze gebeuren en 
gebaseerd zijn op de beschikbare wetenschappelijke informatie en gegevens. Risicobeoordeling 
is een wetenschappelijk gefundeerd proces, dat uit vier stappen bestaat: in kaart brengen van 
de mogelijke gevaren, bepalen van het karakter van deze gevaren, inschatting van de mate 
waarin we aan deze gevaren worden blootgesteld, en bepalen van het risico dat dit ook daad-
werkelijk gebeurt.

Toegegeven, deze bijna letterlijk 
uit de Europese reglementering 
overgenomen omschrijving 
klinkt bijzonder zwaarwichtig. 
Maar weet u dat u intuïtief in uw 
dagelijks leven zonder het besef-
fen risicobeoordeling toepast ? 
Een autobestuurder bijvoorbeeld, 
maakt bij het naderen van een ver-

keerslicht dat op oranje gespron-
gen is, een keuze tussen stoppen 
of het kruispunt voorbijrijden … In 
een fractie van een seconde ana-
lyseert hij verschillende gegevens 
om tot een beslissing te komen : 
snelheid van de wagen, afstand 
tot het verkeerslicht, al of niet aan-
wezigheid van een politieagent, …

Het principe van de risicobeoorde-
ling heeft het gedachtengoed van 
het Voedselagentschap doordron-
gen en ligt aan de basis van het 
kernproces van het agentschap.

Op het schema kunt u zien hoe de 
risicobeoordeling vanuit verschil-
lende hoeken wordt “gevoed”. 





Fundamenteel hierbij is de inbreng 
van het Wetenschappelijk Comité 
van het Voedselagentschap. Dit 
comité is samengesteld uit  
(inter)nationale deskundigen 
die wetenschappelijke adviezen 
geven over de materies die vallen 
onder de bevoegdheid van het 
FAVV. Deze adviezen kunt u trou-
wens raadplegen op de website 
van het agentschap.

Maar de gegevens die dienen 
voor de risicobeoordeling komen 
nog uit andere hoeken zoals de 
informatie vervat in de RAS-
berichten (Rapid Alert System, 
het systeem voor snelle waar-
schuwingen tussen de lidstaten 
van de Europese Unie). Ook de 
producenten actief in de voed-
selketen kunnen een belangrijke 
bron van informatie zijn. En 
tenslotte leveren de controle- en 
inspectiewerkzaamheden van het 
Voedselagentschap een schat aan 
informatie die zoals we verder 
zullen zien de cirkel van het kern-
proces sluit.

Op basis van de risicobeoordeling 
maakt de afdeling “Controlebeleid” 
van het Voedselagentschap een 
programmatie op (wat we zullen 
controleren). Hier wordt de lat 
bewust hoog gelegd en het is de 
opdracht van de dienst “Controle” 
om deze programmatie te vertalen 
naar een planning. Planning die 
uiteindelijk wordt uitgevoerd door 
de Provinciale Controle-eenheden 
(PCE’s) van het Voedselagentschap. 
De inspecties, controles, audits 
en bemonsteringen leiden tot 
vaststellingen en analyseresulta-
ten. Deze worden gerapporteerd 
aan de centrale diensten van het 
Voedselagentschap en worden 
gebruikt voor een nieuwe risico-
beoordeling. Zo ziet u dat de cirkel 
inderdaad rond is… 

Daar waar het controleprogramma 
 nog gebaseerd was op 
een loutere optelsom van de 
bestaande programma’s van de 
vroegere diensten (landbouw, IVK, 
Eetwareninspectie) zal het pro-
gramma van  het eerste zijn 
dat aansluit bij dit nieuw concept.

Hoofden Provinciale 
Controle-eenheden aangesteld

Minister Rudy Demotte heeft de hoofden aangesteld van de  provinciale 
controle-eenheden van het Voedselagentschap, dit zijn de op het terrein 
operationele afdelingen. Daarmee werd een beslissende stap gezet in de 
uitbouw van de defi nitieve structuur van het Agentschap. 

De aanstellingen gebeurden in aansluiting op een interne sollicitatiepro-
cedure en een objectieve selectie met de medewerking van een extern 
bureau waarbij de sollicitanten werden beoordeeld op hun management-
kwaliteiten, hun kennis en hun visie op de werking en de opdrachten van 
het Agentschap. De aanstellingen vormen één van de laatste stappen die 
voorafgaan aan de aff ectatie van alle personeelsleden uit de voorlopige cel 
in het defi nitieve kader van het Agentschap.
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Dossier

De Nationale Opsporingseenheid

Bij het operationeel worden, begin , van het FAVV werd  er naast de Provinciale Controle 
Eenheden (PCE) binnen het FAVV ook een afdeling opgericht die gespecialiseerde dossiers die 
een gecoördineerde en/of een multidisciplinaire aanpak vereisen kan behandelen. De hormo-
nen bestrijding en de behandeling van fraudedossiers zoals de MPA-aff aire (zie de nieuwsbrief 
van december )  waren in het verleden voorbeelden hiervan.

In dit kader werd eind december 
 een werkgroep opgericht 
die de opdracht meekreeg dit 
gegeven uit te werken in een 
document dat de doelstellingen, 
strategie, werkwijze en structuur 
zou bepalen. Deze werkgroep was 
samengesteld uit leden van zowel 
ex-landbouw (DG  en DG ), de 
Algemene Eetwareninspectie en 
het IVK (e nationale keurkring, cel 
residuen en fraude). Na intense 
vergaderingen werd eind januari 
 aan het bestuur Controle 
een werkdocument voorgesteld 
dat ter akkoord werd voorgelegd 
aan het Directiecomité. De aviaire 
infl uenza crisis in het voorjaar 
heeft de goedkeuring ietwat 
vertraagd, maar eind juni  was 
de Nationale Opsporings Eenheid 
(NOE) een feit, en inderdaad zoals 
de ark van NOE samengesteld uit 
mensen van de verschillende dien-
sten die het FAVV heeft samenge-
bracht. De naam “Eenheid” werd 
gekozen naar analogie met de 
PCE’s.

Het KB van  mei   betref-
fende de organisatie en de 
werking van het FAVV laat volgens 
artikel , §  toe dat er binnen de 
inspectiediensten ook andere 
controlegroepen kunnen worden 
opgericht; de NOE is in dit geval.

De samenwerking met de andere 
diensten (laboratoria, juridische 
dienst, het meldpunt, controlebe-
leid, …) van het FAVV is voor de 
NOE zeer belangrijk. Maar vooral 
met de  PCE’s  is de samenwer-
king van primordiaal belang: deze 
hebben de meest concrete kennis 
over de zaken op het terrein en 
beschikken aldus over een massa 
aan informatie.

Het praktische activiteitsterrein 
van de NOE ligt voornamelijk op 
 gebieden : de hormonenbestrij-
ding en de fraude in de voedsel-
keten. 

De verdachte monsternamen in de 
slachthuizen en op landbouwbe-
drijven, de interactieve samen-

werking met de cel hormonen 
van de Federale Politie en met de 
bijstandsmagistraat “hormonen” is 
één van de voornaamste activitei-
ten. Vanaf voorjaar  werden 
er door de NOE in samenwerking 
met de PCE’s en de politie    
onderzoeken op landbouwbedrij-
ven uitgevoerd. 

Zo’n onderzoek beperkt zich niet 
alleen tot het nemen van mon-
sters (mest, urine, diervoeders, 
spuiten...) om hormonen op te 
sporen maar ook de controle op 
het ge(mis)bruik van diergenees-
middelen.

Meer en meer worden wij op de 
landbouwbedrijven geconfron-
teerd met de aanwezigheid van 
niet toegelaten diergeneesmid-
delen (anabolica, buitenlandse 
niet geregistreerde diergenees-
middelen, geneesmiddelen voor 
intraveneus gebruik …) wat dan 
ook het misbruik ervan doet ver-
moeden. In enkele gevallen werd 
het H statuut toegekend.

De NOE in het organigram van het bestuur Controle

Directeur-generaal
Controle

Hoofdbestuur  coördinatoren (Nl en Fr) Nationale 
Opsporingseenheid

Nationale implementatie- en 
coördinatie-eenheid

 PCE’s





Ook in de slachthuizen worden er 
door de NOE monsters genomen 
van verdachte dieren ; ook hier 
zien wij dat er runderen worden 
aangeboden waarvan er vermoed 
kan worden dat zij zouden “behan-
deld” zijn: zware karkasgewichten, 
goede conformiteit enz.. Hier is de 
samenwerking met de keurders 
op de slachtvloer en bij de ante 
mortem-keuring van groot belang. 
Zij zijn het immers die veel zien en 
horen.

De bestrijding van het hormo-
nenmisbruik wordt intensief 
verder gezet : het is niet omdat er 
in de jaarlijkse statistieken geen 
positieve gevallen gemeld worden 
dat er geen opvolging gebeurt. 
We kunnen het vergelijken met 
de doping “aff aires” in de sport-
wereld : steeds worden er nieuwe 
“producten” op de markt gebracht 
en steeds dient er voor gezorgd 
te worden dat deze in de labo’s 
kunnen gedetecteerd worden. 
Hier is het de taak van de NOE om 
multidisciplinair te werk te gaan 
met de laboratoria, de politie, de 
douane, het gerecht enz. Ook zijn 
er contacten met het buitenland : 
de NOE neemt deel aan de inter-
nationale bijeenkomsten ter zake.

Voor wat de fraude in de voedsel-
keten betreft heeft de NOE dit jaar 
ongeveer  dossiers behandeld. 
Het zijn meestal dossiers die over 
verschillende PCE’s verspreid zijn 
en een gecoördineerde aanpak 
vereisen. Deze dossiers worden 
voornamelijk aangebracht door 
de PCE’s, en door de DG controle. 

Enkele voorbeelden : restitutie 
fraude van boter, invoer van eipoe-
der besmet met nitrofuranen, 
fraude met oormerken bij run-
deren, fraude met gezondheids-
certifi caten bij uitvoer van vlees, 
sluikslachtingen. In deze dossiers 
was er een goede samenwerking 
met de PCE’s maar ook met de 
andere diensten zoals het BIRB, de 
douane, de fi scus…

Ook de verschillende parketten 
doen bij gerechtelijke onderzoe-
ken een beroep op de mede-
werking van de NOE. Tenslotte 
worden er, na samenspraak of 
op initiatief van de DG controle, 
door de NOE verschillende acties 
gecoördineerd. Dit jaar zijn er  
acties uitgevoerd : actie aziatische 
groothandels in voedingsmid-
delen, actie groothandel pita 
restaurants en actie karkasgewich-

ten in de slachthuizen. Deze acties 
worden in samenwerking met de 
PCE’s uitgevoerd en de resulta-
ten ervan worden medegedeeld 
aan de DG controle. Om al deze 
initiatieven en controles goed 
te kunnen laten verlopen neemt 
de NOE deel aan overlegplatfor-
men, zoals de multidisciplinaire 
hormonencel van de Federale 
politie, de interdepartementale 
cel voor residuen, de multidiscipli-
naire cel voor de bestrijding van 
de fraude in de voedselketen. In al 
deze platformen zijn verschillende 
administraties aanwezig: fi nanciën 
(douane, BTW, fi scus), gerecht, 
politie, economische zaken enz.

De NOE bestaat uit  coördinator,  
adjunct adviseur,  agenten (inge-
nieurs, dierenartsen),  controleurs 
en  administratieve bedienden. 
De standplaats van de NOE is in 
Brussel, WTC III, e verdieping, 
Simon Bolivarlaan . 

Info

De NOE geeft en krijgt graag 
inlichtingen en informatie !

Fax nr. /  

E mail : 
walter.gillis@favv.be of 
tom.lierman@favv.be.





Dossier

Het bestuur Laboratoria 
van het Voedselagentschap

Wanneer we het organogram van het Voedselagentschap bekijken, 
vinden we het bestuur Laboratoria, verder DG Labo, genoemd, als een 
op zich staande eenheid terug, op gelijke hoogte met de DG’s Controle, 
Controlebeleid en de Algemene diensten. Dit artikel probeert een beeld te 
schetsen van de structuur, de plaats en de functies van het DG Labo 
binnen het FAVV.

Structuur De eigen laboratoria 
van het FAVV liggen geografi sch 
gespreid in België. Het zijn de  
vroegere rijksontledingslabora-
toria van Gentbrugge, Luik en 
Tervuren en de  ex-rijkszuivella-
boratoria van Melle en Gembloux. 
Deze  laboratoria worden gecoör-
dineerd vanuit de centrale dienst 
die haar vaste stek in de WTC III 
toren in Brussel heeft. 

Relatie met de andere 
besturen Het op zich staan 
van de eenheid DG Labo betekent 
niet dat deze eenheid onafhan-
kelijk moet of kan werken. De 
medewerkers van het DG Labo 
kunnen, net als de andere twee 
directoraten generaal, aankloppen 
bij het DG Algemene Diensten 
voor zaken die het werken van 
een dienst mogelijk en effi  ciënt 
maken. Voorbeelden hiervan 
zijn personeelsadministratie, 
ICT en logistiek. Een deel van 
de missie van het FAVV bestaat 
in het controleren van voedsel-
producerende of –verwerkende 
inrichtingen door het ter plaatse 
sturen van medewerkers van 
het DG controle voor het nemen 
van stalen. Er worden regelmatig 
stalen genomen bij de landbou-
wer, het slachthuis, de fabrikant 
of de handelaar. Dit kunnen zowel 
stalen van voedingsmiddelen, die-

renvoeders als grondstoff en zijn 
maar ook bloedstalen van levende 
dieren, weefselstalen of swabs van 
karkassen. Deze monsters worden 
bij voorkeur en voornamelijk 
afgeleverd in één van de  eigen 
FAVV laboratoria. De resultaten 
van deze, hetzij microbiologische, 
hetzij chemische analyses moeten 
binnen een vastgestelde termijn 
gerapporteerd worden aan de 
controleur(inspecteur), die op 
basis van dit resultaat een beslis-
sing neemt met betrekking tot de 
veiligheid en de kwaliteit van het 
bemonsterde lot (conform/niet-
conform) en eventueel maatrege-
len treft.

DG Laboratoria overlegt met 
DG Controlebeleid over beleids-
punten die raakvlakken hebben 
met de techniek van de analyses. 
Bijvoorbeeld in verband met de 
interpretatie van de analyseresul-
taten wordt beroep gedaan op de 
expertise van de medewerkers in 
de laboratoria. 

Borging van de kwaliteit van 
de laboratoria De FAVV- en de 
erkende laboratoria functioneren 
op basis van een kwaliteitssysteem 
overeenkomstig met de ISO  
norm. Dit houdt in dat niet alleen 
het beheer van het laboratorium 
op regelmatige tijdstippen geëva-

De FAVV-laboratoria en hun specialisatie

Gentbrugge

Residuen en contaminanten

Zaden en meststoffen

Gembloux

Zuivel, microbiologie

en chemie

Tervuren

Voeders, mycotoxines, additieven,

residus

Luik

Pesticiden, meststoffen, aflatoxines,

voeders, additieven

Melle

Zuivel, microbiologie en chemie





lueerd wordt door het accredita-
tieorganisme maar dat ook het 
technische kunnen onderworpen 
wordt aan een onderzoek door 
experts. Op dit ogenblijk zijn  
van de  FAVV laboratoria geac-
crediteerd, namelijk Gentbrugge, 
Tervuren, Gembloux en Luik. Het 
laboratorium van Melle hoopt zijn 
accreditatie in december van dit 
jaar of in het voorjaar van  te 
behalen.

Interlaboratoriumproeven zijn een 
directe toetsing van de bekwaam-
heden. Het bestuur Laboratoria 
hecht veel belang aan de perfor-
mantie in deze interlaboratori-
umproeven. Deze performanties 
worden in kaart gebracht. Daar 
waar nodig worden impulsen 
gegeven tot de organisatie van 
bijkomende interlaboratorium-
proeven. 

Voor het actueel houden en ver-
nieuwen van de analysemethoden 
kan het FAVV een beroep doen 
op referentielaboratoria. Deze 
wetenschappelijke instellingen 
ontwikkelen nieuwe analyse-
methoden of passen bestaande 
methoden aan naar bijvoorbeeld 
een nieuwe molecule of matrix 
(product waarin zich het te analy-
seren molecule bevindt). Wanneer 
deze methode op punt gesteld 
is, kan ze toegepast worden in de 
eigen laboratoria. Daarbij wordt 

gestreefd naar grote reeksen van 
dezelfde analyse zodat de aan-
wezige expertise geoefend en in 
stand gehouden kan worden. 

Op deze manier kan de kwaliteit 
van de analyses op elk moment 
gewaarborgd worden. Deze kwa-
liteit is bijzonder belangrijk omdat 
de beslissingen van DG Controle 
gebaseerd zijn op deze analyse-
resultaten, zoals reeds vermeld 
werd. Daarom voeren de FAVV 
laboratoria de analyses uit die zij 
voldoende beheersen en hechten 
veel belang aan accreditatie.

De mensen achter DG 
Labo Het DG Labo stelt een 
-tal mensen te werk onder wie 
ingenieurs, laboranten, technici 
en administratieve krachten. 
Het dagelijkse bestuur van ieder 
laboratorium is in handen van een 
laboratoriumdirecteur. De  labo-
ratoria worden gecoördineerd in 
de centrale dienst in Brussel. Deze 
bestaat momenteel uit  coördi-
natoren. Het is een team van een 
dierenarts,  bio-ingenieurs in de 
scheikunde  bio-ingenieurs in 
de landbouwkunde die zich elk 
toeleggen op een deel van het 
uitgebreide analysespectrum. 

Tot het einde van dit jaar is 
Directeur-generaal Vincent 
Merken de bezieler van deze 
 FAVV medewerkers. Hij was 

het die tijdens het proces van 
de oprichting van het FAVV de 
integratie van DG Labo in goede 
banen leidde en de toekomst 
van deze eenheid verzekerde. 
Vanaf januari  neemt Piet 
Vanthemse het roer over, bijge-
staan door Albert Vandersanden 
en Geert Depoorter, in afwachting 
van de aanstelling van een nieuwe 
Directeur-generaal.

Toekomst De rationalisatie en 
verdere specialisatie van de labo-
ratoria zullen in de toekomst tot 
een verhoogde capaciteit en een 
betere dienstverlening leiden. Het 
FAVV doet momenteel belangrijke 
investeringen in zijn laboratoria, 
zowel in apparatuur als in infra-
structuur. Een bijzonder voorbeeld 
hiervan is het project in de labo-
ratoria van Melle en Gembloux. In 
de toekomst zullen deze  FAVV 
laboratoria zich toeleggen op een 
nieuwe groep van analyses die tot 
op heden in private laboratoria 
gebeurden, namelijk de BSE ana-
lyses. Het ‘binnenshuis’ analyseren 
van deze belangrijke groep analy-
ses zal grote voordelen op vlak van 
kosteneffi  ciëntie en dispatching 
van stalen met zich mee brengen. 
Een tweede voorbeeld is het pro-
ject van het laboratorium te Luik 
dat zal verhuizen naar de nieuwe, 
moderne lokalen te Wandre.





Weet wat je eet

Etiketten, merknamen en labels

Etiketten, merknamen of labels horen bij producten. In verschillende arti-
kelen in de nieuwsbrief raadden we u aan om de instructies op het etiket te 
volgen (de vervaldata, de bereidingswijze, …)  Maar wat betekenen etiket-
ten eigenlijk precies ? En wat moeten erop staan ?

Etiketten en “labels” Het 
etiket is het ‘naamkaartje’ van een 
product. De producent stelt het 
etiket op. Verschillende wetten 
bepalen welke informatie een 
etiket moet en mag (niet ver-
plichtend) bevatten. De Belgische 
wetgeving inzake etikettering is 
gebaseerd op Europese richtlijnen. 
Een merknaam is een commerci-
ele naam waaronder een product 
op de markt is. Een label is een 
specifi eke aanduiding omtrent o.a. 
herkomst (bijvoorbeeld ‘streekpro-
duct’) of productiemethode. Het 
systeem van labels is een vrijwillig 
systeem en het is gebaseerd op 
een lastenboek. Zo’n lastenboek 
bevat een reeks voorwaarden en 
procedures die moeten worden 

Het Voedselagentschap is gesloten 
van  december  tot en met  januari . 

Ons antwoordapparaat van het meldpunt
—dat dagelijks wordt beluisterd—blijft echter tot je beschikking.

Een vreugdevol Kerstfeest 
en de allerbeste wensen voor  !

nageleefd. De regels slaan zowel 
op de productie, als de verwerking 
en de handel. Producenten en 
handelaars die vrijwillig aan het 
systeem deelnemen, verbinden 
zich ertoe de verplichtingen uit 
het lastenboek uit te voeren. Bij 
niet-naleving riskeren ze sancties. 
De labels worden doorgaans toe-
gekend door organismen uit de 
privé sector en hebben dus in de 
regel geen offi  ciële erkenning. 

Wat moet er verplicht op het 
etiket  ? De Warenwetgeving 
bepaalt precies wat op een etiket 
van voedingsmiddelen moet 
staan. De belangrijkste aanduidin-
gen zijn :

•  de verkoopbenaming die 
aangeeft om welk product het 
gaat; 

•  de lijst met ingrediënten . Het 
ingrediënt waarvan het meest 
gebruikt is in het product, moet 
als eerste vermeld staan, ver-
volgens het ingrediënt waarvan 
minder gebruikt is,… enz. Ook 
de additieven moeten op de 
ingrediëntenlijst staan; 

•  de inhoud : hoeveel milliliter, 
liter, gram of kilogram zit er in 
de verpakking ? De inhoud is 

altijd de netto-productinhoud. 
Het gewicht van de verpakking 
telt niet mee; 

•  de vervaldata  : datum van 
minimale houdbaarheid of de 
uiterste verbruiksdatum (zie 
het artikel in de nieuwsbrief 
van september) ; 

•  de bewaarvoorschriften en 
gebruiksvoorwaarden , bv. 
“bewaren in de koelkast” of 
“bewaren op een koele droge 
plaats”; 

•  de naam en adres van de 
fabrikant, invoerder, verpakker 
of verkoper; 

•  het erkenningsnummer in 
geval van dierlijke producten; 

•  de plaats van oorsprong of 
herkomst indien het weg-
laten ervan de verbruiker zou 
kunnen misleiden; 

•  het alcoholvolumegehalte 
voor dranken met een alcohol-
gehalte hoger dan , volume-
procent; 

•  de aanwijzing of de producten 
afkomstig zijn van genetisch 
gemodifi ceerde organismen.

(Uit “Weten over eten”, brochure gratis te verkrij-
gen bij het Voedselagentschap)





Meldpuntvraag
van de maand

Voedselveilig feesten…

Langzaam maar zeker nadert  zijn einde en 
we bereiden ons stilaan voor op de traditionele 

Kerst- en Nieuwjaarsfeesten. Het beste servies 
wordt dan nog eens bovengehaald om onze fami-

lie of goede oude vrienden eens extra te verwen-
nen. Gezelligheid troef rond een goedgevulde tafel : 

we kijken er al naar uit… Natuurlijk willen we 
enkel goede herinneringen overhouden aan ons 
feest, en daarom houden we best enkele basisre-

gels over voedselveiligheid in het oog.

Het begint in de winkel bij je kerst-aankopen. 
Verse en gekoelde  (en zeker diepgevroren) 

voedingswaren koop je best als laatste. 
Hou ze samen in je winkelwagentje (zo 

houden ze elkaar koel !) en stop ze zo vlug 
mogelijk in de koelkast als je thuis komt. 

Koude vullingen voor toastjes of zakouskis 
(ham- of zalmmousse, lompviseitjes enz). 
moeten ook in de frigo bewaard worden.  

En de kerststronk gaat uiteraard in de 
diepvries.Uiteraard begin je met propere, goed 

gewassen handen aan het kerstdiner…

Met kerstmis serveren velen de traditionele 
kerstkalkoen. Zoals je weet moet je gevogelte 
lang genoeg bakken of braden op voldoende 
hoge temperatuur (niet alleen voor de smaak 

maar ook om eventueel aanwezige kiemen 
(salmonella) te vernietigen.  Heb je liever vis ? Let 

dan absoluut op de versheid ervan…

Behalve als je een heel ervaren kok bent hou 
je de gerechten best eenvoudig. Ingewikkelde 

recepten duren meestal lang om klaar te maken 
(en zo blijven andere gerechten dikwijls te lang 

wachten voor ze worden opgediend), en wel-
licht wil je toch als kok ook wat kunnen genieten 

van het gezelschap van je gasten…?

Spoel glazen, borden en kommen die al een 
tijdje in de kast staan (je beste servies…) 

eens om met warm water voor je ze gebruikt :
 ’t is niet omdat ze blinken dat ze ook echt 

proper zijn. In de vorige nieuwsbrieven kan je 
een paar tips terugvinden over snijplanken, 

het werkblad enz.).

Na het koken komt het uur van de waarheid : 
smakelijk ! Maar zorg er beslist voor dat restjes 
die je opnieuw wil gebruiken binnen de twee 

uur na het opdienen opnieuw in de koelkast 
zitten en gebruik ze best binnen de twee dagen.

Nieuwe publicaties

Activiteitenverslag 

Op  november heeft het 
Voedselagentschap zijn 
activiteitenrapport van 
het jaar  openbaar 
gemaakt.

Dit is het eerste jaarver-
slag dat een geïntegreerd 
beeld geeft van de acti-
viteiten van alle diensten 
van het FAVV. De facetten van de diverse opdrach-
ten van het agentschap waaronder het waken 
over de voedselveiligheid en de bestrijding van 
plant- en dierziekten worden er in toegelicht.

Het activiteitenrapport zal in gedrukte vorm ver-
deeld worden binnen het agentschap en eveneens 
overgemaakt worden aan specifi eke doelgroe-
pen. Andere geïnteresseerden kunnen zelf een 
exemplaar aanvragen via het meldpunt van het 
voedselagentschap op het nummer /.. 
Het jaarrapport  is eveneens te raadplegen op 
onze website www.favv.be.

“Activiteitenverslag ”,  blz.,  kleuren, novem-
ber . Verkrijgbaar in het Nederlands en in het 
Frans.

Brochure “Veilig voedsel : 
ook u werkt eraan mee”

Op Kokerello op ,  en 
december, het publieksevene-
ment in Flanders Expo - Gent,
gericht op keukenfanaten
en liefhebbers van lekker
eten en drinken, heeft het
Voedslagentschap een gloed-
nieuwe folder voorgesteld

die alle consumententips, die tot nog toe in de 
nieuwsbrieven van het FAVV verschenen, op een 
overzichtelijke en attractieve wijze bundelt. 

De folder kreeg de titel “Veilig voedsel : ook 
u werkt eraan mee” en is verkrijgbaar bij het 
Voedselagentschap (adres zie colofon op de voor-
pagina). U kan de folder eveneens gratis bestellen 
via onze website www.favv.be, waar u ook een 
PDF-versie kan downloaden.

“Veilig voedsel, ook u werkt eraan mee”,  blz.,  kleu-
ren, december . Verkrijgbaar in het Nederlands 
en in het Frans.





Pasteitjes (wild- of 
andere) bewaren 
meestal vrij goed, 
maar let toch 
even op de 
vervaldatum 
en bewaar het 
in ieder geval 
in de koelkat. 
Eens de ver-
pakking open, 
moet u het 
alleszins binnen 
de paar dagen 
verbruiken.

Recept

Een wildpasteitje…

…doet het altijd goed als feestelijk voorgerechtje. Je 
hebt er niet veel werk aan (je koopt het immers kant en 
klaar in de winkel), het komt er dus vooral op aan het 
feestelijk en smakelijk te presenteren. Zo’n wildpasteitje 
past eigenlijk het best bij ander herfst- en winterproduc-
ten en je kan gerust enkele op het eerste gezicht tegen-
strijdige smaakcombinaties uitproberen. We geven je 
hier een voorbeeldje, maar zelf wat  experimenteren is 
leuk en lekker.

Voor  personen  wildpasteitje van ongeveer 
 g, in dit geval was het fazantenpastei (probeer 
voor de presentatie een rond blik of potje te vinden), 
 kerstomaatjes,  grote appel, wat krulandijvie,  
potje uienconfi tuur,  potje veenbessenconfi tuur,  
sneetjes toastbrood,  bakje verse braambessen

Schikken Verwijder het klokhuis uit de appel en 
snij er dwars  dunne plakjes uit. Snipper de rest fi jn 
en meng met de versnipperde krulandijvie. Leg op  
middelgrote borden een laagje appel-krulandijvie-
mengesl. Snij de wildpastei in  ronde schij[ es van 
een kleine centimeter dik. 

Toast  sneetjes witbrood knapperig lichtbruin en leg 
ze op de andijvie. Leg een rond plakje appel erbo-
venop en daarboven een plakje wildpastei. Afwerken 
met in de helft gesneden kerstomaatjes, braambes-
sen en uien- en veenbessenjam.

Aan tafel je kan hierbij best een wijn met wat 
karakter serveren, zoals een witte Bourgogne 
Chardonnay. Hou je van iets zoeter, dan kan een 
Mombazillac beslist ook.


