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Actueel

Evaluatie van het FAVV op de 
bijzondere ministerraad “levenskwaliteit”

Op de bijzondere ministerraad “levenskwaliteit” op  en  maart te Oostende 
legde Minister Rudy Demotte een omstandige nota voor over de realisaties en de evalu-
atie van het FAVV. De balans is uiteindelijk positief: met het FAVV werd een geïntegreerde 
inspectie- en controledienst gecreëerd die berekend is op zijn taak. Op basis van een 
kritische evaluatie werden de strategische doelstellingen van het FAVV geactualiseerd 
en keurde de Regering een actieplan voor de komende jaren goed.

De verwezenlijkingen 
van het FAVV

Meer dan  medewerkers werken samen 
in één goed gestructureerd geheel, op basis 
van geharmoniseerde werktijd- en vergoe-
dingsregelingen.

In de plaats van de verschillende acties 
van de vroegere diensten werkt het voed-
selagentschap vandaag op basis van één 
geïntegreerd controleprogramma en contro-
leplan. Objectieve wetenschappelijke risico 
evaluatie door het wetenschappelijk comité 
van het FAVV is hierbij het uitgangspunt.

Op het vlak van crisispreventie en –beheer 
heeft het FAVV zijn sporen verdiend. 
Incidenten in de voedselketen worden 
geregistreerd en beheerd zonder dat dit 
telkens in een crisis ontaardt (CONSUM, rapid 
alert system). De epidemie van vogelpest 
en andere incidenten in de keten werden 
op effi  ciënte wijze beheerd. Het FAVV geniet 
daarvoor internationale erkenning.

De nieuwe organisatie is klant- en con-
sumentgericht. Naast het meldpunt als 
aanspreekpunt voor consumenten, vormen 
de website van het FAVV en heel wat andere 
initiatieven (brochures, nieuwsbrief, activi-
teitenverslag, roadshows, KBS-project) de 
basis voor een open, direct en transparant 
communicatiebeleid.

De bijzondere ministerraad 
“levenskwaliteit”

De Ministerraad vergaderde uitzonderlijk 
te Oostende op zaterdag en zondag  
en  maart  over levenskwaliteit. 

De zaterdag werd aan milieu, verkeers-
veiligheid en mobiliteit, gezondheid en 
werkomgeving, en sociale economie 
gewijd, waarbij ondermeer de Kyoto-
norm aan bod kwam. 

Dat ook de evaluatie van het 
Voedselagentschap op het programma 
sond bewijst dat voedselveiligheid nog 
steeds één van de prioriteiten van de 
regering is.

Eén van de actiepunten naar volgend jaar 
toe is de ontwikkeling van een FAVV-smiley, 

waarmee winkels en restaurants hun 
erkenningsnummer affi  cheren en de moge-

lijkheid krijgen om  inspanningen 
voor hygiëne en voedselveiligheid naar 

de klant te valoriseren. 





Evaluatie en bijstelling 
van de strategische 
doelstellingen 

Het voedselagentschap moet 
verder worden uitgebouwd en 
verbeterd. Een interne analyse van 
de sterke en zwakke punten van 
het Voedselagentschap en een 
beperkte externe klantenbevra-
ging vormden de basis voor een 
kritische analyse.

Uit deze analyse, die uitgebreid 
werd toegelicht in de voorgelegde 
nota, bleken ondermeer volgende 
behoeften :

•  Een meer uniforme werking 
en een uniform databeheer-
systeem ;

•  Nood aan goede, gecentra-
liseerde en gecoördineerde 
crisiscommunicatie ;

•  Meer proactieve en gerichte 
communicatie naar het 
bedrijfsleven ;

•  Betere communicatie met con-
sumenten, die niet altijd even 
makkelijk bereikbaar zijn ;

•  Het stroomlijnen van de interne 
communicatie ;

•  Een doorzichtige en evenwich-
tige fi nanciering.

De strategische doelstellingen van 
het FAVV werden geactualiseerd 
rond tien thema’s : het introduce-
ren van nieuwe audittechnieken, 
het invoeren van een systeem voor 
kwaliteitszorg, verdere uitbouw 
van communicatie, informatise-
ring, HR beleid, crisismanage-
ment, …

De gedelegeerd bestuurder van 
het FAVV wordt er mee belast 
om op basis van de vernieuwde 
strategische doelstellingen een  
aangepast strategisch plan voor 
het voedselagentschap voor te 
leggen aan de Regering.

Het actieplan van het 
Voedselagentschap : food@work

De Regering keurde een nieuw actieplan dat  de werking en de 
rol van het FAVV moet versterken goed. De acties zijn opgebouwd 
rond  krachtlijnen :

•  De effi  ciënte werking van het Voedselagentschap

   Het project food@work vormt de basis voor een verdere profes-
sionalisering en uniformisering van de acties van het FAVV : 
kwaliteitszorg, interne audit, BPR, opleidingsprogramma’s. 

•  Objectieve wetenschappelijke risico evaluatie

   De omkadering van het wetenschappelijk comité van het FAVV 
wordt uitgebreid om de wetenschappelijke input bij het uit-
tekenen van het voedingsbeleid te versterken.

•  Het Voedselagentschap en de bedrijfswereld

   De leidraad voor deze acties zijn communicatie, administratieve 
vereenvoudiging en transparante fi nanciering. In overleg met 
de Staatssecretaris voor de Informatisering van de Staat wordt 
een voorstel geformuleerd om een extranet voor bedrijven uit 
te bouwen, op basis van een uniek e-dossier per bedrijf. Er zal 
geïnvesteerd worden in een meer bedrijfsgerichte communica-
tie en er wordt nagegaan hoe een dubbele verrekening van de 
BTW in de fi nancieringsmechanismen kan vermeden worden.

• Het Voedselagentschap en de consumenten

   Goede informatie is voor consumenten de basis voor 
bewuste keuzes en voor veilige omgang met voedsel. 
Binnenkort komt er een brede informatiecampagne ten 
behoeve van consumenten. 

   Als het goed is dan mag dat ook gezegd en gezien worden. 
Consumenten willen weten of de winkel en het restaurant 
geregistreerd zijn en goed werden bevonden. De zelfstandige 
wil elke dag fi er kunnen uitpakken met zijn vakmanschap. 

   Daarom moeten winkels en restaurants hun erkenningsnum-
mer affi  cheren en de mogelijkheid krijgen om  inspanningen 
voor hygiëne en voedselveiligheid naar de klant te valoriseren. 
Daartoe zal tegen volgend jaar, op basis van meer frequente 
controles, een FAVV-smiley ontwikkeld worden. 

•   Preventie van voedselvergiftigingen 
en van antibioticaresistentie

   Het verminderen van het aantal gevallen van voedselvergif-
tiging is een belangrijke doelstelling voor de komende jaren.  
Het FAVV zal bijkomende aandacht besteden aan de problema-
tiek van bacteriële contaminaties van voedingswaren. 

   Overconsumptie van antibiotica, zowel bij mensen als bij 
dieren, geeft aanleiding tot resistentievorming. In overleg 
met specialisten uit de humane geneeskunde werkt het FAVV 
momenteel aan een informatie- en sensibiliseringscampagne 
voor dierenartsen.





Feiten en cijfers

Uitbreiding van de Europese Unie

Vanaf  mei telt de Europese Unie er  lidstaten bij hetgeen het totaal 
op  brengt. Eén van de heetste hangijzers in heel het voorbereidings-
proces was het aspect van de voedselveiligheid. 

Op dit vlak waren een reeks 
punten van belang voor de risico-
beoordeling :

•  Omzetting in eigen wetgeving 
door de kandidaat lidstaten 
van de bestaande Europese 
wetgeving, het “acquis com-
munautaire”.

•  Modernisering van de inrichtin-
gen actief in de voedselketen.

•  De sanitaire situatie zowel bij 
dieren als planten : deze wordt 
op wereldniveau geregeld 
maar toch kan het vóórkomen 
van een aantal ziekten in de 
nieuwe lidstaten voor proble-
men zorgen.

•  Praktische aspecten in verband 
met het controleapparaat van 
de verschillende overheden 
dienden opgelost te worden.

•  De invoer in de nieuwe lidsta-
ten vanuit derde landen moet 
via nieuw uit te bouwen grens-
inspectieposten (GIP’s) gebeu-
ren. Vergeten wij hierbij niet 
dat langs deze weg ingevoerde 
producten zich vervolgens 
op de eengemaakte Europese 
markt bevinden.

Risicobeoordeling De EU 
voorzag een reeks risicobeheers-
maatregelen zoals vrijwarings-
maatregelen voor de interne 
markt bij de niet omzetting van 
het “acquis communautaire” en 
terugzending van producten uit 
bedrijven onder overgangsmaat-
regelen. 

Uitgaande van de stelling dat de 
toetreding absoluut niet mag 
leiden tot een lagere bescher-
ming van de veiligheid van de 
voedselketen onderwierp het 
Voedselagentschap al deze aspec-
ten aan een risico-evaluatie om 
waar nodig zijn acties te kunnen 
bijsturen. Op basis daarvan zal 

een verhoogde aandacht bij 
controles van goederen komende 
uit nieuwe Lidstaten ingesteld 
worden. Deze controles kunnen 
gepaard gaan met een tijdelijke, 
niet discriminatoire en niet blokke-
rende, verhoging van de analyses 
van dergelijke goederen.

Melden Tegelijk vraag het 
Voedselagentschap aan de bedrij-
ven te melden wanneer gebreken 
worden vastgesteld bij producten 
uit de nieuwe Lidstaten.

Er wordt hen gevraagd  :

•  bijzondere aandacht te beste-
den aan de invoer van produc-
ten met een EG merk, zodat 
producten die enkel voorzien 
zijn van een nationaal merkte-
ken (niet ovaal) niet op onze 
markt komen  ;

•  aan het FAVV (Provinciale 
Controle-eenheid) te melden 
welke producten in dit opzicht 
in overtreding waren  ;

•  in het autocontrole programma 
rekening te houden met een 
toename van de bemonstering 
van producten afkomstig van 
derde landen waarvan de docu-
menten aangeven dat deze zijn 
ingevoerd via een grensinspec-
tiepost van een nieuwe lidstaat 
(huidige lijst nog steeds onder-
hevig aan veranderingen)  ;

•  in hun autocontrole pro-
gramma rekening te houden 
met een toename van de 
bemonstering op basis van de 
zwakke punten vermeld in de 
fi ches wanneer zij werken met 
producten die afkomstig zijn 
van nieuwe lidstaten.

Call center In het besef dat 
omtrent de EU-uitbreiding nog 
heel wat vraagtekens bestaan 
bij de bedrijfswereld richtte het 
Voedselagentschap een call-center 

op waar professionelen terecht 
kunnen met hun vragen. Dit call-
center is vanaf maandag  mei 
bereikbaar tijdens de werkdagen 
van  tot  uur en van 
 tot u op het nummer 
/  .

Zoals steeds kunnen consumen-
ten met hun vragen, ook die in 
verband met de EU-uitbreiding, 
terecht bij het meldpunt van 
het Voedselagentschap op het 
nummer -..

Daarnaast heeft het Agentschap 
op zijn website een rubriek voor-
zien gewijd aan de uitbreiding, en 
gericht zowel naar de consument 
als naar de agro-alimentaire sector.

Deze rubriek bevat naast alge-
mene achtergrondinformatie 
ook een lijst met veel gestelde 
vragen en antwoorden, koppelin-
gen naar de websites van de EU, 
een overzicht van de punten per 
nieuwe lidstaat die bijzondere 
aandacht vergen, een lijst van de 
Grensinspectieposten, en ook, 
zodra deze beschikbaar zijn, lijsten 
van de bedrijven van de nieuwe 
lidstaten die een EG-merk mogen 
gebruiken. 





Dossier

De nieuwe wetgeving over GGO’s

Recent werd de Europese reglementering in verband met het ingeperkt gebruik van genetisch 
gemodifi ceerde organismen (GGO’s) en de doelbewuste introductie in het milieu en het in de 
handel brengen van GGO’s aangepast. Thans gelden nieuwe en/of uitgebreide regels zowel 
voor genetisch gemodifi ceerde zaaizaden, levensmiddelen en voeders.

GGO’s zijn organismen waarvan 
het genetische materiaal  (DNA) 
werd veranderd op een wijze die 
van nature niet plaatsvindt. Deze 
techniek maakt het mogelijk uitge-
zochte genen van een organisme 
naar een ander organisme over te 
brengen, ook tussen verschillende 
soorten.

Wat houdt de nieuwe 
regelgeving in?

•  een geharmoniseerd Europees 
traceerbaarheidssysteem voor 
GGO’s

•  een enig identifi catiesysteem 
voor elk GGO : unieke identifi -
catiecode

•  een unieke toelatingsproce-
dure voor GGO’s voor levens-
middelen en diervoeders

•  de verplichte etikettering 
van genetisch gemodifi ceerd 
diervoeder

•  uitbreiding van de etikettering 
tot met GGO’s geproduceerde 
voedingsmiddelen, ook als 
die GGO’s niet meer kunnen 
worden opgespoord (bijvoor-
beeld olie)

•  vastlegging van detectieme-
thoden en normen voor de 
identifi catie en de kwantifi ce-
ring van GGO’s.

Traceerbaarheid De Lidstaten 
zijn verplicht de traceerbaarheid 
in alle stadia van het in de handel 
brengen van GGO’s te garande-
ren.  Deze richtlijn geeft echter 
geen defi nitie van dit begrip of 
van de daarmee samenhangende 
doelstellingen en bevat evenmin 
volledige voorschriften in verband 
met de tenuitvoerlegging ervan.

Krachtens de nieuwe regelgeving 
inzake traceerbaarheid, verstrek-

ken en bewaren de exploitanten 
informatie over producten die 
GGO’s bevatten of van GGO’s zijn 
afgeleid in elk stadium van het in 
de handel brengen en voor elke 
marktdeelnemer uit de produc-
tiekolom. De traceerbaarheid zal 
worden gebruikt als een nieuw 
hulpmiddel bij de etikettering : 
die etikettering zal niet langer 
uitsluitend steunen op analytische 
criteria maar ook op documenten.

Thans wordt op grond van de 
meetbare hoeveelheid DNA 
of eiwit van een GGO bepaald 
of een GGO aanwezig is.  Met 
GGO’s geproduceerde producten 
moeten dus eveneens worden 
geëtiketteerd. Volgens de nieuwe 
voorschriften, zullen een groot 
aantal additieven en gezuiverde 
oliën moeten worden geëtiket-
teerd, terwijl de aanwezigheid 
van GGO’s niet meer zal kunnen 
worden aangetoond op grond van 
de analysemethoden.  Producten 
die met behulp van GGO’s werden 
bekomen, als technische hulpstof-
fen (zoals enzymen en gisten) 
moeten daarentegen niet meer 
geëtiketteerd worden behalve 
wanneer zij zich ook nog in het 
eindproduct bevinden.

Etikettering De etikettering 
van genetisch gemodifi ceerde 
levensmiddelen en diervoeders 
moet aan dezelfde vereiste 
voldoen. Op het etiket moet de 
aanduiding “dit product bevat 
genetisch gemodifi ceerd(e) 
(naam van het organisme)” of de 
aanduiding “geproduceerd met 
genetisch gemodifi ceerd(e) (naam 
van het organisme)” worden 
vermeld. Het zal niet nodig zijn 
bij de etikettering de aanwezig-
heid te vermelden van toegestaan 
genetisch gemodifi ceerd materiaal 
als die minder dan ,   bedraagt 

en als kan worden aangetoond 
dat het gaat om een onvoorziene 
en technisch niet te voorkomen 
aanwezigheid.

Producten zoals vlees, melk en 
eieren die zijn verkregen van 
dieren die werden gevoederd met 
genetisch gemodifi ceerd voeder 
of werden behandeld met gene-
tisch gemodifi ceerde geneesmid-
delen, moeten niet als zodanig 
worden geëtiketteerd

Gevolgen voor België

Wie het artikel over GGO’s 
dat destijds verscheen in 
de nieuwsbrief van januari 
 nog eens naleest zal 
merken dat de gevolgen van 
de nieuwe reglementering 
voor België niet zo ingrij-
pend zijn als voor sommige 
andere lidstaten. Zo moesten 
veevoederfabrikanten reeds 
sinds april , de grondstof-
fen en mengvoeders waarin 
GGO’s voorkomen etiketteren 
en daarbij de aanwezig-
heid daarvan vermelden. 
Daarnaast moesten levens-
middelen die toegelaten 
GGO’s bevatten eveneens 
reeds geëtiketteerd zijn.

In alle gevallen gelden 
dezelfde minimumnormen 
van voedselveiligheid en kan 
de consument beslissen of hij 
al of niet GGO’s bevattende 
producten koopt. 

Ook wordt het binnen de 
veeteelt transparanter om las-
tenboeken te respecteren die 
het hebben over het gebruik 
van GGO’s.





Project “Veilig Voedsel”

‘Veilig gemaakt, lekker gesmaakt’

Het project Veilig Voedsel zet in  zijn activiteiten verder. Dat gebeurt met de steun van 
de Koning Boudewijnstichting. De geplande activiteiten, die gecoördineerd worden door het 
OIVO, vinden ook nu weer plaats in samenwerking met de federale overheid, o.m. het Federaal 
Voedselagentschap (FAVV) en de FOD Volksgezondheid en met de verschillende schakels van 
de voedselketen. De centrale boodschap van het project blijft het belang van een gedeelde 
verantwoordelijkheid : alle schakels van de voedselketen dienen samen te werken voor meer 
voedselveiligheid. Ook de consument, de laatste schakel, speelt een niet te onderschatten rol.

Wat staat de komende maan-
den op het programma ?

Verschillende brochures (over het 
etiket, voorkomen van voed-
selvergiftigingen, BSE) worden 
opnieuw gedrukt, uiteraard na 
actualisering. Ook de website 
www.veiligvoedsel.org  krijgt een 
nieuwe facelift en zal regelmatig 
worden aangevuld.

De tentoonstelling, bedoeld voor 
leerlingen van  tot  jaar oud, 
reist opnieuw het hele land door 
en kan in elke provincie gedu-
rende drie of vier weken bezocht 
worden.

Tijdens die periode zal ook een 
debat over voeding en voedsel-
veiligheid doorgaan. Plaatselijke 
vertegenwoordigers van de 
schakels van de voedselketen en 
een vertegenwoordiger van de 
consumentenorganisaties treden 
met elkaar in discussie en ant-
woorden op consumentenvragen. 
Het Voedselagentschap (FAVV) 
vertegenwoordigt de overheid, 

het OIVO modereert. Het debat is 
bedoeld voor iedereen die op één 
of andere manier geïnteresseerd is 
in voeding. Op sommige plaatsen 
worden de jongeren zelf voor de 
discussie uitgenodigd.

De tentoonstelling ‘Veilig 
gemaakt, lekker gesmaakt’

Tijdens een bezoek aan de leer-
rijke en ludieke tentoonstelling 
‘Veilig gemaakt, lekker gesmaakt’ 
komt de jonge verbruiker veel 
meer te weten over veilig voedsel. 
Het onderwerp is complex, maar 
wordt begrijpelijk voorgesteld. 
De tentoonstelling is immers 
ontworpen op maat van de jonge 
verbruiker.

De jongeren ontmoeten 
‘Bactiplast’, ‘Stonie’ en ‘Chemiblub’ 
—de gevreesde creaturen die 
staan voor de mogelijke voedsel-
besmettingen—en trachten een 
aantal opdrachten tot een goed 
einde te brengen. Spelenderwijs 
komen ze meer te weten over het 
ingewikkelde onderwerp. Aan bod 

komen onder andere:  grote scha-
kels van de voedselketen en hoe 
zij voedselveiligheid nastreven, de 
overheidsinstanties die betrokken 
zijn bij de veiligheid van onze voe-
ding (van grond tot mond, van riek 
tot vork!), de risico’s van besmet 
voedsel, de correcte manier om 
een levensmiddel te behandelen 
en bewaren, het belang van goede 
hygiëne, goede informatie en 
controle en nog veel meer.

Bij de tentoonstelling hoort een 
handleiding waarin dieper op het 
onderwerp wordt ingegaan. De 
achtergrondinfo in deze hand-
leiding bestaat uit drie reeksen 
steekkaarten: een reeks over 
producten uit het dagmenu van 
een jongere, een over algemene 
principes van voedselveiligheid 
(moeilijke begrippen duidelijk 
uitgelegd) en enkele fi ches over 
specifi eke discussiepunten. 

Waar en wanneer ?

Vanaf  mei staat de ten-
toonstelling opgesteld in 
het huis van de Wereld van 
Kina, het natuurmuseum 
voor kinderen en jonge-
ren,  Sint-Pietersplein  te 
Gent. Daar blijft ze tot  
juli. Vandaar reist ze naar 
de Landbouwbeurs van 
Libramont.

Contact :

Sint-Pietersplein , 
 Gent
tel. /   
fax /  
e-mail: kinahuis@gent.be





Weet wat je eet

Eetstandjes, kraampjes 
en gelegenheidskeukens

Een snelle hap nemen aan een standje op een rockfestival… De school organiseert een pan-
nenkoekenverkoop om geld in te zamelen om de lokalen op te knappen… En de plaatselijke 
basketclub organiseert een grote barbecue voor haar leden. Maar wist je dat al deze vormen 
van verkoop van voedingswaren beschouwd worden als “ambulante handel” of leurhandel ?

Leurhandel is het verkopen, te 
koop aanbieden en het uitstallen 
met het oog op de verkoop van 
goederen, wanneer dit gebeurt 
door een handelaar buiten 
de vestigingen vermeld in de 
Kruispuntbank van ondernemin-
gen, of door elke andere persoon, 
buiten zijn woonplaats of buiten 
de zetel van een vereniging. Dit 
kan dan bijvoorbeeld zijn op de 
openbare markten, op de open-
bare weg (of op parkeerplaatsen, 
kermissen, jaarmarkten, …) of ten 
huize van de consument.

Het gaat hier bijvoorbeeld om 
verenigingen die een jaarlijkse 
pannenkoekenverkoop organise-
ren, jeugdbewegingen die voor 
enkele dagen een standplaats 
hebben op een lokale festiviteit, 
sportclubs die zelf een barbecue 
of mosselsouper organiseren,…

Maar opgelet : voor de verkoop, 
uitsluitend met menslievend doel, 
van voorverpakte voedingsmid-
delen die bestemd zijn om thuis 
door de consument te worden 
verbruikt, zoals voorverpakte 
pannenkoeken die al dan niet aan 
huis worden geleverd, moet elk 
lid van de vereniging die aan de 
verkoop deelneemt een erkenning 
voor menslievende manifestaties 
hebben, afgeleverd door de FOD 
Economie, KMO, Middenstand 
en energie. Indien het gaat om 
voedingsmiddelen die ter plaatse 
worden geconsumeerd, bijvoor-
beeld hamburgers die verkocht 
worden op een buurtfeest, dan 
dient de betrokken vereniging 
hiervoor enkel de toestemming te 
hebben van de gemeente.

Dergelijke gelegenheidsverkopers 
in voedingsmiddelen moeten in 
elk geval voldoen aan de basisre-
gels van de algemene voedings-
middelenhygiëne (KB //) 
en zijn zelf verantwoordelijk voor 
de veiligheid van de producten die 
zij verkopen. Dit geldt ook voor 
jeugdbewegingen die op kampen 
zelf koken. Dit betekent concreet 
dat voor dergelijke mobiele of 
tijdelijke plaatsen :

•  alle nodige hygiënemaatrege-
len moeten genomen worden 
om contaminatie en bederf 
van voedingsmiddelen en de 
aanwezigheid van ongedierte 
te voorkomen

•  steeds een goede persoonlijke 
hygiëne in acht genomen moet 

worden en een uitrusting voor het hygiënisch 
wassen en drogen voor de handen moet voorzien 
zijn. Was dus de handen alvorens voedingsmid-
delen aan te raken en nadat rauwe voedingsmid-
delen werden aangeraakt. 

•  de oppervlakken die met voedingsmiddelen in 
aanraking komen proper moeten zijn en gemak-
kelijk te reinigen. Was het gebruikte gerei en 
de werkbladen met zo warm mogelijk water en 
detergent. Gebruik niet te lang dezelfde hand-
doek, vaatdoek of spons. Zeker bij warm weer 
kunnen hierin grote hoeveelheden schadelijke 
bacteriën ontwikkelen.

•  er moet een voldoende toevoer van water zijn, 
voor het reinigen van voedingsmiddelen moet 
drinkbaar water worden gebruikt.

•  vermijd elk contact tussen rauwe voedingmid-
delen en klaargemaakte gerechten. Micro-orga-
nismen kunnen anders gemakkelijk van de rauwe 
naar de bereide gerechten overgaan. 

•  de nodige voorzieningen moeten aanwezig 
zijn om de voedingsmiddelen op geschikte 
temperatuur te bewaren en uit te stallen. Voor 
diepvriesproducten geldt – °C, voor gekoelde 
voedingsmiddelen - °C en voor producten 
die warm gehouden worden  °C.  Vries een 
ontdooid product trouwens nooit opnieuw in. Er 
kunnen zich intussen immers schadelijke micro-
organismen gevormd hebben en die worden niet 
altijd onschadelijk gemaakt door het product 
weer in te vriezen.

•  een recipiënt moet aanwezig zijn voor de opslag 
van afval. Het afval mag in geen geval de voe-
dingsmiddelen verontreinigen.

Gezien het unieke                     
 karakter van hun ambulante 
activiteit zijn gelegenheids-
verkopers aan minder strenge 
regels onderworpen op 
gebied van infrastructuur en 
administratie dan professio-
nele ambulante handelaars. 
Maar de hierboven vermelde 
temperatuurs- en hygiëneve-
reisten worden beschouwd 
als het strikte minimum.

Professionele ambulante hande-
laars in voedingsmiddelen zoals 
marktkramers moeten in het kader 
van voedselveiligheid  beschik-
ken over een vergunning voor het 
fabriceren, het in de handel bren-
gen of uitvoeren van voedings-
middelen, afgeleverd door het 
FAVV, en over één leurkaart per 
persoon werkzaam in de betrok-
ken ambulante activiteit, afgele-
verd door de FOD Economie, KMO, 
Middenstand en energie.

Gelegenheidsverkopers die slechts 
uitzonderlijk een ambulante 
activiteit in voedingsmiddelen 
uitoefenen, moeten dergelijke 
vergunning van het FAVV niet 
hebben, en ook geen leurkaart. 





Meldpuntvraag
van de maand

Zetmeel, tarwezetmeel, 
gemodifi ceerd zetmeel ?

Waarom staat er de ene keer “zetmeel” 
of “gemodifi ceerd zetmeel”  op het etiket, 

en de andere keer “tarwezetmeel” of 
“gemodifi ceerd tarwezetmeel” ?

Zetmeel (een van de vormen van de grote 
groep van de koolhydraten) is één van de 
hoofdbestanddelen van onze voeding  en 
is daarin aanwezig in grote hoeveelheden.  
Zo bevat brood gemiddeld ongeveer   

koolhydraten onder de vorm van zetmeel, ook 
aardappelen zijn een zetmeelproduct 

( ) evenals spaghetti waarin (onder 
ongekookte vorm) tot  zetmeel kan 

inzitten en gepelde ongekookte rijst liefst 
,. Zoals je kan zien zijn er dus verschil-

lende bronnen van zetmeel.

Waarom maken we dan een onderscheid 
tussen zetmeel en tarwezetmeel ?

Sommige mensen reageren allergisch aan 
een bepaald stof genaamd gluten.  Het is nu 

net tarwezetmeel dat in grote mate ver-
gezeld gaat van deze gluten.  Daarom legt de 

wetgever op om op het etiket te vermelden 
dat in een of andere bereiding of product 

tarwezetmeel aanwezig is. Naast tarwe (en 
spelt) kan men ook gluten vinden in gerst, 
rogge en haver, maar wel in veel mindere 
mate.  Het gebruik van zetmeel afkomstig 

van deze graansoorten is echter zeer beperkt.  
Deze graansoorten en hun meel worden wel 

gebruikt in mengsels met tarwemeel om 
diverse soorten brood te bakken.

Rijst en mais bevatten geen gluten evenmin 
als het zetmeel afkomstig van aardappelen.

En waarom wordt er dan soms 
dat woord gemodifi ceerd bij gevoegd ?

Zetmeel modifi ceren is een voedings-
technologische ingreep om het zetmeel 

gemakkelijker te verwerken. Men kan bijvoor-
beeld zetmeel zo bewerken dat het koude 
vloeistoff en kan binden bij kamertempera-
tuur. Alle soorten zetmeel kan men modifi -
ceren, vandaar dat hier ook moet vermeld 

worden wanneer het afkomstig is van tarwe.

Gemodifi ceerd zetmeel is géén zetmeel 
afkomstig van de zgn. GGO’s of planten 

die genetische manipulatie of genetische 
modifi catie ondergaan hebben.

Nieuwe publicatie

Posters “Veilig voedsel, 
ook u werkt eraan mee” 
nu verkrijgbaar als affi  che

Wegens de grote vraag hebben 
we de posters “Veilig voedsel, ook 
u werkt eraan mee”, die onder 
andere op Kokerello en op Agribex 
vertoond werden, nu ook als affi  -
ches beschikbaar gesteld. 

In een zevental posters wordt 
belicht wat de consument zelf kan 
doen voor de veiligheid van zijn 
voeding. 

De eerste poster belicht waar je bij 
het winkelen aandacht voor moet 
hebben.  In de tweede poster 
komt de koudeketen aan bod.  In 
de derde verplaatsen we ons naar 
de keuken en hebben we het over 
netheid en hygiëne.  Vervolgens 
gaan we aan tafel, waar ook weer 
enkele tips gegeven worden. De 
vijfde geeft enkele aanwijzingen 
voor als je voedsel meeneemt 
onderweg.

Poster  is een overzicht van de 
verantwoordelijkheid van alle 
schakels in de voedselketen, van 
de vork tot op het bord, en de rol 
van de overheid hierbij.

In poster zeven tenslotte kan je 
op zoek gaan naar zeven fouten 
tegen de hygiëne in de keuken.

Posters “Veilig voedsel, ook u werkt 
eraan mee”, serie van  affi  ches 
op A-formaat,  kleuren. Op 
aanvraag te verkrijgen bij het 
Voedselagentschap (adres zie 
colofon). Deze posters zijn eveneens 
beschikbaar in PDF-formaat op 
onze website www.favv.be.

 





Tijd voor een nieuw begin…

Licht op Lentefeesten

De herfst is voorbij gevlogen, net als de winter trouwens. Overal beginnen er nu 
blaadjes aan de bomen te komen en in het bos zijn de dieren aan de schoon-

maak begonnen. Want na de koude winter, komt onder de gesmolten sneeuw 
en ijs een grauwe smurrie van rotte bladeren vandaan. En als de lente in 

het land is en het eraan verbonden Lentefeest gevierd wordt, moet dat 
allemaal weg zijn, zodat de bloemen weer kunnen bloeien…

Het Lentefeest—ook wel Ostara, Eostra of Eastre genoemd naar 
de gelijknamige Angelsaksische godin—is voortgekomen uit de 

landbouwfeesten  waarbij allerlei handelingen werden verricht  
om het ontkiemen van het net gezaaide zaad te stimuleren. In 

het voorjaar is er meestal al gezaaid, maar er is nog niet veel 
boven de grond te zien. Het nieuwe leven ontkiemt onder 
de grond, in het verborgene. Ook het leven in het ei—het 

vruchtbaarheidssymbool bij uitstek—ontwikkelt zich op 
deze manier (zie hiervoor het mei -nummer: “Eieren 
met een boodschap”). 

Bij het Lentefeest wordt ook de overwinning gevierd 
van het licht en de goedheid op de duisternis en 
het kwaad van de winter en daarmee de wederge-
boorte van de natuur. Zo heeft in onze contreien 
het Christelijk Paasfeest waarbij de wederkomst van 
Christus herdacht wordt, niet alleen zijn wortels in 
oude feesten van wedergeboorte en vruchtbaarheid 
maar heeft het geleidelijk aan zelfs de plaats van het 
Lentefeest ingenomen. Desalniettemin bestaan er 
verenigingen met specifi ek fi losofi sche en/of 
spirituele origine die de klemtoon terug op de oor-
spronkelijke bedoeling richten.

Maar ook in andere culturen wordt er terdege 
gevierd. Teng Chich, het Chinese lantarenfesti-
val, geeft het begin van de lente aan en bij het 
Hindoestaanse Holi-feest wordt de triomf van de 

goede prins Prahlad over de kwade prinses Holika 
gevierd met een vreugdevuur. Wist je trouwens dat het 

Hindoe-nieuwjaar samenvalt met de lente? 

Over de hele wereld wordt door de Joden in maart 
het Poeriemfeest gevierd en in Thailand begroeten de 

Boeddhisten de volle meimaand met slingers van de lotus-
bloemen die de reinheid en de waarheid symboliseren…

Op wereldvlak wordt de nieuwe lente wellicht 
nog op andere manieren ingeluid. Religieuze en fi losofi sche 

motieven op een rijtje.

Maar kijk es, de zomer staat al te popelen…


