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het favv krijgt 
een cel “voorlichting”
Omdat een aantal beroepssectoren al te vaak moeten vaststellen dat hun 

leden de regelgevingen of voorschriften niet begrijpen of zelfs niet kennen, 

gaven zij reeds enige tijd geleden de wens te kennen dat de inspecteurs en 

controleurs van het FAVV niet alleen repressief zouden optreden maar ook 

zouden informeren. De Gedelegeerd bestuurder nam een initiatief om aan 

deze vraag tegemoet te komen. Het Agentschap krijgt een cel voor voorlich-

ting bij de communicatiedienst. In een eerste fase wordt hierbij de sector 

distributie betrokken. 4 FAVV-medewerkers met een grote ervaring in de 

distributiesector zullen binnen enkele maanden het land doorkruisen om de 

distributiesector te informeren.

De eerste opdracht van deze voor-

lichtingscel bestaat erin samen met 

de sectorhoofden en de beroepsver-

enigingen de noden aan informa-

tie in een sector of deelsector te 

analyseren en op basis daarvan voor 

te stellen welke) onderwerpen zullen 

behandeld worden en volgens welke 

orde van voorrang.  Vervolgens 

zullen ze een voorlichtingspro-

gramma voorstellen en aangeven 

welke middelen hiervoor nodig zijn. 

Ze moeten  de regelgevingen die 

door het FAVV gecontroleerd kunnen 

worden overzichtelijk weergeven, 

duidelijk en toegankelijk maken.  

Intussen gaan ze ook de nodige 

pedagogische “tools” aanmaken: 

presentaties, foto’s, - lms, illustratie 

van concrete gevallen,…

Binnen enkele maanden gaan ze 

dan op pad om, in goede verstand-

houding met onze controlediensten, 

in elke provincie de informatie 

onder de operatoren te verspreiden 

(studiedagen, informatieavonden, 

bijstand bij moeilijke gevallen …).  

Ten slotte moet voortdurend het 

hele project geëvalueerd worden en 

over de voortgang aan de communi-

catiedienst gerapporteerd worden.

U ziet het: een ambitieus project… 

U leest er beslist nog meer over in 

een volgende nieuwsbrief.
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“iedereen wordt er beter van”
Keurslager Marc De Rouck over zijn gecerti- ceerd autocontrolesysteem

Autocontrole is een wettelijke verplichting voor iedereen die in de voedselketen actief is. 

Nochtans hebben velen, vooral zelfstandigen, het er moeilijk mee. Het is voor ons & nancieel niet 

te dragen, zo klinkt het. En het brengt teveel administratieve rompslomp en papierwerk met 

zich mee. Let maar op: de zelfstandigen gaan eraan kapot. En dan is er plots die zelfstandige 

slager uit het Oost-Vlaamse Haaltert die zomaar eventjes als eerste—en met succes—zijn auto-

controlesysteem door het FAVV liet certi& ceren en daarmee de krant haalde. Het kan dus toch, 

zo blijkt. Maar hoe kom je tot zoiets en hoe begin je eraan?

“Vanaf het begin, bij de oprichting 

van onze nieuwe zaak De Koepoort 

in 2004, wilde ik de hygiëne tot in de 

puntjes geregeld”, vertelt Marc De 

Rouck. “Zeg maar de cleanste been-

houwerij van België” (lacht). 

“We werken immers op ambach-

telijke wijze met verse en delicate 

producten en dan kan je niet netjes 

genoeg zijn. En het is bovendien 

veel aangenamer om elke dag in een 

fonkelend proper en “nieuw” atelier te 

beginnen. Daarom ben ik ook met de 

Keurslagers in zee gegaan”.

De Keurslager-vereniging hecht veel 

belang aan kwaliteit, hygiëne en 

klantvriendelijkheid. Hun inspecteurs 

bezoeken regelmatig de meer dan 

200 keurslagers en die worden dan 

gecontroleerd op 200 punten.

“We zijn begonnen met die 200 

punten in een databank te stoppen 

om ons werk te vergemakkelijken. 

Toen de wetgeving op autocontrole 

van kracht werd zijn we gaan kijken 

op de website van het FAVV en we 

merkten dat we met die 200 punten 

al aan een groot deel van de autocon-

trolevereisten voldeden. We hebben 

ons dan de sectorgids aangeschaft en 

ons systeem aangevuld met de vereis-

ten uit de gids. En het werkt, het feit 

dat we gecerti- ceerd zijn bewijst het.”

Hygiëne voor alles
Properheid en hygiëne is in 

Keurslagerij De Koepoort prioriteit 

nummer één. Winkel en atelier 

worden elke dag van boven tot onder 

schoongemaakt. Toestellen worden 

gedemonteerd en grondig afgewas-

sen. Wekelijks worden ook de pla-

fonds gereinigd.  “Wat is er leuker dan 

elke ochtend in een kraaknet en fris 

ruikend atelier je werkdag te kunnen 

beginnen?” zegt zoon Joachim die 

er bij is komen zitten. Joachim is net 

afgestudeerd als  handelsingenieur 

en heeft het informaticasysteem dat 

alles bijhoudt op poten gezet. “En we 

houden het heel gedetailleerd bij, tot 

zelfs wie wat gekuist heeft en wan-

neer Zo kan je steeds bewijzen dat 

het in orde is.’  Ook aan persoonlijke 

hygiëne wordt veel belang gehecht. 

Zo zijn er zowel in de winkel als in het 

atelier wasbekkens, handzeep en een 

verdeler van papieren handdoekjes 

waar je enkel maar je hand moet 

voorhouden, niet nodig het toestel 

aan te raken. In de winkel wassen 

de diensters hun handen telkens als 

ze geld gemanipuleerd hebben met 

een desinfecteermiddel. “In het begin 

deden ze er wat onwennig en lacherig 

over: moet dit nu echt? Maar na een 

tijdje zijn ze het gewoon en voelen 

ze zich onwennig als ze het eens niet 

kunnen doen, bijvoorbeeld die ene 

keer toen de zeep op was.”

Ook voor de leveranciers gelden 

strenge regels: waar en hoe ze het 

vlees mogen binnenbrengen, welke 

temperatuur het moet hebben, … 

Ook zij zijn het intussen gewoon en 

voor hen betekent het zelfs tijdwinst, 

ze moeten immers niet meer zoeken.

Veel lager dan de norm
Dat het er bij De Koepoort uiterst 

hygiënisch aan toe gaat bewijzen ook 

de analyseresultaten van gehakt-
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stalen. “Vier maal per jaar laten we 

een laboanalyse uitvoeren op ons 

gehakt. Met als resultaat: in ons 

gehakt zitten 500 maal minder aërobe 

kiemen dan de wettelijke norm. Dat 

kan alleen als je een perfecte hygiëne 

en beheersing van de temperatuur 

toepast. ” Respect voor de koudeke-

ten is van groot belang. Ook voor de 

leveranciers. “Producten die niet op 

de juiste temperatuur worden gele-

verd worden direct teruggestuurd. 

Hoe kunnen wij anders een onbe-

rispelijke kwaliteit en veiligheid aan 

onze klanten garanderen?”

Documentatie
De regels zijn duidelijk en werden  

overal in het atelier op goed zichtbare 

plaatsen opgehangen. “Iedereen die 

kan lezen kan hier eigenlijk volgens 

de regels werken”. De tafels hebben 

een verschillende kleur en op het plan 

dat in het atelier ophangt staat dui-

delijk aangegeven wat op welke tafel 

hoort. Ook de messen bestemd voor 

de verschillende vleessoorten hebben 

een verschillende kleur, evenals de 

borstels om te kuisen (blauw voor de 

koude zone, rood voor de warme, wit 

voor buiten…). 

De kritische controlepunten (dat zijn 

de punten die een gevaar kunnen 

opleveren als een bepaalde waarde 

overschreden of niet gehaald wordt, 

zoals bijvoorbeeld de temperatuur) 

hangen in mappen tegen de wand. 

De temperatuur van de koelkasten 

wordt constant “gelogd” en op de 

computer bijgehouden en regelmatig 

afgedrukt voor in de autocontrole-

map.

Traceerbaarheid
Het KB op de autocontrole voorziet 

ook dat de oorsprong en de bestem-

ming van alle producten in de 

voedselketen wordt bijgehouden. Dit 

heet “traceerbaarheid” en ook dit is 

bij De Koepoort goed geregeld. Van 

bij de levering wordt het lotnum-

mer in het systeem ingegeven en dit 

lotnummer volgt het product tijdens 

het hele productieproces, in de vorm 

van een etiket op de verpakking. 

Door dit lotnummer is de oorsprong 

van elk product gekend. Maar Marc 

De Rouck gaat nog verder. “Via hun 

klantenkaart weten we zelfs welke 

klant welk product gekocht heeft en 

wanneer, op het etiket op de verpak-

king staat immers ook het lotnummer. 

We promoten sterk de klantenkaart 

door er nogal wat voordelen aan te 

verbinden. 95 % van onze klanten 

heeft dan ook zo’n klantenkaart zodat 

we kunnen stellen dat we voor 95 van 

onze producten ook de bestemme-

ling kennen. Een foutje is altijd moge-

lijk, zelfs al probeer je alles onder 

controle te houden, maar als er ooit 

met een product iets zou mislopen 

kennen we de klant en kunnen we 

die verwittigen. Voor die 5 % zonder 

klantenkaart zijn er andere wegen om 

ze te waarschuwen.”

“Voor ons is het tijdwinst”
Nu willen we toch wel eens weten wat 

dit allemaal heeft gekost, de grote 

investering die met de invoering 

van autocontrole zou gepaard gaan 

is immers één van de bezwaren die 

aangekaart worden. Valt mee, zo 

blijkt. “De enige extra investering die 

we moesten doen is eigenlijk een 

bijkomende computer en een etiket-

tenprinter, samen goed voor zo’n 1500 

euro. Want al de rest, thermometers, 

koelkasten, pH-meter  en zo, heb je 

als slager toch nodig. Verdelers van 

ontsmettingsproducten? Die krijg 

je gratis van de - rma bij wie je de 

reinigings- en ontsmettingsproducten 

afneemt.”

En de administratieve overlast, een 

ander heikel punt? “Alles ingeven kost 

ons een kwartiertje werk per dag, op 

drukke dagen met veel leveringen 

een half uurtje. Maar we winnen er 

ook veel tijd mee, want alles is perfect 

gelabeld en de inhoud van alle frigo’s 

is op elk moment exact gekend. 

We hoeven ons ook geen zorgen te 

maken over de bewaartijden want 

op elk product staat de productieda-

tum aangegeven en tot wanneer het 

product mag gebruikt worden.”
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jagers “getro� en” 
door voedselveiligheid

Na de zomer komt de herfst, en begint opnieuw het jachtseizoen. Maar 

wist je dat de jagers tegenwoordig eerst een examen a/ eggen vooraleer 

ze op pad gaan?

Sinds 1 september 2007 moet een “verklaring van een gekwali- ceerd per-

soon” elk stuk wild vergezellen. Een gekwali- ceerd persoon is een jager die 

een speci- eke opleiding heeft gevolgd. De verklaring bevat informatie over 

de gezondheidsstaat en het gedrag van het wild voor de slacht, over even-

tuele leefmilieucontaminaties en over het visuele onderzoek van het vers 

aangeschoten en gevilde wild. Indien al deze dingen zonder enige twijfel 

conform zijn mag de jager het wild afstaan aan particulieren of aan erkende 

inrichting voor de verwerking van wild. Als dat niet het geval is mag het 

wild alleen naar een erkende inrichting gebracht worden waar de oH  ciële 

dierenarts bij de keuring een de- nitieve beslissing neemt. 

De opleidingen en het examen van gekwali- ceerd persoon werden geor-

ganiseerd door de Waalse vzw Royal Saint Hubert Club de Belgique, de 

Hubertusvereniging Vlaanderen, het Instituut voor Jachtopleiding en de 

Hochwildringe Hohes Venn-Eifel und Süd Eifel en werden door het FAVV 

als goed bevonden. Een team van dierenartsen heeft de door de jagers ten 

zeerste gewaardeerde lessenreeksen verzorgd. Zij dienen als voorbeeld 

voor andere lidstaten. 

In 2007 zijn zowat 4.500 jagers voor het examen geslaagd. Een blijk van 

goede samenwerking en verantwoordelijkheidszin die we alleen maar 

kunnen waarderen…

(uit het activiteitenverslag 2007)

feiten en cijfers

Het perfecte product
Marc zet nog een aantal andere voor-

delen van zijn autocontrolesysteem 

op een rijtje. “Onze klanten hebben 

meer vertrouwen, we hebben zelfs 

klanten bij gekregen sinds ons auto-

controlesysteem gecerti- ceerd is. En 

het systeem houdt ons alert. We stel-

len onszelf voortdurend in vraag. Elke 

dag wordt minstens 1 product onder 

de loep genomen om te zien hoe we 

het kunnen verbeteren. Hoe maak je 

het perfecte gehakt? Hoe maak je de 

beste droge worstjes? De lekkerste 

perskop? We leveren ambachte-

lijke topkwaliteit en onze klanten 

appreciëren dat. En een tevreden 

klant blijft komen. Ook onze leveran-

ciers komen hier graag, al stellen we 

strenge eisen. Want ook zij moeten 

een autocontrolesysteem hebben en 

leveren heel wat inspanningen. Hier 

zien ze tenminste dat hun inspan-

ningen gewaardeerd worden, en dat 

is jammer genoeg blijkbaar nog niet 

overal het geval.” 

Hoe zou het eigenlijk komen dat nog 

niet meer slagers een autocontrole-

systeem ingevoerd hebben en laten 

certi$ ceren? “De Keurslagers zijn bezig 

een eigen systeem uit te werken, dus 

dat komt. Voor de anderen? Onbekend 

is onbemind, denk ik. Lees eerst eens de 

gids, dan weet je echt wat het inhoudt 

en zie je dat het allemaal niet zo moeilijk 

is. Maar het komt, hoor, de markt vraagt 

erom, en iedereen wordt er beter van…”

Voor een betrouwbare controle moeten onmiddellijk de ingewanden onderzocht worden
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nieuwe publicaties
activiteitenverslag 2007

Het activiteitenverslag van 2007 zal eind augustus 

- begin september beschikbaar zijn. Het geeft een 

overzicht van de activiteiten van het FAVV en een 

aantal geiten en cijfers in de voedselketen in 2007.

Dit is de “in extenso”-versie met uitgebreid cijfer-

materiaal en gra- eken. Later op het jaar komt er 

net als voor 2007 een verkorte versie in 4 talen 

met de meest markante feiten uit 2007 (“Feiten en 

cijfers 2007”). Het activiteitenverslag zal u kunnen 

raadplegen als PDF op www.favv.be. Er is ook een 

beperkt aantal gedrukte exemplaren beschikbaar.

autocontrole in mijn kleine 
onderneming voor directe 
verkoop aan de consument… 
kinderspel !

Je hebt een bar, een café, een gastenverblijf,  een 

“bed & breakfast”, of een winkeltje dat enkel voor-

verpakte onbederfbare voedingswaren verkoopt?

Deze handige kleine folder vertelt je wat je moet 

doen om bij het FAVV in regel te zijn voor je 

registratie en je autocontrole. Helemaal niet zo 

moelijk… Je kan het inkijken op www.favv.be.

ohlala in de krant

Zomertijd… Laat de zon maar komen! Vakantie, terrasjes 

doen, aangename temperaturen… Maar ook een tijd 

waar je extra veel aandacht moet besteden aan hoe 

je met voedingswaren om gaat. Je aankopen correct 

vervoeren, bewaren en bereiden, daar gaat het om. Bij 

warme temperaturen zijn voedingsmiddelen immers 

veel vlugger aan bederf onderhevig.

Wie konden we beter op pad sturen om je hierop te 

wijzen dan ons stilaan welbekende strip- guurtje Ohlala? 

In een stripverhaaltje van 6 bladzijden dat half juli bij je 

krant zat toont hij op zijn eigen humoristische manier 

hoe je volgens de regels van de kunst een feestje organi-

seert, van de aankopen vooraf tot de afwas achteraf. We 

nemen twee bladzijden over op de laatste pagina van 

deze nieuwsbrief.

Was je die periode op vakantie en heb je het verhaaltje 

gemist? Geen nood: er zijn er nog te verkrijgen bij het 

FAVV. Gewoon eens surfen naar www.favv.be, rubriek 

publicaties.

verhuis centrale diensten 
favv uitgesteld tot september
De verhuis van de centrale diensten en provinciale 

controle-eenheid Brussel die oorspronkelijk voor juni 

gepland was is om technische redenen uitgesteld tot 

september. De verhuis start op 25 augustus en moet zijn 

afgerond tegen 22 september. Het nieuwe adres van de 

centrale diensten en PCE Brussel wordt dan:

Administratief Centrum-Kruidtuin

Food Safety Center

Kruidtuinlaan 55

1000 Brussel

Tel. 02/211 82 11

Op alle briefwisseling vanuit het hoofdbestuur en de PCE 

Brussel zal het nieuwe adres worden vermeld.

De gratis nummers van het meldpunt (0800 13 550) en 

van de ombudsdienst (0800/15 455) blijven ongewijzigd. 
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bederf je zomerkamp niet
De zomer is in ’t land! Scouts en gidsen, chiro, KSA en andere jeugdbewe-

gingen trekken dan op kamp, voor velen het “hoogtepunt” van het jaar. Dé 

gelegenheid bij uitstek om je samen met je vrienden uit te leven en de dolste 

avonturen te beleven. Daar krijg je natuurlijk honger van en het middagmaal 

is meer dan welkom. Sjor je een tafelvuur en kook je zelf je potje? Of staan 

een paar kookouders in voor de veldkeuken? Vaak worden de maaltijden 

met de beste bedoelingen in minder comfortabele of zelfs minder hygiëni-

sche omstandigheden bereid dan thuis. Hier volgen enkele tips opdat een of 

andere voedselvergiftiging je zomerkamp niet zou bederven.

Vooraf
Het ene kamp is het andere niet. 

De avontuurlijksten kamperen op 

een weide, anderen verkiezen een 

ingericht kamphuis. Maar in beide 

gevallen controleer je toch best 

enkele zaken vooraf.

Eerste vraag: is er drinkbaar water? 

Doe in dit verband geen toege-

vingen: indien geen leidingwater 

gebruikt wordt, vraag dan een attest 

dat de drinkbaarheid waarborgt. 

Wees ook voorzichtig met water dat 

uit grote citernes komt. De ervaring 

leert dat heel wat problemen hun 

oorzaak vinden in ongeschikt water.

Maar hier blijft het niet bij… Is er 

mogelijkheid om voedsel koel te 

bewaren? Wat met het keukenafval? 

Kun je je handen wassen nabij de 

toiletten? En zomeer…

Wat neem je mee ?
Veel jeugdgroepen doen “op het 

thuisfront” hun inkopen voor op 

kamp, dit is immers veelal goedko-

per. Maar vermijd best om bederf-

bare producten mee te sleuren naar 

de kampplaats en houd het bij droge 

voeding en conserven. Bederfbare 

eetwaren koop je beter ter plaatse. 

Geen mogelijkheid om ze koel te 

bewaren ? Koop ze dan best zo kort 

mogelijk vóór de bereiding 

zodat de duur tussen de aankoop en 

de bereiding tot het strikte minimum 

herleid wordt. Koop niet te veel want 

je kunt het toch niet in de beste 

omstandigheden bewaren.

In de EHBO-kist horen ook enkele 

remedies thuis tegen de klassieke 

maag-darmkwaaltjes.

De kampkeuken
Koken voor een beperkte groep is 

iets anders dan voor 50 uitgehon-

gerde jongeren. Bij grote hoeveel-

heden durven bepaalde stukken 

vlees bijvoorbeeld onvoldoende 

doorbakken te zijn. Vooral gemalen 

vleessoorten zoals gehakt, hambur-

gers en worst moet je door en door 

verhitten.

Denk er ook aan de op voorhand 

klaargemaakte warme maaltijden 

voldoende warm te houden. Want 

ook hier geldt de regel: koud blijft 

koud en warm blijft warm. Zo geef 

je schadelijke bacteriën niet de kans 

zich te ontwikkelen. 

Of je nu een eetruimte hebt of zelf 

tafels sjort, zorg er voor dat deze 

makkelijk te reinigen zijn. En een 

goede hygiëne begint met orde en 

netheid. 

Net zoals thuis is het belangrijk het 

keukengerei goed af te wassen en 

ook op kamp moeten de keukenvod 

en de afdroogdoeken proper zijn. 

Een gesloten bak moet aanwezig 

zijn voor de opslag van afval. Zo 

vermijd je kwalijke geuren en wordt 

het ongedierte niet aangetrokken. 

Het afval mag in geen geval de 

voedingsmiddelen kunnen veront-

reinigen. 
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Welk nieuws van het blauwtong-front?

Al bijna 2 jaar houdt de blauwtongziekte (of “blue-

tongue”) ons land in de greep en veroorzaakte in die 

periode zware verliezen bij onze runder- en schapen-

houderijen.

Dit boorjaar kwam dan eindelijk een vaccin op de 

markt en net als zijn Europese buren heeft België 

onmiddellijk een grote vaccinatiecampagne opge-

start om de 2.700.000 runderen (die 2 spuitjes nodig 

hebben) en ongeveer 440.000 schapen (1 spuitje) die 

ons land rijk is immuun te maken. Voeg daarbij nog de 

geiten en hertachtigen die op vrijwillige basis kunnen 

gevaccineerd worden…

Op het moment dat we dit schrijven (17 juli) zijn reeds 

meer dan 20 % van de runderen volledig behandeld 

terwijl er 151.600 op hun tweede dosis wachten. De 

dieren bevinden zich momenteel op de weide maar 

de campagne schiet goed op. Toch is er geen tijd te 

verliezen want op 31 december moeten alle runderen 

geboren vóór 1 september 2008 gevaccineerd zijn.

Herinneren we eraan dat vaccinatie het enige 

eH  ciënte middel is in de strijd tegen de ziekte. De vee-

teeltsector zat dan ook met ongeduld op het vaccin te 

wachten. We hebben de strijd tegen deze ziekte mis-

schien nog niet gewonnen, maar we zijn nu tenminste 

goed gewapend…

Voor de avontuurlijke charmes van 

een Hudo knijp je de ogen (en neus) 

dicht… Maar wat je niet mag verge-

ten is de mogelijkheid om achteraf 

je handen te wassen! Zoniet loop je 

het risico schadelijke organismen 

zoals bacteriën en virussen over te 

brengen naar de kampgenoten. Dit 

kan gebeuren door rechtstreeks 

contact maar ook via materiaal dat je 

vasthield of voedsel dat je bereidde.

En als het 
toch misloopt?
Je kan moeilijk eisen dat een 

veldkeuken een vergunning moet 

hebben en het voedselagentschap 

zal er geen controleurs op af sturen. 

Kamphuizen met een “erkenning” 

als jeugdverblijfplaats worden alvast 

geïnspecteerd op basishygiënenor-

men. Voorkomen is steeds beter dan 

genezen maar ondanks al je inspan-

ningen kunnen er toch nog proble-

men voorkomen. Gelukkig houdt 

een voedselvergiftiging het meestal 

bij de gebruikelijke ongemakken, 

maar soms hangen er ook wel eens 

ernstigere gevolgen aan vast… 

Zorg er voor dat je de plaatselijke 

dokter kunt bereiken, hang zijn tele-

foonnummer in de keuken en nabij 

de EHBO ruimte. Programmeer het in 

de GSM van de groepsverantwoor-

delijken. En sowieso blijf je verant-

woordelijk voor je eigen daden. Kijk 

dus goed na of je verzekering ook 

deze risico’s dekt.

(Uit onze folder “Bederf je zomerkamp 

niet”, een uitgave in samenwerking met het 

Onderzoeks- en Informatiecentrum van de 

Verbruikersorganisaties (OIVO), mei 2007. 

Te bestellen via www.favv.be.)
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de avonturen van ohlala
Ohlala en de big - esta


