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1. FAVV: rollen, troeven en 
resultaten
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• 1.1. Rollen: van de riek tot de vork

Evaluatie en beheer van de risico’s die de 
voedselketen en de kwaliteit van het voedsel
kunnen beïnvloeden om de gezondheid van 
consumenten, dieren en planten te beschermen
Met het oog op een permanente evaluatie
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• 1.2. Troeven

Agentschap geïntegreerd in heel het land
Gemengde financiering. Budget = 179,3 miljoen 
€, waarvan 61% overheidsdotaties en 35% via 
bijdragen en retributies
Snelle reacties. Bv: EHEC-crisis, Brucellose
Transparante en proactieve communicatie
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• 1.3. Resultaten
Belgische voedselketen= een van de 
meest beveiligde met 99,3% van de 
analyses conform op 64.444 stalen
Per sector :
Primair (landbouwers, slachthuizen, enz.): 
meer dan 96% ok
Verwerking: meer dan 96% ok
Distributie (installatie, infrastructuur, 
hygiëne): +/- 60%
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• 1.4. Een voorbeeld: de EHEC-crisis
Reactievermogen van het FAVV: controles op groenten 
/ gekiemde zaden 100% conform Be voldoet aan de 
voorwaarden om opnieuw te exporteren naar Rusland 
van zodra het embargo wordt opgeheven (22/06/11)

Lessen trekken uit de crisis
Vragen aan commissaris Dali van de federale minister 

van Landbouw: 
- Invoering van een Europese monitoring
- Harmonisering van de controles in Europa
- Evaluatie van het Early Warning System
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• 1.5. Conclusies

Veiligheid van de voedselketen in België is van 
hoog niveau
Voortzetting van de inspanningen en 
permanente waakzaamheid
Erkenning binnen en buiten EU: voorbeeld
Agentschap
Reële expertise en gewicht binnen de EU
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2. Dierengezondheidsbeleid: van 
genezing naar preventie
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2.1. Stand van zaken
2.1.1. Statuut van België

Officiëel vrij van boviene brucellose, leucose en 
tuberculose + andere « oude » zieketen, waaronder
hondsdolheid

Binnenkort vrij van Aujeszky en blauwtong-
serotype 8

Lijst van aangifteplichtige ziekten: overbodig 
herziening aan de gang, geëvalueerd door de WG 
Rund (schurft, Q-koorts…)
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2.1.2. Van genezing naar preventie

Kader: EU-strategie 2007-2013: « Beter
voorkomen dan genezen »

Mogelijk dankzij gunstige statuten (België
beloond voor de geleverde inspanningen)

Direct voordeel: vermindering van de kosten
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Voorbeelden: 
• Verlenging voor 5 jaar van de overeenkomst 

« FAVV-DGZ/ARSIA 2010 » van 2011 tot 2015:
Kost 2011 = 7 521 289 € (jaarlijks geïndexeerd)

• Preventie bij aankoop: aankoopprotocol 
gefinancierd door het sanitair fonds

• Instelling van het kenniscentrum AMCRA 
(AntiMicrobial Consumption and Resistance in 
Animals) aan de gang

Vermindering van het gebruik van diergeneeskundige
antibiotica
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2.2 Dierengezondheidsnieuws
2.2.1. BSE (boviene spongiforme encefalopathie)

Geen gevallen meer in België sinds 2006

Aanpassing van het risicokader: herhaalde vraag 
van België!

Elke wijziging passeert via een wetenschappelijke
evaluatie = behoud van het hoge veiligheidsniveau
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Concrete stap voorwaarts: leeftijd van de te testen
runderen indien geslacht onder « normale »
omstandigheden: verhoogd van 48 tot 72 maanden

Op 1 juli 2011
Besparingen voor de sector: +/- 25€ per betrokken

geslacht rund, of 1.380.000€ in 2011 en 2.760.000 € voor
een volledig jaar

2.2.2. Trichine
Statuut in 2010: verwaarloosbaar risico
Vermindering van het aantal tests 0,25€ besparing per 
test (x 10,5miljoen varkens) = een besparing van mogelijk 
2,5 miljoen € voor de sector
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2.2.3. Brucellose

Eind 2010: één bewezen geval

Bron niet gekend

Vrij statuut van België bevestigd door de Europese
Commissie
Project: komen tot een betere afstemming tussen 
vergoeding en waarde van het geslachte dier
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2.2.4. IBR (infectueuze boviene rhinotracheïtis)

2006-2011: vrije bestrijding
01/2012: verplichte bestrijding

Acties:
• 02/2011: vereenvoudiging voor het verkrijgen van een 

statuut
• Uitbreiding van de begeleidingsmaatregelendes 

(tussenkomst in de prijs van de tests, meer informatie, 
enz.)
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Financiële hulp van het sanitair fonds stijgt van 
200.000€ in 2010 tot 500.000 € in 2011

Stand van zaken
– Vlaanderen : 58% van de kudden, wat 67% van de 

runderen vertegenwoordigt. 
– Wallonië : 72,7% van de kudden, wat 81,3% van de 

runderen vertegenwoordigt.
– Cijfers stijgen voortdurend naarmate de einddatum 

nadert
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2.2.5. Botulisme

06/2009: sterfgevallen van runderen.
verbod op levering en vernieting van melk.

Afronding van het KB dat een vergoeding voorziet 
van de getroffen producenten met terugwerkende
kracht tot 01/01/2009.
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2.2.6. Q-koorts

Sinds 2007: Nederland geconfronteerd met een explosie van 
gevallen bij mensen.

Reactie van het FAVV: maandelijkse monitoring + 
voorzorgsbeginsel via de verplichting voor positieve
ondernemingen om hun melk te pasteuriseren.

Vaststelling: vaccinatie van niet-drachtige dieren vermindert 
de excretie van de bacterie in de melk.
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Nov. 2010: België verkrijgt de federale minister van 
Landbouw van haar Nederlandse collega een voorraad 
van 3000 dosissen van het vaccin « kleine
ondernemingen » « rauwe melk »producten.
1 juni 2011: verplichte vaccinatie in alle positieve
ondernemingen (betaling van de vaccins door het 
FAVV) : 50.000 dosissen ontvangen.
Einde van de verplichting de melk te pasteuriseren van 
zodra de vaccinatie in orde is.
Cijfers: sinds 2009 meer dan 90 gecontroleerde
ondernemingen en 9 positief op 24/06/11.
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2.2.7. FCO (blauwtong)

2006 en 2007: aanvang en hoogtepunt van de epidemie 
zeer zware economische gevolgen.

2008, 2009 en 2010: verplichte vaccinatie

2010: einde van de virale circulatie

Vrije vaccinatie vanaf 2011
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Be beschouwd als vrij in 2012 als er geen virale 
circulatie meer is in 2011
Nederland zal deze zomer waarschijnlijk vrij zijn 

vraag van minister Laruelle: Protocol van 
akkoord voor de export van Belgische runderen
ongeacht hun leeftijd Nederland zonder te 
moeten vaccineren
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2.2.8. Ziekte van Aujeszky

KB gepubliceerd eind oktober 2010: vaccinatieverbod

Officieel Europees statuut « vrij van Aujeszky » ingediend door
België bij de Commissie waarschijnlijk voor deze zomer

Positieve effecten
Vereenvoudigde export (Bv.: Duitsland) en vermindering van de 

kosten meerwaarde van +/- 5€ per big
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3. Conclusies
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• Veel inspanningen gerealiseerd door de 
sector en de overheid efficiëntie ++

• Permanent overleg

• Voedselveiligheid: een collectieve 
verantwoordelijkheid (overheid, sectoren, 
consumenten)
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Mevrouw Sabine LARUELLE
Minister van KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en 

Wetenschapsbeleid

Dank u wel
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