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Onze opdracht 
Onze opdracht is te waken over de veiligheid  
van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter 
bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

De kernwaarden  
van het FAVV
Professionalisme

Integriteit

Openheid en transparantie

Respect

Billijkheid
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Woord vooraf

Beste lezer,

Ik heb het genoegen u het activiteitenverslag 2011 van het 
Voedselagentschap voor te stellen.

Traditiegetrouw bijna werden wij het voorbije jaar nog maar 
eens met een nieuwe ziekte geconfronteerd bij runderen en 
schapen: het Schmallenbergvirus, waar we momenteel zo 
goed als machteloos tegenover staan.

In de dierlijke sector mogen we ons niettemin verheugen 
over het succes van het systeem van de meldingsplicht bij 
verwerpingen en de opsporing van het oorzakelijk verband, 
waarbij het FAVV instaat voor de financiering van onze 
partner-laboratoria. Dankzij dit uiterst waardevol diagnos-
tisch werkmiddel konden wij in 2012 het opnieuw opduiken 
van brucellose ontdekken.

Wij namen verder met vol enthousiasme deel aan de oprich-
ting en de cofinanciering van een centrum (AMCRA) dat het 
zeer verontrustende probleem van de antibioticaresistentie 
gaat aanpakken en dat streeft naar een rationeler gebruik in 
de dierlijke sector, dit vanzelfsprekend in nauw overleg met 
de betrokken sectoren.
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Een opmerkelijk gemediatiseerde gebeurtenis in de ganse 
Europese Unie in de lente van 2011 was de crisis als gevolg 
van E. coli O104 in kiemgranen in Duitsland met meer dan 
3.000 gehospitaliseerden en 45 overledenen. Wij konden 
vaststellen tot welke irrationele reacties voortijdige en foute 
communicatie maar ook de versplintering van bevoegdhe-
den over verschillende overheden kan leiden. Eens temeer 
bewees een geïntegreerd, federaal agentschap zijn belang.

De resultaten van de bewaking van de voedselketen zijn in 
2011 even bevredigend als in 2010. Maar de inspanningen 
moeten worden verder gezet, zeker op het vlak van de hygi-
ene in het segment business to consumer.

De gunstige evolutie van het aantal bedrijven dat hun auto-
controlesysteem liet certificeren is bemoedigend : het aantal 
is meer dan verdubbeld en de stijging in de landbouw en de 
distributie is zondermeer spectaculair.

In nauw overleg met de beroepsorganisaties zullen wij de 
operatoren in de voedselketen verder blijven aansporen om 
hun verantwoordelijkheid te nemen en een hoog niveau van 
consumentenbescherming te handhaven.

Het nieuwe business plan 2012-2014 dat zopas aan onze 
voogdijminister, Sabine LARUELLE, werd voorgesteld, reflec-
teert deze bekommernis maar houdt ook rekening met de 
verwachtingen van de sectoren: de administratieve vereen-
voudiging moet worden verder gezet en de dienstverlening 
van het FAVV aan onze exporterende bedrijven moet verder 
verbeteren zonder evenwel de geloofwaardigheid van onze 
certificaten in het gedrang te brengen.

Veel leesplezier!

Gil Houins

C.E.O.
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Elke dag veilig voedsel:  
onze zorg
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Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voed-
selketen (FAVV), opgericht bij wet van 4 februari 2000, is 
een federale parastatale A belast met de evaluatie en de 
beheersing van de risico’s die de gezondheid van de consu-
menten maar ook de gezondheid van dieren en planten kan 
schaden evenals met de controles op de veiligheid in de hele 
voedselketen.

1. Onze middelen
Voor de uitvoering van zijn opdrachten kon het FAVV in 2011 
rekenen op:

•	 1.327 medewerkers, waarvan 723 in de 11 provinciale 
controle-eenheden (PCE) werken, de coördinatie van de 
PCE’s en fraudebestrijding

•	 648 zelfstandige met opdracht belaste dierenartsen, wat 
overeenstemt met ongeveer 400 FTE en die controle-
opdrachten en certificeringstaken uitvoeren onder het 
toezicht van ambtenaren

•	 5 interne laboratoria met ISO 17.025 accreditatie met 155 
medewerkers 

•	 een netwerk van 56 externe laboratoria die door het 
FAVV erkend zijn, evenals 9 nationale referentielabora-
toria

•	 een budget van 175,6 miljoen €

•	 een uitstekende samenwerking met het raadgevend 
comité, het wetenschappelijk comité en het auditcomité

•	 een nauwe samenwerking met de verschillende federale 
en regionale openbare diensten, waaronder de politie en 
de douane.

De centrale diensten zijn hoofdzakelijk belast met:

•	 de algemene coördinatie van de interne controle en de 
kwaliteitssystemen

•	 de uitwerking van de operationele regelgeving

•	 de evaluatie van de risico’s die de veiligheid van de voed-
selketen negatief kunnen beïnvloeden

•	 de ontwikkeling van de controle-, inspectie- en analyse-
programma’s op basis van risico-evaluatie.

•	 de organisatie van de controles op het terrein (controle-
plan)

•	 het overleg met de sectoren en de nationale en interna-
tionale instanties, in het bijzonder de Europese Commis-
sie en het OIE

•	 de opvolging van de internationale relaties met derde 
landen

•	 de coördinatie van de labo-analyses

•	 de communicatie naar de operatoren en naar de consu-
menten, waaronder het beheer van het meldpunt voor 
de consumenten

•	 de crisispreventie en het crisisbeheer

•	 de ombudsdienst voor de operatoren

•	 gecoördineerde enquêtes inzake fraudebestrijding.
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Véronique Berthot,  
Directeur-generaal 
Algemene diensten

Geert De Poorter, 
Directeur-generaal
Laboratoria

Gil Houins,  
Gedelegeerd bestuurder 
(CEO)

Herman Diricks,  
Directeur-generaal 
Controlebeleid

Jean-Marie Dochy,  
Directeur-generaal
Controle

Het management van het FAVV
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Onze begroting
Inkomsten van het FAVV

 2009 2010 2011

Dotatie 113.415.000 € (62 %) 108.471.000 € (60,5 %) 107.993.000 € (57,5 %)

Heffingen 21.146.000 € (11,6 %) 26.514.000 € (14,8 %) 30.084.000 € (16,0 %)

Retributies 38.036.000 € (20,8 %) 36.740.000 € (20,5 %) 40.215.000 € (21,4 %)

Tussenkomsten van de Europese 

Unie
2.825.000 € (1,5 %) 2.637.000 € (1,5 %) 3.362.000 € (1,8 %)

Andere (boetes, ontvangsten labo’s,…) 7.630.000 € (4,2 %) 4.938.000 € (2,8 %) 6.086.000 € (3,2 %)

Totaal inkomsten 183.052.000 € 179.300.000 € 187.740.000 €

Uitgaven van het FAVV

 2009 2010 2011

Personeel 53,5 % 51,9 % 51,9 %

Lonen en wedden 78.688.000 € 76.872.000 € 81.188.000 €

Andere personeelskosten 6.677.000 € 6.774.000 € 7.260.000 €

Werking 44,3 % 47,0 % 46,8 %

Personeelsgebonden  

werkingskosten
8.273.000 € 8.208.000 € 8.221.000 €

ICT 5.996.000 € 5.425.000 € 7.351.000 €

Prestaties externe dierenartsen 26.102.000 € 29.101.000 € 27.744.000 €

Externe laboratoria 19.288.000 € 18.384.000 € 20.168.000 €

Terugbetaling voorschotten  

schatkist 2005 (BSE-kosten)
1.000.000 € 4.285.000 € 6.715.000 €

Andere werkingskosten 10.109.000 € 10.338.000 € 10.213.000 €

Investeringen 2,2 % 1,1 % 1,3 %

Machines, meubilair, ICT 3.544.000 € 1.725.000 € 2.221.000 €

Totaal uitgaven 159.677.000 € 161.112.000 € 171.081.000 €
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2. Het kernproces van het FAVV

Het FAVV ziet erop toe dat de voedselketen voldoet aan de 
reglementaire voorschriften. Om de veiligheid en de kwaliteit 
van de producten uit de voedselketen na te gaan maakt het 
FAVV gebruik van:

•	 inspectie van installaties en toegepaste hygiënemaatre-
gelen

•	 controle op de effectieve toepassing van autocontrole- 
en traceerbaarheidssystemen

•	 controle van producten (analyse en etikettering).

Rode draad doorheen  
al onze controles: 
respect, objectiviteit (Charter van de controleur) maar ook 
permanent streven naar efficiëntie en verbetering van onze 
werkmethodes.

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

RASFF 
en diverse 
informatie

Input
van de sectoren

Uitvoering 
van de 

planning door 
de PCE’s
Inspectie, controle, 

audit, bemonstering

Uitvoering 
analyses door 

de labo’s
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2.1. Meerjarenplanning: het MANCP
Het Voedselagentschap stelt in het kader van verordening 
(EG) nr. 882/2004 een geïntegreerd meerjarig nationaal con-
troleplan (kortweg MANCP) op. Hierin worden de strategie 
en organisatie beschreven om een efficiënte controle van 
de volledige voedselketen te garanderen. Het programma 
wordt uitgewerkt met aandacht voor een hoog niveau van 
voedselveiligheid en efficiënt gebruik van het beschikbaar 
personeelsbestand. 

Naast het FAVV zijn o.a. ook de FOD Volksgezondheid, het 
FAGG (Geneesmiddelenagentschap), de Multidisciplinaire 
Hormonencel, de FANC (Nucleair agentschap), de Admi-
nistratie der Douane en Accijnzen, de gewesten en de FOD 
Economie en diverse externe controleorganen betrokken.

De tijdsduur en de strategische en operationele doelstellin-
gen van het MANCP volgen deze van het businessplan van de 
gedelegeerd bestuurder van het FAVV. 

De wijzigingen die aan het MANCP aangebracht werden en 
de controleresultaten worden jaarlijks gerapporteerd aan de 
Europese Commissie. Het activiteitenverslag van het FAVV 
ligt hiervan aan de basis. Het MANCP is beschikbaar op onze 
website.

2.2. Businessplan
Het businessplan 2009 – 2011 beoogde eerst en vooral een 
steeds veiligere voedselketen, maar eveneens een Agent-
schap aanvaard door de operatoren en erkend door de sa-
menleving. Een aantal initiatieven werden uitgewerkt om een 
respectvollere aanpak van de controles en een daadwer-
kelijke administratieve vereenvoudiging mogelijk te maken. 
Daarnaast werd meer nadruk gelegd op de sensibilisering 
van doelgroepen die soms moeilijk bereikbaar zijn en bij wie 
een groot aantal tekortkomingen wordt vastgesteld. Het 
aanmoedigen van de autocontrole in de bedrijven blijft een 
uiterst belangrijk punt. Acties ter bewustmaking en informa-
tie van de bedrijven en tal van stimulansen werden voorzien 
om deze doelstelling te bereiken, zoals de FAVV-smiley en 
significante financiële stimulansen (bonus voor de jaarlijkse 
heffing). 

Dit businessplan bevat 12 strategische doelstellingen die 
werden in 207 operationele doelstellingen vertaald waarvan 
78 % werden uitgevoerd, waaronder: 

•	 De veralgemening van de accreditatie en de certificering 
van het hele FAVV, een kwaliteitsgarantie van de gele-
verde diensten

•	 Het bekomen van de EMAS-registratie (milieubeheersys-
teem) voor de organisatie

•	 Een betere communicatie en hulp aan professionelen 
via de oprichting van de voorlichtingcel, het uitbrengen 
van een newsletter bestemd voor de dierenartsen, de 
opleiding van de FAVV-controleurs om tot een betere 
communicatie met de gecontroleerden te komen.

•	 Een betere bekendheid van het meldpunt voor de con-
sumenten

•	 Een betere bekendheid van de ombudsdienst
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•	 Het lanceren van een voedselveiligheidsbarometer

•	 Het beschikbaar stellen van Foodweb dat aan elke opera-
tor via het web toegang geeft tot de eigen gegevens en de 
mogelijkheid geeft om deze te wijzigen, alle professione-
len kunnen nagaan dat hun leveranciers bij het FAVV ge-
registreerd zijn en alle consumenten zelf kunnen nagaan 
dat bedrijven wel degelijk bij het FAVV gekend zijn 

•	 De ratificatie van het diversiteitscharter

•	 Het instellen van een nieuw gezondheidsbeleid in 
samenwerking met de verenigingen voor dierenziekten-
bestrijding en het nationaal referentielaboratorium en de 
beroepssectoren

•	 De oprichting van een “disaster recovery site” om de 
databanken beter te beschermen tegen incidenten

•	 De organisatie van een tevredenheidsenquête bij de 
operatoren en een enquête naar de perceptie van de 
consumenten om de kwaliteit van de door het FAVV 
geleverde diensten te verbeteren

•	 Het afsluiten van verschillende akkoorden met derde 
landen om de export van Belgische producten mogelijk 
te maken

•	 Een administratieve vereenvoudiging (bv. het optrekken 
van de minimumleeftijd voor de BSE-testen voor runde-
ren in de slachthuizen).

Businessplan 2012 -2014
Het nieuw businessplan 2012-2014 werd eind 2011 opge-
maakt. Dit plan bouwt voort op de verwezenlijkingen van de 
3 voorgaande strategische plannen en steunt zowel op de 
eigen ervaringen als op de actieve inbreng van de consumen-
ten en operatoren en hun respectieve organisaties, en meer 
in het bijzonder op :

•	 een dieptebevraging met betrekking tot de SWOT bij 62 
operatoren uit de voedselketen en vertegenwoordigers 
in het Raadgevend Comité

•	 een SWOT-enquête en een tevredenheidenquête bij het 
voltallige personeel van het FAVV

•	 de enquête 2011 naar de perceptie van de consumenten, 
voorbereid in samenwerking met de verbruikersvereni-
gingen

•	 de enquête van 2009 uitgevoerd bij meer dan 29.000 
operatoren die door het FAVV werden gecontroleerd.

Het nieuwe businessplan zorgt niet alleen voor continuïteit 
maar duidt, dank zij de actieve inbreng van de diverse sta-
keholders en de politiek verantwoordelijken, ook de strategi-
sche prioriteiten voor het management van het FAVV tijdens 
de 3 volgende jaren aan.
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3. Kwaliteit en milieu binnen het FAVV:  
een permanent aandachtspunt

De sector distributie van de DG Controle werd al in februari 
2011 na de audits in december 2010 geaccrediteerd. In 2011 
werd de accreditatie uitgebreid naar de inspecties in de 
sectoren van de primaire productie en verwerking.

3.2. EMAS-registratie
Naar aanleiding van de audits, uitgevoerd in december 2011 
door een externe firma volgens de EMAS-verordening en 
de ISO 14001-norm voor milieubeheer, werden meerdere 
inplantingen van het FAVV geregistreerd overeenkomstig de 
EMAS-verordening en  in 2012 zal het Agentschap zo goed als 
volledig geregistreerd zijn.

De scope van de accredatatie ISO 17020 wordt gepreci-
seerd in een technische bijlage op www.favv.be.

Het Agentschap is constant onderhevig aan invloeden en 
wijzigingen van systemen en processen die een verande-
ringsbeheer vergen. Het FAVV heeft een kwaliteitssysteem 
ingesteld dat toeziet op de efficiëntie van de prestaties van 
het Agentschap, op de veiligheid en het milieu en dat het mo-
gelijk maakt de maatregelen en tools te integreren die nodig 
zijn om aan de verwachtingen van onze stakeholders en aan 
de wettelijke en normatieve vereisten te voldoen.

3.1. Het FAVV, ISO 9001 gecerti-
ficeerd en ISO 17020 en ISO 
17025 geaccrediteerd

Het jaar 2011 vormde een sluitsteen voor de projecten bin-
nen het kwaliteitssysteem. De activiteiten van elk bestuur 
vallen aldus onder een certificatie of accreditatie; het toe-
passingsgebied wordt op onze website beschreven.
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3.3. Interne audits
De uitvoering van interne audits is een Europese (Verorde-
ning (EG) nr. 882/2004) en een nationale vereiste (KB van 17 
augustus 2007). Deze stap is bovendien noodzakelijk voor de 
validatie (certificering of accreditatie) van de kwaliteitsma-
nagementsystemen die in het FAVV zijn ingesteld (ISO 9001, 
ISO 17020, ISO 17025 en EMAS).

In 2011 heeft het FAVV 95 interne audits uitgevoerd; in 12 
opvolgingsaudits werden 144 aanbevelingen gecontroleerd 
waarvan 76 % kon worden afgesloten op basis van doeltref-
fende corrigerende acties waarbij kon worden voorkomen 
dat de tekortkomingen zich in de toekomst zouden herhalen.

3.4. Inspecties en audits  
van de Europese Commissie

Het Voedsel en Veterinair Bureau (FVO) van de Europese 
Commissie dat belast is met het toezicht op de doeltreffend-
heid van de controles in de voedselketen door de bevoegde 
nationale overheid, heeft in 2011 in België 5 missies uitgevoerd. 
Deze missies hadden betrekking op de controles bij invoer op 
producten, op dierenwelzijn in veehouderijen en tijdens het 
vervoer, op voedingssupplementen, contactmaterialen en op 
het veiligheidsysteem van het nationaal laboratorium waar het 
mond- en klauwzeervirus wordt gehanteerd.

Deze missies, waarvan de verslagen gepubliceerd zijn op 
de website van het FVO (http://ec.europa.eu/food/fvo/in-
dex_en.cfm) hebben geleid tot een aantal aanbevelingen van 
de Europese Commissie en zullen globaal worden opgevolgd 
tijdens een FVO-missie in België in 2012.

3.5. Inspecties en audits  
door derde landen

Het FAVV wordt ook geauditeerd door derde landen met het 
oog op het behoud en de uitbreiding van onze uitvoermark-
ten. In 2011 ontving het FAVV inspectieteams:

•	 van de Chinese overheden in het kader van de export 
naar China van rundersperma, varkensvlees en levende 
paarden, 

•	 van de overheden uit Maleisië om de continuïteit van de 
export van Belgisch varkensvlees te kunnen verzekeren,

•	 de Marokaanse overheden voor de export van levende 
runderen en rundvlees naar Marokko,

•	 het Russische agentschap Rosselkhoznadzor m.b.t. de 
export van varkensvlees, rundvlees en zuivelproducten 
naar de Russische Federatie

•	 het Zuid-Koreaanse Quarantine & Inspection Agency 
m.b.t. de export van varkensvlees naar Zuid-Korea.

Bezoek van een Maleisisch inspectieteam
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4. Internationale betrekkingen
In 2011 heeft het FAVV 21 buitenlandse delegaties ontvangen. 
Hierbij werden de werking en de opdrachten van het FAVV 
toegelicht. Er werd bijzondere aandacht besteed aan het 
vrijwaren van onze exportmarkten en er werden 25 bilaterale 
akkoorden of certificaten afgesloten met 16 derde landen.

Samenwerking tussen Benin en België 
De Europese vereisten ingesteld bij de Verordening (EG) 
nr.178/2002 hebben in 2003 geleid tot een Europees 
embargo op een van de voornaamste uitvoerproducten 
van Benin: garnalen. Door de inspanningen van het FAVV, 
samen met de Europese Unie (EU) en het Belgisch Ontwik-
kelingsagentschap (BTC)kon Benin zijn controles zodanig 
verbeteren dat het land begin 2010 opnieuw de toelating 
kreeg om naar de Europese Unie uit te voeren.

Dit heeft Benin bewust gemaakt van het belang om zijn 
diensten voor de gezondheidscontroles te verbeteren 
en het liet zich inspireren op het Belgisch model om een 
“Agence Béninoise pour la Sécurité Sanitaire des Aliments 
(ABSSA)” op te richten. Het FAVV heeft meegewerkt aan de 
uitwerking van een juridische basis.

De EU en het BTC steunen deze herstructurering op finan-
cieel vlak waaruit een overeenkomst tussen het FAVV en het 
BTC voortvloeide. Deze samenwerking zal in 2012 worden 
verder gezet via missies van deskundigen van het FAVV die 
de ontwikkeling van het ABSSA en van haar laboratorium 
voor de controle op de voedselveiligheid zullen ondersteu-
nen.

Een delegatie uit Benin op bezoek bij het FAVV
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Verschillende bilaterale overeenkomsten werden na  
overleg met derde landen afgesloten en nieuwe certificaten 
opgemaakt met:

•	 Zuid-Afrika (honden en diervoeders voor gezelschaps-
dieren)

•	 Brazilië (voeder voor gezelschapsvogels en registratie 
van Belgische diervoederbedrijven)

•	 Canada (vlees van gevogelte en tomaten)

•	 Verenigde Staten van Amerika (Bromelia en paarden-
sperma)

•	 de Russische Federatie, Wit-Rusland en Kazakhstan 
(voeder voor gezelschapdieren, updaten van certificaten 
voor voeder van plantaardige oorsprong)

•	 India (melkproducten)

•	 Israël (registratie Belgische bedrijven die voeders voor 
gezelschapsdieren fabriceren en hun certificaten, pape-
gaaien en zangvogels)

•	 Japan (hittebehandeld vlees van gevogelte, paarden)

•	 Libanon (runderen)

•	 Moldavië (varkens)

•	 Oekraïne (varkensvlees)

•	 Servië (varkens)

•	 Turkije (rundvlees)

•	 Vietnam (verwerkte dierlijke eiwitten).

5. Het FAVV in uw buurt
Naast het administratief centrum in Brussel, is het FAVV 
aanwezig in de 10 provincies en in Brussel via de 11 provinci-
ale controle eenheden (PCE). De Nationale implementatie 
en coördinatie eenheid staat in voor de coördinatie van de 
PCE’s. Deze dienst evalueert de kwaliteit van de controles die 
over het hele grondgebied worden uitgevoerd en houdt ook 
toezicht op een uniforme toepassing van de reglementering 
en instructies. Maandelijks vindt ook overleg plaats tussen 
de verschillende PCE-hoofden en provinciale sectorverant-
woordelijken. 

De coördinaten van deze verschillende eenheden worden 
vermeld op het einde van dit verslag. 



19



20

Het FAVV ten dienste  
van consumenten  

en beroepssectoren
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Via het meldpunt van het FAVV kunnen consumenten 
vragen stellen en een klacht indienen. Alle vragen en klachten 
worden op passende wijze afgehandeld; de naleving van de 
antwoordtermijn is daarbij een bijzonder aandachtspunt.

Communicatie in cijfers

2009 2010 2011

Persberichten 102 76 120

waarvan recalls van producten 46 % 32 % 48 %

www.favv.be : aantal bezoeken 690.387 703.332 774.367

Nieuwsbrief

Verschenen nummers 4 5 6

Postabonnees 4.032 3.910 3.858

E-mailabonnees 7.826 7.937 7.950

meldpunt
Vragen 6.080 6.408 6.902

Klachten 3.389 4.039 4.604

Voorlichtingscel
Sessies 78 140 216

Deelnemers 2.396 4.565 5.660

Brochures Verschenen brochures 11 6 9

Ombudsdienst

Klachten 140 178 211

Klachten over financiering 35 % 39 % 55 %

Klachten over de interpretatie van de regelgeving,  

betwisting van controlemaatregelen
34 % 36 % 30 %

Raadgevend Comité
Leden 37 37 37

Plenaire vergaderingen 8 8 8

De ombudsdienst verwerkt alle klachten over de werking 
van het FAVV. De dienst biedt een luisterend oor aan de 
partners van het FAVV, in de eerste plaats aan de in de 
voedselketen actieve operatoren. Op basis van de verkregen 
informatie kan het FAVV zijn werking continu verbeteren.

De voorlichtingscel van het FAVV helpt de operatoren in 
de voedselketen om zich in orde te stellen met de regelge-
ving. Zij richt zich op operatoren die direct contact hebben 
met de consumenten (horeca, detailhandelaars) en organi-
seert opleidingssessies voor groepen operatoren.

Het Raadgevend Comité van het FAVV verleent op eigen 
initiatief of op vraag van de minister of de gedelegeerd be-
stuurder advies over alle materies die betrekking hebben op 

het door het FAVV gevolgde en te volgen beleid. Het comité 
is ook een overlegplatform waar het FAVV en zijn partners op 
volledig transparante wijze kunnen discussiëren over actuele 
onderwerpen, de evolutie van de regelgeving, de financiering, 
belemmeringen bij export, … Het comité bestaat uit 37 leden 
die de belangrijkste beroepssectoren, de consumentenver-
enigingen en de bij de werking van het Agentschap betrokken 
autoriteiten vertegenwoordigen.
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Onze basisopdracht:  
controles
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Naast controles in het kader van het controleplan (op basis 
van risicobeoordeling) voert het FAVV ook hercontroles uit in 
opvolging van ongustige voorafgaande controles, controles 
als gevolg van klachten, bij een aanvraag voor erkenning, een 
alarm (vb. RASFF, het Europees snelle waarschuwingssys-
teem), een verdenking van ziekte, een melding door een ope-
rator, bij uitvoer, bij invoer, of intracommunautaire handel, …

Er bestaande verschillende soorten van inspecties,  
bijvoorbeeld:

•	 infrastructuur, inrichting en hygiëne

•	 autocontrolesysteem

•	 meldingsplicht

•	 traceerbaarheid.

Om de inspecties op eenvormige wijze te laten verlo-
pen, wordt gebruik gemaakt van checklists waarin aan elk 
criterium een bepaalde weging wordt toegekend. Deze zijn 
beschikbaar op de website van het FAVV. De controleur vult 
tijdens zijn zending de vragenlijsten in. 

Operatoren hebben rechtstreeks toegang tot hun eigen 
gegevens via de webtoepassing Foodweb.

Bij het bemonsteren van diervoeders, dieren, planten of 
levensmiddelen worden één of meer monsters genomen die 
vervolgens worden onderzocht op de aanwezigheid van een 
stof/stoffen of van micro-organismen.

Van de 115.825 missies uit 2011 waren er ongeveer 25% 
bedoeld voor monsternemingen en 75% voor controles bij 
operatoren. Deze controles zijn in meerderheid inspecties 
in het kader van controleplan en aan de hand van checklists 
(50%) naast hercontroles volgend op een eerste, ongunstige 
controle (17%), inspecties als gevolg van een klacht (4%), …
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1. Inspecties
Er werden in 2011, 171.552 inspecties (op basis van checklists) 
uitgevoerd, verdeeld over 50.149 missies bij 41.121 operato-
ren op een totaal van 142.598 geregistreerde professionele 
operatoren; net zoals in 2009 en 2010 waren 85 % van de 
inspecties conform. 

2010 2011 2011 vs. 2010
Conformiteit

2010 2011

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 39.222 44.292 +13 % 72,3 % 71,3 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne (voor toekennen erkenning) 349 296 -15 % 96,6 % 92,6 %

Autocontrolesystemen 12.689 17.907 +41 % 54,0 % 63,2 %

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 26.920 30.267 +12 % 92,1 % 92,5 %

Meldingsplicht 16.999 21.092 +27 % 96,4 % 97,8 %

Verpakking en etikettering 8.362 10.519 +26 % 90,9 % 90,4 %

Verpakkingsmateriaal 1.201 2.423 +102 % 94,8 % 95,4 %

Afvalbeheer 4.060 5.863 +44 % 93,5 % 90,6 %

Vervoer 1.629 1.505 -8 % 95,8 % 97,2 %

Rookverbod 12.769 10.483 -18 % 86,5 % 93,1 %

Fytosanitaire controles 3.106 3.133 +1 % 96,4 % 95,0 %

Pesticiden 3.360 2.974 -11 % 87,6 % 87,2 %

Dierengezondheid 3.020 2.935 -3 % 95,8 % 95,9 %

Dierenwelzijn 10.750 9.838 -8 % 97,2 % 97,4 %

Geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding 5.852 4.163 -29 % 97,5 % 97,9 %

Epidemiologische bewaking 4.623 3.853 -17 % 97,1 % 97,1 %

Andere 325 9 -97 % 98,8 % 88,9 %

Totaal 154.836 171.552 +11 % 84,8 % 85,1 %

Het aantal inspecties neemt elk jaar toe dank zij de perma-
nente verbetering van de werkmethodes en de werkmidde-
len waarover het personeel kan beschikken, in het bijzonder 
de informatica-uitrusting. 
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2. Autocontrolesystemen en sectorgidsen
Eind 2011 beschikten 17.435 inrichtingen over een gevalideerd autocontrolesysteem voor al hun activiteiten

2007 2008 2009 2010 2011
Vervoer 1 1 8 109 65

Horeca 55 149 198 284

Distributie 12 31 404 801 1.524

Groothandel 4 7 93 139

Transformatie 82 198 284 425 497

Primaire productie 3025 5113 7525 10.000 14.657

Agrotoelevering 185 225 159 197 269

Totaal 3.305 5.627 8.536 11.823 17.435
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De resultaten van de inspecties van het FAVV zijn beduidend 
gunstiger in de inrichtingen met een gevalideerd autocontro-
lesyteem (ACS)
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3. Analyses
De 5 laboratoria van het FAVV zijn door BELAC geaccre-
diteerd volgens ISO 17025. Het aantal en de verscheiden-
heid van de in die labs uitgevoerde analyses vertonen een 
aanhoudende toename (167.804 in 2011, hetzij een verhoging 
met 5,7 % tov. 2010). 

In samenwerking met de nationale referentielaboratoria en 
erkende laboratoria staan de FAVV-laboratoria ook steeds 
klaar om naast de routineanalyses een verhoogd aantal 
analyses uit te voeren wanneer nodig (alarm, verhoogde 
waakzaamheid, incident…). Zij ontwikkelen elk jaar, afhanke-
lijk van de noden van het moment, ook analysemethoden. 
Zo worden bijvoorbeeld ongeveer een week na het bekend 
worden van de uitbraak van E. coli O104:H4 in Duitsland kon 
het NRL levensmiddelenmicrobiologie (WIV) een methode 
ontwikkelen voor de detectie en isolatie van deze stam. Deze 
methode werd via de website van het FAVV beschikbaar 
gesteld voor andere laboratoria.
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In 2011 voerde het FAVV 167.804 analyses uit op 69.869 monsters; 97,2 % was conform.

Bemonsteringen 2011 vs. 

2010

Analyses in 2010 Analyses in 2011

2010 2011 Aantal Conform Aantal Conform

Microbiologische analyses 24.175 29.179 +21 % 49.200 95,2 % 61.818 94,5 %

Hormonen & geneesmiddelen 19.891 19.798 -0,5 % 55.124 99,2 % 55.255 99,4 %

Residuen & contaminanten 13.192 12.605 -4 % 28.860 98,4 % 29.362 98,2 %

Invoer, uitvoer & intracommunautaire handel 4.148 3.916 -6 % 10.143 98,2 % 8.705 98,6 %

Kwaliteit 2.189 2.652 +21 % 4.744 97,2 % 5.601 97,7 %

Parasieten 1.419 2.512 +77 % 1.598 91,9 % 2.667 95,2 %

GGO's 292 346 +18 % 292 99,3 % 346 98,6 %

Andere analyses 3.529 3.521 -0,2 % 4.087 97,7 % 4.050 97,6 %

Totaal 64.444 69.869 +8 % 154.048 97,5 % 167.804 97,2 %

Binnen het bestek van dit verslag kan niet worden ingegaan op alle door het FAVV uitgevoerde controles. Een gedetailleerd over-
zicht wordt gegeven in de volledige versie van het jaarverslag die beschikbaar is op de website www.favv.be. In de hierna volgende 
hoofdstukken worden enkele markante resultaten besproken. 

4. Primaire productie
Resultaten van de 6.684 missies uitgevoerd bij 5.545 landbouwers in de plantaardige productie

Inspecties Gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 3.649 98,5 %

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 3.976 97,8 %

Meldingsplicht 3.895 99,9 %

Autocontrole-systeem 53 88,7 %

Bestrijdingsmiddelen (bezit en gebruik) 2.974 87,2 %

Fytosanitaire – fysische controles 3.133 95,0 %
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Resultaten van de 8.732 missies uitgevoerd bij 7.573 veehouders uit de dierlijke productie

Inspecties Gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in landbouwbedrijven, voertuigen, handelaars, verzamelcentra, en 

controleposten
4.647 97,8 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in sperma(opslag)centra en embryo(productie)teams 192 99,5 %

Identificatie en registratie van dieren 5.527 94,9 %

Diervoeders: overeenstemming met de vereisten inzake preventie van BSE-besmetting 952 99,8 %

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) in sperma(opslag)centra en embryo(productie)

teams
190 99,5 %

Naleving leveringsverbod van melk 183 98,4 %

Dierengezondheid 2.931 95,9 %

Geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding 4.151 98,0 %

Epidemiologisch toezicht 3.853 97,1 %

Dierenwelzijn 5.154 96,3 %

Globaal zijn de resultaten vergelijkbaar met 2010

De niet-conformiteiten gaven aanleiding tot 883 waarschuwingen, 301 PV’s en 307 inbeslagnemingen (waarvan meer dan 80 kg en 
meer dan 400 eenheden bestrijdingsmiddelen, 27 loten geneesmiddelen, 18 paarden en 42 runderen en kalveren).  

5. Plantenziekten
Het FAVV nam in 2011, 11.229 monsters van planten en plant-
aardige producten bij producenten en in opslagplaatsen, 
verzendingscentra, in groene zones en bossen met als doel 
quarantaine organismen op te sporen; 97,7 % van de mon-
sters waren vrij van deze organismen, wat een verbetering is 
ten opzichte van 2010 (93,9 %). 

Dit laat toe internationaal te garanderen dat onze planten 
en plantaardige producten aan de wettelijke voorschriften 
voldoen.

De monitoring voor Tuta absoluta, een schadelijk mineer-
motje in de tomatenteelt, werd uitgevoerd aan de hand van 
feromoonvallen opgehangen in 10 pakstations in België. 

Net zoals vorig jaar werden verschillende motjes aan- 
getroffen en kunnen we dus concluderen dat het insect 
aanwezig is.

Bacterievuur (Erwinia amylovora) werd aangetroffen op 
30 % van de monsters (appel- en perenbomen, meidoorn en 
lijsterbes).

Het merendeel van de percelen voor de productie van 
vermeerderingsmateriaal of van aardappelpootgoed is 
vrij van aardappelcystenaaltjes (Globodera). Ondanks de 
heterogene geografische spreiding van deze nematode, 
behoort België door dit resultaat tot de groep van Lidstaten 
die hierdoor het minst getroffen zijn.



29

6. Fytofarmaceutische  
producten

In 2011 heeft het FAVV 3.537 monsters genomen van fruit, 
groenten, granen en andere voedingsmiddelen voor de 
opsporing van residuen van meer dan 500 verschillende 
bestrijdingsmiddelen; 97,5 % van de monsters waren con-
form (geen residuen aanwezig of geen overschrijding van 
de in de wetgeving vastgelegde maximumwaarden voor 
residuen). Dat is vergelijkbaar t.o.v. 2010 (97,4 %). Groenten 
en fruit die uit derde landen werden ingevoerd, vertoon-
den verhoudingsgewijs meer overschrijdingen van de MRL 
(maximumwaarden voor residuen) dan groenten en fruit die 
in de lidstaten werden geteeld (3,9 % tegenover 1,1 %). Sinds 
september 2008 zijn de MRL op het niveau van de Europese 
Unie volledig geharmoniseerd.

De meeste overschrijdingen komen voor peulvruchten, krui-
denthee en bladgroenten. In het kader van de uitgebreide of-
ficiële controles bij import betroffen de non-conformiteiten 
vooral munt uit Marokko, basilicum, koriander en aubergines 
uit Thailand en pimentpepertjes uit de Dominikaanse Repu-
bliek.

7. Diervoeders
Net als de laatste jaren zijn de controleresultatenin 2011 in 
de diervoedersector uitstekend: 93,3 % van de controles op 
de infrastructuur, de autocontrole, hygiëne, traceerbaarheid, 
verpakking, etikettering en meldingplicht, en 97,1 % van de 
controles op de naleving van de voorschriften voor additie-
ven en gemedicineerde voeders waren gunstig.

AMCRA
Een kenniscentrum voor het rationeel  
antibioticagebruik bij dieren

Het gebruik van antimicrobiële middelen kan bij bacteriën 
leiden tot resistentie aan antibiotica. Dit vormt een reële 
bedreiging voor zowel de volksgezondheid als de gezondheid 
van dieren. Een halt toeroepen aan de antimicrobiële resis-
tentieselectie van bacteriën aanwezig in de veehouderijen, is 
één van de meest dringende uitdagingen voor de volgende 
jaren.

Om in België een rationele reductie van het antibioticage-
bruik bij dieren te bewerkstelligen werd in 2011 het Kennis-
centrum AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistan-
ce in Animals) opgericht. Het is operationeel sinds 1 januari 
2012. AMCRA is een initiatief van alle betrokken actoren uit de 
sector en wordt mede ondersteund en gefinancierd door het 
FAVV en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten.

Dit kenniscentrum heeft voor het eerste werkingsjaar 4 stra-
tegische objectieven:

•	 het opmaken van een antibioticumgids voor het verant-
woord antibioticumgebruik bij voedselproducerende 
dieren en gezelschapsdieren,

•	 een studie over de mogelijkheden tot uitbreiding van de 
huidige datacollectiesystemen,

•	 algemene informatie- en sensibilisatiecampagnes voor 
een verantwoord gebruik van antimicrobiële middelen,

•	 het voorstellen tot autoregulatie door de vertegenwoor-
digers van de betrokken sectoren.
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8. Dierziekten

8.1. Opvolging van abortussen
Bij iedere melding van een verwerping bij runderen, schapen 
of geiten wordt een uitgebreid onderzoek op een hele reeks 
ziekteverwekkers uitgevoerd naast het verplichte brucellose 
onderzoek zoals wettelijk is vastgelegd (serologische ana-
lyses van het moederdier en virologisch en bacteriologisch 
onderzoek van de verworpen vrucht of de nageboorte).

In 2011 werden 8.164 verwerpingen onderzocht bij runde-
ren. Dit betekent een sterke stijging ten opzichte van 2010 
(6.650). Deze evolutie is te wijten aan de financiering door 
het FAVV van enerzijds de onderzoeken uitgevoerd in het ka-
der van het abortusprotocol en anderzijds het ophalen van 
de materialen voor onderzoek. De volgende agenten werden 
ook aangetoond: Boviene Virale Diarrhee (BVD), Infectieuze 
Boviene Rhinotracheïtis (IBR), Neosporose, Q-koorts, Lep-
tospirose, gisten en schimmels, Arcanobacterium pyogenes, 
Toxoplasma, Chlamydia, E. coli, Salmonella, Campylobacter 
en Listeria monocytogenes. 

8.2. Schmallenbergvirus
In de tweede helft van 2011 werd voor het eerst in Europa 
een nieuwe virusziektebij herkauwers vastgesteld: eerst in 
Duitsland en Nederland en later in België. Deze ziekte wordt 
veroorzaakt door het Schmallenbergvirus; er werden een 
groot aantal ernstige gevallen van koorts, diarree, ernstige 
melkgiftdaling bij melkvee werden, verwerpingen, vroegge-
boorten en doodgeboorten vastgesteld. In de meeste geval-
len genazen de zieke dieren na enkele dagen. Het wordt – net 
zoals blauwtong – door kriebelmuggen (vector) verspreid. 

Ondertussen is het virus aangetoond in honderden scha-
pen- en rundveehouderijen, overal in het land, en is duidelijk 
geworden dat kriebelmuggen het virus in 2011 over gans 
Noordwest-Europa verspreid hebben. 

De ziekte is geen wettelijke aangifteplichtige ziekte, maar 
werd door het FAVV – gezien de impact voor de veeteelt – 
aan lijst toegevoegd met de ziekten die in het kader van het 
abortusprotocol worden onderzocht. 

8.3. Aujeszky:  
nieuw statuut voor België

De ziekte van Aujeszky is een virale ziekte waarbij hoofdza-
kelijk varkens getroffen worden ; de ziekte is niet op de mens 
overdraagbaar. De bestrijding van de ziekte van Aujeszky 
werd in 1993 opgestart. De bestrijding was aanvankelijk geba-
seerd op een verplichte vaccinatie met een merkervaccin en 
het selectief slachten van besmette varkens. Sinds 1 januari 
2011 is vaccinatie verboden. De varkensbeslagen worden op 
regelmatige basis getest om na te gaan of er besmette dieren 
aanwezig zijn. De laatste melding van klinische uitbraken 
dateert van 2002.

Sinds oktober 2011 heeft België op Europees niveau het 
officieel-vrij statuut van de ziekte bekomen. De uitvoer en 
de intracommunautaire handel van varkens zijn vanaf dan 
gemakkelijker geworden en moeten serologische analyses 
niet meer gebeuren. De monitoring kan eveneens worden 
versoepeld in het merendeel van de varkensbeslagen. 

De ziekte blijft evenwel endemisch bij in het wild levende 
everzwijnen. Men moet dus waakzaam blijven aangezien 
het virus kan overgedragen worden van everzwijnen op als 
landbouwhuisdier gehouden varkens.
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9. Slachten
Alle runderen, schapen, geiten, varkens en paarden moeten 
voor en na het slachten worden onderzocht. Die onderzoe-
ken noemt men keuringen. De keuring heeft in de eerste 
plaats als doel de bescherming van de volksgezondheid te 
garanderen door vlees met afwijkingen, vlees dat veront-
reinigd is met ziekteverwekkers of dat residuen bevat van 
diergeneesmiddelen of verontreinigingen op te sporen en 
voor menselijke consumptie te weren. De keuring wordt 
uitgevoerd door een officieel dierenarts, doorgaans een 
dierenarts met opdracht van het FAVV.

Gekeurde karkassen
In beslag genomen 

karkassen

Runderen 536.637 1.773 (0,3 %)

Kalveren 322.754 352 (0,1 %)

Varkens 11.801.106 29.482 (0,2 %)

Paarden 9.669 53 (0,5 %)

Schapen 127.250 137 (0,1 %)

Geiten 6.701 18 (0,3 %)

Gevogelte 304.719.679 4.089.978 (1,3 %)

Konijnen 2.912.295 35.796 (1,2 %)

 
Naast de keuring zelf voert de officiële dierenarts ook con-
troles uit op de informatie verstrekt door de veehouders, het 
dierenwelzijn, het gespecificeerde risicomateriaal (maatre-
gelen genomen in het kader van BSE of dolle koeienziekte) 
en andere bijproducten, de laboratoriumonderzoeken, de 
hygiëne, de infrastructuur en de autocontrole. In 2011 werden 
door FAVV-medewerkers 7.056 inspecties uitgevoerd in de 
117 slachthuizen; 98,2 % van de inspecties inzake dierenwel-
zijn, meldingsplicht, traceerbaarheid, identificatie en regis-
tratie en afvalbehandeling waren gunstig. Voor autocontrole 
waren 85,2 % conform en voor infrastructuur en  
hygiëne 65,9 %. 

10. Verwerking  
van levensmiddelen

Er werden in 2011 4.340 missies uitgevoerd bij 3.621 operato-
ren in industriële inrichtingen waar levensmiddelen worden 
verwerkt. 

 Inspecties Gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 5.751 89,9 %

Autocontrolesysteem 2.754 86,2 %

Meldingsplicht 2.725 99,1 %

Traceerbaarheid 2.132 97,2 %

Etikettering 2.942 96,0 %

Vervoer 1.494 97,2 %

Afvalbeheer 1.163 96,0 %

 
De non-conformiteiten gaven aanleiding tot 667 waar-
schuwingen, 106 PV’s, 2 tijdelijke sluitingen, 1 procedure tot 
schorsing of intrekking van de erkenning en 14 inbeslagna-
mes (meer dan 6.000 l water en 80 ton producten waarvan 
4.200 kg groenten en fruit en 1.500 kg visserijproducten).
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11. Horeca
Resultaten van de 12.014 missies uitgevoerd  
bij 11.720 horecazaken

Inspecties Gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in 

de horeca met toelating
8.826 46,7 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne bij 

ambulante uitbaters
739 66,5 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in 

geregistreerde cafés
2.087 84,2 %

Rookverbod 10.484 93,1 %

Autocontrolesysteem 5.194 34,2 %

Meldingsplicht 5.331 96,2 %

Traceerbaarheid 5.303 85,9 %

 
De belangrijkste inbreuken hadden betrekking op de reinheid 
van de lokalen (14,3 %) en de oppervlakken in contact met 
levensmiddelen (11,2 %), het niet naleven van koetempe-
raturen en van de koudeketen (10,2 %), het ontdooien in 
onaangepaste omstandigheden (10,1 %) en de plaatsing of 
afwezigheid van sanitair en handwasbakken (9,8 %).

De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 5.256 
waarschuwingen, 15 acties t.o.v. een andere operator, 870 
PV’s, 60 tijdelijke sluitingen en 233 inbeslagnames (meer dan 
3 ton vlees en visserijproducten, meer dan 500 kg granen of 
bakkerijproducten, groenten en fruit, meer dan 400 kg ijs en 
desserten, meer dan 200 kg kant-en-klaargerechten, meer 
dan 100 kg melk en melkproducten, meer dan 90 kg fruit en 
groenten en meer dan 4 ton andere producten).

12. Grootkeukens
Resultaten van 3.503 missies uitgevoerd  
bij 3.464 grootkeukens

Inspecties Gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in 

grootkeukens
3.435 65,8 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in 

melkkeukens
72 79,2 %

Autocontrolesysteem 1.891 57,8 %

Meldingsplicht 2.143 97,0 %

Traceerbaarheid 2.066 88,8 %

Hoewel de situatie zeker nog niet bevredigend kan genoemd 
worden, wordt ten opzichte van 2010 een verbetering vast-
gesteld betreffende de resultaten van de autocontrolesyste-
men (50,7 % non-conformiteiten). Stippen wij hierbij ook aan 
dat een aantal belangrijke operatoren gekozen hebben voor 
de certificering van hun keukens.

De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 1.372 
waarschuwingen, 8 acties t.o.v. een andere operator, 33 PV’s, 
1 tijdelijke sluiting en 21 inbeslagnames (2.515 kg groenten 
en fruit, 760 kg vlees, 126 liter dranken en meer dan 200 kg 
andere producten).

13. Detailhandelaars  
en groothandelaars

Resultaten van de 10.542 missies uitgevoerd bij 10.297 
detailhandels

Inspecties Gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 10.597 10,9 %

Autocontrolesysteem 6.093 69,1 %

Meldingsplicht 6.255 86,3 %

Traceerbaarheid 7.226 71,8 %
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Op het vlak van autocontrolesystemen is er een duidelijke 
verbetering ten opzichte van 2010 (40,0 % niet-conformitei-
ten). 

De niet-conformiteiten hebben geleid tot 4.111 waarschuwin-
gen, 21 acties t.o.v. een andere operator, 615 PV’s, 40 tijdelijke 
sluitingen, 2 procedures tot opschorting of intrekking van de 
erkenning en 222 inbeslagnames (meer dan 900 kg vlees, 
meer dan 800 kg melk en melkproducten, meer dan 700 kg 
visserijproducten, meer dan 300 kg groenten en fruit, meer 
dan 200 kg granen en bakkerijproducten en meer dan 7 ton 
andere producten).  

Resultaten van de 756 missies uitgevoerd  
bij 747 groothandels

Inspecties Gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 728 34,1 %

Autocontrolesysteem 303 64,4 %

Meldingsplicht 372 69,1 %

Traceerbaarheid 446 63,7 %

Ten opzichte van 2010 wordt een duidelijke verbetering 
vastgesteld van de resultaten van de controles op infrastruc-
tuur (35,4 % niet-conform in 2010), op de autocontrolesys-
temen (45,1 %) en op de traceerbaarheid (15,6 %). Er dient 
niettemin op gewezen dat sedert juli 2011 een gids voor 
autocontrole beschikbaar is voor de sector van de groot-
handel in levensmiddelen. Dit heeft er trouwens geleid tot 
een toename met 50 % van het aantal groothandelaars die 
over een gevalideerd autocontrolesysteem beschikken: 93 in 
2010 tegenover 139 in 2011.

De niet-conformiteiten hebben niettemin aanleiding 
gegeven tot 164 waarschuwingen, 1 actie t.o.v. een andere 
operator, 20 PV’s en de inbeslagnames van meer dan 2,5 ton 
producten (10 inbeslagnames).

Houdbaarheidsdata

Er bestaan 2 verschillende houdbaarheidsdata :  
een datum van minimale houdbaarheid en een uiterste 
consumptiedatum:

•	 De datum van minimale houdbaarheid (“ten minste 
houdbaar tot…”) wordt vermeld op producten die 
microbiologisch minder kwetsbaar zijn en een langere 
houdbaarheidsperiode hebben bv. conserven, koekjes, 
droge pasta, chocolade… Tot die datum waarborgen 
fabrikanten een veilig product met optimale organlolep-
tische kwaliteit. Na die datum is die garantie er niet meer. 
Na deze datum mogen de producten nog verkocht en 
geconsumeerd worden als de verpakking niet bescha-
digd is, de smaak en geur niet afwijken… 

•	 De uiterste consumptiedatum daarentegen (“te  
gebruiken tot …”) wordt gebruikt bij microbiologisch 
zeer bederfelijke producten zoals vers vlees en verse vis, 
voorverpakte charcuterie,… Voorbij deze datum mogen 
de producten niet meer verkocht of geconsumeerd wor-
den omwille van de mogelijke risico’s voor de gezondheid 
van de consument.
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Resultaten van inspecties over houdbaarheidsdata

Controles in primaire productie 

(niet-conform)

Controles in verwerking  

(niet- conform)

Controles in distributie  

(niet- conform)

Er zijn geen levensmiddelen waarvan 

de uiterste consumptiedatum is 

overschreden of die ongeschikt zijn 

voor menselijke consumptie

-
2.077  

(1,5 %)

20.745 

 (7,3 %)

Datum van minimale houdbaarheid 

of uiterste consumptiedatum is cor-

rect vermeld of werd niet gewijzigd

545  

(2,4 %)

3.828  

(2,8 %)

8.933  

(4,2 %)

14. Collectieve voedseltoxi-infecties
Voedseltoxi-infecties zijn een verzamelnaam voor infecties of intoxicaties die worden veroorzaakt door de consumptie van ge-
contamineerde voeding of water. We spreken van een collectieve voedseltoxi-infectie (CVTI) wanneer er onder dezelfde omstan-
digheden 2 of meer personen gelijkaardige symptomen vertonen, en waarbij er een (waarschijnlijk) oorzakelijk verband bestaat 
met eenzelfde voedselbron. 

De stijging van het aantal CVTI’s in 2011 is een gevolg van de verbeterde rapportering door de betrokken actoren: het FAVV, de 
Gemeenschappen en het WIV
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In slechts 10 % van de gevallen werd de oorzaak van de CVTI 
achterhaald via analyse van voedselresten of door onder-
zoek van de zieke zelf. De belangrijkste oorzaken van CVTI in 
2011 waren:

•	 Bacillus cereus in bonensoep (met lectines), et rijst (met 
Clostridium perfringens) : 11 feiten veroorzaakten 276 
zieken en 13 ziekenhuisopnames,

•	 Campylobacter (o.a. in putwater) : 5 gevallen veroorzaak-
ten 103 zieken en 1 ziekenhuisopname,

•	 Listeria monocytogenes in harde en half-harde kaas : 1 
geval had de hospitalisatie van 11 personen tot gevolg,

•	 E. coli O157:H7 : 3 gevallen brachten 8 zieken en 6 hospi-
talisaties met zich.

15. Controles bij invoer
Invoercontroles

Aantal zendingen Geweigerde zendingen

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Levende dieren 2.514 2.889 2.779 8 (0,3 %) 20 (0,7 %) 46 (1,7 %)

Levensmiddelen 42.516 38.070 35.548 182 (0,4 %) 189 (0,5 %) 249 (0,7 %)

Planten en plantaardige producten 10.491 13.858 17.403 33 (0,3 %) 21 (0,2 %) 48 (0,3 %)

Niet voor menselijke consumptie bestemde 

producten
4.765 5.451 5.268 19 (0,4 %) 39 (0,7 %) 27 (0,5 %)

Contactmaterialen   50   0

Totaal 60.286 60.268 61.048 242 (0,4 %) 269 (0,4 %) 370 (0,6 %)



36

RASFF

Via het Rapid Alert System for Food & Feed (RASFF) zijn er in 2011 3.723 meldingen gedaan van producten die een gevaar kunnen 
betekenen voor mens of dier. Hiervan gingen er 128 uit van België :als gevolg van blokkering bij invoercontrole (39) of vrijgave van 
een product na invoercontrole (15), de autocontrole van een bedrijf (28), een controle op de Belgische markt (35) of een consu-
mentenklacht (12).

 

2009 2010 2011 2009 2010 2011

in België in België in België geblokkeerd aan
de grens

geblokkeerd aan
de grens

geblokkeerd aan
de grens

Biologische gevaren 24 25 35 4 23 15

Chemische gevaren 48 19 33 40 16 13

Andere gevaren 4 11 21 4 1 11
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Voor producten op de Belgische marktwaren de belangrijkste oorzaken van RASFF de aanwezigheid van pathogenen en bederf 
(26), de aanwezigheid van zware metalen (10), van industriële verontreinigingen (PCB’s en dioxinen) (9), mycotoxines (9) evenals 
fraude met pijnboompitten waarbij niet-eetbare soorten gebruikt werden die voor een onaangename smaak bij de consumenten 
zorgden (8).

Voor producten die aan de grens geblokkeerd werden, waren de meest voorkomende oorzaken van RASFF: de aanwezigheid van 
residuen van diergeneesmiddelen (10), onvolledige etikettering of een onvolledig certificaat (9). 
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16. Certificering
In 2011 heeft het FAVV 215.319 gezondheidscertificaten afge-
leverd in het kader van de invoer, de uitvoer en de intracom-
munautaire handel.

2009 2010 2011

Algemeen 130.898 160.582 142.266

Import fyto 38.099 31.580 28.966

Export diervoeding 6.986 7.497 9.353

Kwaliteit (import & export) 1.094 984 513

TRACES 26.833 28.621 34.221

Totaal 203.910 229.264 215.319

17. Crisispreventie  
en crisisbeheer

Het FAVV heeft behoorlijk wat deskundigheid opgebouwd 
bij het beheer van incidenten. In 2011 is het Agentschap niet 
geconfronteerd geweest met omvangrijke incidenten. 

Het voorkomen van incidenten in de voedselketen is één van 
de hoofdbekommernissen van het Agentschap. Alle inspan-
ningen op dat vlak ten spijt – zowel van de overheid als de 
operatoren – bewijst de realiteit dat het, ondanks het hoge 
niveau van bewaking van onze voedselketen, niet mogelijk is 
om incidenten in de voedselketen en uitbraken van bepaalde 
dieren- en plantenziekten helemaal te voorkomen. De 
crisispreventie van het FAVV is dan ook niet enkel gericht op 
het trachten te voorkomen van incidenten. Het Agentschap 
besteedt ook veel aandacht aan het beperken van de gevol-
gen van incidenten. De dienst crisispreventie en crisisbeheer 
draagt daartoe op verschillende manieren bij.

Captatie van signalen

Het verbeteren van de captatie van potentiële crisissignalen 
is één van de projecten die het FAVV in 2011 heeft opge-
start. De signalen,, die hier bedoeld worden, zijn informatie-
elementen die mogelijk de voorbode zijn van een op handen 
zijnd incident of crisis. Zaak is daarbij om deze signalen zo 
snel mogelijk op te pikken en te herkennen, zodat er gepast 
op gereageerd kan worden. Het project beoogt daarom:

•	 de informatie in de databanken van het Agentschap 
beter te benutten, bijv. door het uitvoeren van datami-
ning en trendanalyse, zodat onderliggende evoluties van 
gevaren aan het licht kunnen gebracht worden;

•	 nieuwe of onderbenutte externe informatiebronnen aan 
te boren.

Het captatiesysteem zal in 2012 worden afgewerkt.

Simulatieoefeningen

Simulatieoefeningen zijn de beste manier om de expertise 
omtrent het beheer van incidenten in de voedselketen op 
punt te houden. Dergelijke expertise is niet alleen voor het 
FAVV belangrijk, maar ook voor de operatoren. In 2011 lag de 
klemtoon op het opleiden van het eigen personeel: 2 oefe-
ningen werden georganiseerd voor de PCE die elk aanvingen 
met het melden van een verdenking van een besmettelijke 
dierziekte op een veehouderij. (een mogelijke uitbraak van 
de ziekte van Aujeszky op een varkensbedrijf en van de ziekte 
van Newcastle op een pluimveebedrijf).; er werd ook interne 
oefeningen georganiseerd voor haar eigen medewerkers, die 
vooral gericht waren op het onderhouden en verbeteren van 
de eigen procedures. Organiseerde; de dienst crisispreventie 
en –beheer nam deel aan de nucleaire oefeningen van het 
Crisiscentrum van de regering.
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Nucleair incident te Fukushima

De wereld werd op 11 maart 2011 opgeschrikt door een nu-
cleair incident in het Japanse Fukushima, waarbij belangrijke 
hoeveelheden radioactief materiaal in het leefmilieu terecht 
kwam. Als gevolg van een zware zeebeving en de daaropvol-
gende tsunami die de oostkust van Japan troffen, vielen de 
veiligheidmechanismen van de kerncentrale van Fukushima 
uit waardoor de 6 reactoren beschadigd werden. Daardoor 
werd radioactief materiaal in de atmosfeer en via weglekkend 
water in de zee geloosd.

Ondanks de omvang van het incident – de hoeveelheid radio-
actief materiaal die geloosd werd kan de vergelijking doorstaan 
met het ongeluk in Tchernobyl (Oekraïne) in 1986 – bleef de 
impact op de Europese voedselveiligheid beperkt. Het ongeluk 
was te ver verwijderd om een significante fall-out van radio-
actief materiaal in Europa te veroorzaken. Bovendien werd de 
invoer van Japanse producten onderworpen aan bijzondere 
voorwaarden door de Japanse overheden en aan controles bij 
aankomst in Europa (Verordening (EU) nr. 297/2011). 

De 90 zendingen die het FAVV gecontroleerd heeft in de Belgi-
sche grensinspectieposten betroffen landbouwgrondstoffen 
en levensmiddelen (o.a. algen, mout, sauzen, dranken, thee, 
suikers, koeken). Alle metingen waren conform voor de onder-
zochte radionucleïden cesium-134, cesium-137 en jodium-131.

Het incident is een goede oefening geweest voor het Belgi-
sche nucleaire noodplan, dat de aanpak van incidenten met 
radioactief materiaal en op nucleaire sites in ons land coör-
dineert. Hoewel het noodplan zelf niet formeel geactiveerd 
werd, werd onder aansturing van het CGCCR, het crisiscen-
trum van de regering, een opvolgingscomité opgericht waarin 
alle betrokken overheden vertegenwoordigd waren, o.a. het 
FAVV. In dit opvolgingscomité werd op geregelde basis een 
stand van zaken gegeven en werden de maatregelen van de 
verschillende overheden toegelicht en gecoördineerd. 

EHEC O104 – incident in Duitsland

Op 23 mei 2011 werd het FAVV op de hoogte gebracht van 
een ziekte bij mensen in Duitsland die veroorzaakt werd door 
de Enterohemorragische E. coli O104:H4. Het probleem 
bleef in eerste instantie beperkt tot Noord-Duitsland. Op 
basis van een eerste, onvolledige epidemiologische studie 
uitgevoerd door de Duitse autoriteiten werden komkom-
mers afkomstig uit Spanje verkeerdelijk als mogelijke oorzaak 
van de uitbraak aangeduid. De commerciële impact op de 
verkoop van Europese groenten en fruit was zeer groot. Een 
tweede, meer gedetailleerde, epidemiologische studie en de 
resultaten van de tracering van verdachte producten gaven 
aan dat gekiemde zaden de oorzaak waren. Deze enquête 
leidde naar een Duitse producent, zonder dat daarbij kon 
vastgesteld worden welke kiemgroente juist de oorzaak 
van de Duitse crisis was. Half juni 2011 vond een tweede, 
weliswaar kleinere, uitbraak van dezelfde bacterie plaats in 
Frankrijk. Beide uitbraken werden snel aan elkaar gekoppeld. 
Dit maakte het finaal mogelijk de vermoedelijke oorzaak van 
beide uitbraken te vinden, namelijk besmette fenegriekzaden 
afkomstig uit Egypte. 

Hoewel er in ons land op geen enkel moment zieken, noch 
gecontamineerde producten waren, heeft het FAVV de evo-
lutie van deze uitbraak op de voet gevolgd en was het zeer 
waakzaam omwille van de virulentie van deze bacterie en de 
grote omvang van de uitbraak: bijna 4.000 mensen werden 
na besmetting gehospitaliseerd, waarvan er 47 stierven. Zeer 
veel aandacht werd besteed aan de communicatie naar de 
consumenten en het overleg met de betrokken sectoren. 

Ongeveer een week na het bekend worden van de uitbraak 
van E. coli O104 in Duitsland kon het NRL levensmiddelen-
microbiologie een methode ontwikkelen voor de detectie en 
isolatie van deze stam. Deze methode werd via de website 
van het FAVV beschikbaar gesteld voor andere laboratoria. 
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Het FAVV heeft ook E. coli O104 opgespoord in 608 partijen 
verse groenten en in het bijzonder op de verdachte pro-
ducten en irrigatiewater van deze groenten: kiemgroenten, 
tuinkruiden, radijzen, spinazie, paprika’s, wortelen, tomaten, 
sla en komkommers. Alle stalen vrij waren van deze ziekte-
verwekker. Dit heeft zeker geholpen om de buitenlandse 
overheden te overtuigen dat België de voedselveiligheid 
beheerst en dat de tijdelijke sluiting van de Russische grens 
voor onze groenten niet gegrond was. Het Agentschap heeft 
ook steeds aangeraden om groenten en fruit zorgvuldig te 
wassen vooraleer ze te consumeren. Er werd een Europese 
verbod ingesteld op de invoer van zaden uit Egypte tot eind 
maart 2012.

18. Fraudebestrijding
In het kader van de fraudebestrijding m.b.t. de veiligheid van 
de voedselketen voert de Nationale Opsporingseenheid van 
het FAVV (NOE) onderzoeken uit naar het illegaal gebruik van 
groeibevorderaars, neemt ze deel aan wegcontroles op vraag 
van de politie, organiseert acties over bepaalde thema’s 
(identificatie van paarden, verkoop van voedingssupplemen-
ten via internet, diergeneesmiddelen,…). 

Ze werkt actief samen met de verschillende Belgische 
overheden en internationale instanties en neemt deel aan de 
werkgroepen van:

•	 de Multidisciplinaire HormonenCel (MHC)

•	 de Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie 
van de Fraudebestrijding in de economische sectoren 
(ICCF)

•	 de Interdepartementale Coördinatiecel voor de controle 
van de Voedselveiligheid (ICVV)

•	 de Multidisciplinaire Fraudebestrijdingscel voor de Veilig-
heid van de Voedselketen (MFVV) waarvan het FAVV het 
voorzitterschap waarneemt.

Fraudebestrijding

2009 2010 2011

Onderzoeken naar fraude 260 237 271

Deelname aan wegcontrole 20 27 49

Specifieke acties (voedingssupplemen-

ten, paarden…)
13 17 32

Gecoördineerde acties met andere 

overheden
126 200 222

Overtredingen 294 187 240

Natuurlijke hormonen
In het kader van de bestrijding van het gebruik van hormonen 
voor het illegaal vetmesten van runderen bouwde het FAVV-
laboratorium van Gentbrugge in 2010 een afdeling ‘natuurlijke 
hormonen’ uit in samenwerking met het Laboratoire d’Etude des 
Résidus et Contaminants dans les Aliments (LABERCA, Nantes, 
Frankrijk) en de Universiteit Gent (faculteit bio-ingenieursweten-
schappen, vakgroep Duurzame organische chemie en Technolo-
gie). Vijf mensen werken mee aan dat project. 

Dank zij het onderzoek konden methoden worden ontwikkeld 
waarmee natuurlijke hormonen routinematig kunnen worden 
opgespoord. In oktober 2011 kwam een eerste methode tot 
stand die steunt op de GC-MS/C/IRMS technologie (gaschroma-
tografie-massaspectrometrie/verbranding/isotoopverhouding 
massaspectrometrie).

Het FAVV zal die methode in 2012 laten accrediteren en  
verder werken aan de typering van natuurlijke hormonen en de 
metabolieten ervan.
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19. Meldingsplicht
Elke operator die activiteiten uitoefent die onder de be-
voegdheid van het FAVV vallen, is verplicht het Agentschap 
in te lichten wanneer vermoed wordt dat een ingevoerd, 

 

2009 2010 2011
Chemische gevaren 168 124 131

Biologische gevaren 32 34 24

Microbiologische gevaren 149 196 179

Fysische gevaren 21 11 19

Andere gevaren 30 19 27

Dierziekten 266 323 321
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Naast dierziekten (321) waren in 2011 de belangrijkste rede-
nen de aanwezigheid van Salmonella (119), van residuen van 
diergeneesmiddelen (41), van Listeria monocytogenes (40), 

geproduceerd, gekweekt, geteeld, verwerkt, vervaardigd of 
gedistribueerd product schadelijk zou kunnen zijn voor de 
gezondheid van mens, dier of plant (KB van 14/11/2003).

van residuen van bestrijdingsmiddelen (26) en van planten-
ziekten en quarantaine-organismen (16).
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20. Sancties
Gevolgen gegeven aan non-conformiteiten

2009 2010 2011

Waarschuwing 12.009 13.431 14.892

Maatregel andere operator 614 544 562

PV 3.528 4.949 4.413

Definitief beslag 1.060 936 1.477

Tijdelijke sluiting 167 154 172

Procedure opschorting of intrekking 14 11 13

Bedrag van de administratieve boetes 1.816.896 € 2.245.050 € 2.422.168 €
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Barometers  
voor de veiligheid  

van de voedselketen
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Om een globaal beeld te krijgen van de veiligheid van de 
voedselketen ontwikkelde het Wetenschappelijk Comité 
van het FAVV in samenwerking met het Agentschap een 
barometer voor de veiligheid van de voedselketen die de 
voedselveiligheid, de diergezondheid en de plantengezond-
heid (fytosanitaire situatie) omvat. Met dit meetinstrument 
kan de veiligheid van de voedselketen jaar per jaar objectief 
worden gevolgd en wordt het bijgevolg ook mogelijk om hier-
over duidelijk te communiceren. 

De barometer voor de diergezondheid, die een vergelijking 
vormt met het voorgaande jaar, meet de algemene sanitaire 
toestand van de Belgische veestapel. De barometer voor 
de plantengezondheid meet de algemene fytosanitaire toe-
stand van de planten en plantaardige producten in België.

De barometers steunen op indicatoren die berekend worden 
aan de hand van meetbare parameters die nauwgezet 
werden gekozen. De meeste van die indicatoren steunen 
op de resultaten van het controleprogramma van het FAVV. 
Aangezien die indicatoren een verschillende invloed hebben 
op de veiligheid van de voedselketen, wordt het relatieve 
belang ervan gewogen. 

De resultaten van de diverse barometers dienen met de 
nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden aangezien 
jaarlijkse schommelingen diverse oorzaken kunnen hebben. 
Op langere termijn is de barometer vooral geschikt om alge-
mene trends in de veiligheid van de voedselketen te kunnen 
waarnemen.
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In het algemeen geven de achterliggende resultaten aan 
dat de voedselveiligheid in ons land zich op een hoog 
niveau bevindt. Een groot aantal indicatoren scoorde 
immers zeer hoog (meer dan 95 % conformiteit).

De positieve trend van de barometer voor de voedsel-
veiligheid is vooral het resultaat van een toename van het 
aantal gevalideerde autocontrolesystemen in de transfor-
matiesector, maar ook in de primaire productiesector en 
in de sector van toeleveranciers van grondstoffen aan de 
landbouwsector. In 2011 werd ook een opmerkelijke toename 
waargenomen van het percentage gunstige inspecties m.b.t. 
een goed functionerend autocontrolesysteem en m.b.t. de 
infrastructuur, inrichting en hygiëne in gemeenschapskeu-
kens, groot- en kleinhandel en in de horeca. Autocontrole en 
de validatie ervan, vindt steeds meer ingang in de voedselke-
ten en werpt duidelijk zijn vruchten op het vlak van een goede 
preventieve borging van de voedselveiligheid. 

Ten opzichte van 2010 was er in 2011 een stijging van de ba-
rometer voor de diergezondheid met + 7,99 %. Net zoals 
in de voorgaande jaren is er een toename vast te stellen van 
het aantal bedrijven met een gevalideerd autocontrolesys-
teem en een toenemende bewaking op het vlak van abortus 
bij runderen. Tijdens de periode 2007-2011 werd België 
geconfronteerd met enkele haarden van (her)opkomende 
dierziekten (bv. blauwtong, brucellose, Schmallenbergvi-
rus). De invloed hiervan op de diergezondheidsbarometer 
blijkt relatief beperkt. De blauwtonguitbraak ging gepaard 
met een verhoogde sterfte bij kleine herkauwers in 2007. In 
2008 was deze sterfte, mede door de vaccinatiecampagne, 
verminderd. Het geval van brucellose in 2010 was snel onder 
controle en had een verhoogde waakzaamheid tot gevolg 
inzake abortus. 

Dit had een gunstig effect op de barometer. De uitbraak van 
het Schmallenbergvirus trad laat op in 2011. Deze ziekte is 
niet aangifteplichtig en gaat niet gepaard met verhoogde 
sterfte waardoor er nauwelijks invloed is geweest op de baro-
meter, behalve misschien voor wat betreft een toename van 
het aantal abortusmeldingen.
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In vergelijking met 2010 daalde de barometer voor de 
plantengezondheid (fytosanitaire situatie) in 2011 met 
1,98 % als gevolg van de daling van het aantal meldingen van 
plantenziekten en schadelijke organismen die het FAVV heeft 
ontvangen : sinds 2010 moeten bij operatoren die afdoende 
bestrijdingsmaatregelen treffen en daarvan melding maken 
in het register over de aanwezigheid van schadelijke organis-
men de aanwezigheid van bacterievuur (Erwinia amylovora) 
niet langer melden aan het Agentschap.

.
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17 adressen voor het FAVV
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Hoofdbestuur

1

AC-Kruidtuin - Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55,  1000 Brussel 
T 02/211 8211 – F 02/211 82 00 – www.favv.be 
Meldpunt voor de consument: 0800 13 550 
meldpunt@favv.be
Voorlichtingscel: voorlichting@favv.be

Provinciale controle-eenheden

2

PCE Antwerpen
Italiëlei 124 bus 92, 2000 Antwerpen
T 03/202 27 11 – F 03/202 28 11
Info.ANT@favv.be

3

PCE Brussel
AC-Kruidtuin - Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55,  1000 Brussel
T 02/211 92 00 – F 02/211 91 80 – Info.BRU@favv.be

4

PCE Henegouwen
Avenue Thomas Edison 3, 7000 Mons
T 065 40 62 11 – F 065 40 62 10
Info.HAI@afsca.be

5

PCE Limburg 
Kempische Steenweg 297 bus 4, 3500 Hasselt
T 011/26 39 84 – F 011/26 39 85
Info.LIM@favv.be

6

PCE Luik
Bd Frère–Orban 25, 4000 Liège
T 04/224 59 00 – F 04/224 59 01
Info.LIE@afsca.be

7

PCE Luxemburg
Rue du Vicinal 1 – 2de verdieping, 6800 Libramont
T 061/21 00 60 – F 061/21 00 79
Info.LUX@afsca.be

8

PCE Namen
Chaussée de Hannut 40, 5004 Bouge
T 081/20 62 00 – F 081/20 62 02
Info.NAM@afsca.be
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9

PCE Oost-Vlaanderen
Zuiderpoort, blok B, 10de verdieping
Gaston Crommenlaan 6/1000, 9000 Gent
T 09/210 13 00 – F 09/210 13 20 – Info.OVL@favv.be

10

PCE Vlaams-Brabant
Greenhill campus, Interleuvenlaan 15 – Blok E, 
3001 Leuven
T 016/39 01 11 – F 016/39 01 05 – Info.VBR@favv.be

11

PCE Waals-Brabant
Espace Coeur de Ville 1, 2de verdieping, 1340 Ottignies
T 010/42 13 40 – F 010/42 13 80
Info.BRW@afsca.be

12

PCE West-Vlaanderen
Koning Albert I laan 122, 8200 Brugge
T 050/30 37 10 – F 050/30 37 12
Info.WVL@favv.be

FAVV-Laboratoria

13

Gembloux
Chaussée de Namur 22, 5030 Gembloux
T 081/61 19 27 – F 081/61 45 77

14

Gentbrugge 
Braemkasteelstraat 59, 9050 Gentbrugge 
T 09/210 21 00 – F 09/210 21 01

15

Luik  
Rue de Visé 495, 4020 Wandre 
T 04/252 01 58 – F 04/252 22 96

16

Melle 
Brusselsesteenweg 370a, 9090 Melle 
T 09 272 31 00 – F 09/272 31 01

17

Tervuren 
Leuvensesteenweg 17, 3080 Tervuren 
T 02/769 23 12 – F 02/769 23 30
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