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Actueel

Het Voedselagentschap neemt deel 
aan de Open Bedrijvendag  te Brussel

Op zondag  oktober neemt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
deel aan de Open Bedrijvendag Brussel. Nu alle centrale diensten gegroepeerd zijn in de WTC III-
toren rechtover het Noordstation achtte het Voedselagentschap de tijd rijp om zijn deuren open te 
stellen en de consument maar zeer zeker ook de ondernemer, actief in de agroalimentaire sector 
een selectie te tonen van hetgeen waar het Agentschap dagdagelijks mee bezig is. 
Aan wat mag de bezoeker zich verwachten ?

bezoeker langs de verschillende schakels 
van de voedselketen. Na een bezoek aan 
deze tentoonstelling krijgt u de kans kennis 
te maken met onze medewerkers van het 
meldpunt waar de consument terecht kan 
met vragen of klachten. Professionelen uit de 
voedingssector die onder controle staan van 
het Voedselagentschap zullen wellicht meer 
geïnteresseerd zijn in de concrete informa-
tie rond de bestaande gidsen voor goede 
hygiënische praktijken of de uitbouw vanuit 
de vroeger entiteiten van een provinciale 
controle-eenheid. De verschillende edities 
van onze Nieuwsbrief alsook onze diverse 
brochures waaronder de volledig nieuwe 
gewijd aan de zuivelproducten liggen er tot 
uw beschikking.

Tot slot bieden wij u graag een drankje aan !

In de ontvangsthall op het gelijkvloers krijgt 
u een introductie in verband met de struc-
tuur, de voorgeschiedenis en de opdracht van 
het Voedselagentschap.

U wordt er volgens uw taal ingedeeld 
in een groepje en wordt begeleid naar 
de ste verdieping waar het kantoor 
van de gedelegeerd bestuurder van het 
Voedselagentschap zich bevindt evenals deze 
van de diensten die rechtstreeks aan hem 
verbonden zijn zoals de communicatie, de 
interne audit, het meldpunt en de crisispreventie 
en –managementcel. De maatregelen tegen 
BSE worden er u uit de doeken gedaan, de 
werking van de crisiscel wordt geïllustreerd 
aan de hand van de ervaring opgedaan tijdens 
de recente uitbraak van vogelpest. In de grote 
vergaderzaal waar ondermeer het Raadgevend 
Comité en het Wetenschappelijk Comité van 
het Voedselagentschap op regelmatige basis 
samenkomen wordt de rol toegelicht die deze 
beide adviesorganen hebben binnen onze 
organisatie. Tussendoor belet niemand u te 
genieten van het prachtig uitzicht over de 
hoofdstad.

Het Voedselagentschap gebruikt  van de  
verdiepingen in de WTC III toren. De andere 
verdiepingen worden voornamelijk gebruikt 
door de FOD Economie. U begrijpt dat het 
uit veiligheidsoverwegingen onmogelijk is 
u vrij doorheen het gebouw te laten cir-
culeren. Vandaar dat wij u van op de ste

verdieping verder vergezellen naar de de

verdieping waar de cafetaria is gevestigd. 
De ideale plaats om er de tentoonstelling  
“Veilig Gemaakt, Lekker Gesmaakt” van het 
Platform Veilig Voedsel (een samenwerking 
tussen alle instanties die betrokken zijn 
bij de voedselketen) een plaats te geven. 
Deze interactieve tentoonstelling leidt de 
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Dossier

Een Provinciale Controle-eenheid in de stad

De controlediensten van het Voedselagentschap zijn “op het terrein” georganiseerd in  
Provinciale Controle-eenheden ( in het Vlaamse landsgedeelte,  in Wallonië en één in het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest). Administratief behoren die tot het Bestuur Controle, waar-
van ze in feite de “buitendiensten” vormen. Het is daar dat in feite het zwaartepunt van het 
Voedselagentschap ligt en waar ongeveer de helft van het personeel werkt (het hoofdbestuur 
Controle heeft eerder een coördinerende en ondersteunende functie).

Sectoren De Provinciale 
Controle-eenheden (of afgekort 
PCE’s) groeperen de controledien-
sten die vroeger tot het Ministerie 
van Landbouw, het Instituut 
voor Veterinaire Keuring en de 
Algemene Eetwareninspectie 
behoorden tot één geïntegreerd 
en multidisciplinair controleor-
gaan. “Geïntegreerd en multidis-
ciplinair” wil niet zeggen dat er 
geen zekere specialisatie nodig 
is : de actoren in de voedselketen 
zijn immers zeer divers. Geheel 

volgens de geest van de Europese 
Voedselwetgeving (“Food Law”) 
zijn de PCE’s ingedeeld in drie 
sectoren : primaire productie, 
fabricage en transformatie, en 
tenslotte Distributie (waaronder 
ook de grootkeukens en de horeca 
begrepen is). De PCE’s hebben een 
vrij grote autonomie, in die zin 
dat zij zelf verantwoordelijk zijn 
voor de wekelijkse en dagelijkse 
planning van de controles (de 
planning op langere termijn wordt 
vastgelegd door het hoofdbestuur, 

op basis van de controlepro-
gramma’s die dan weer door het 
bestuur Controlebeleid worden 
opgesteld).

Een PCE in de stad De PCE 
Brussel is in zekere zin een beetje 
een “buitenbeentje” aangezien de 
inspecteurs en controleurs er bijna 
uitsluitend in stedelijk gebied 
opereren. Dit heeft een weerslag 
op de organisatie van de contro-
les : primaire productie (landbouw) 
is er zo goed als onbestaande, en 
het zwaartepunt ligt er dan ook 
bij de derde sector, distributie (of 
levensmiddelen). Daarbij komt 
nog dat de concentratie aan mul-
ticulturele bevolkingsgroepen en 
de aanwezigheid van de Europese 
Gemeenschappen, de NAVO en 
verschillende multinationals van 
Brussel een echte wereldstad 
maken, die daarnaast nog tiental-
len duizenden pendelaars per dag 
ontvangt. Daardoor is één van 
de bijkomende moeilijkheden 
binnen de PCE Brussel de taal : je 
moet minstens tweetalig zijn, zelfs 
drietalig…

De PCE Brussel draagt in de lijst 
van PCE’s het nummer , het cijfer 
dat in de Tarotkaarten vereenzel-
vigd wordt met “Kracht”… Een 
teken ? Dikwijls is het voor veel 
nieuwe personeelsleden van het 
FAVV de springplank naar hun 
verdere carrière. De PCE Brussel 
is dynamisch en gediversifi eerd. 
Door de rotatie en het grote aantal 
handelszaken in voedingswaren 
van velerlei oorsprong passeren 
veel nieuw aangeworven con-
troleurs langs hier, kort maar 
intensief. Voorwaar een volle-
dige en gevarieerde vorming : ze 
vertrekken er goed gewapend 
voor de toekomst… Ze worden Figuur  : de Controlediensten in het organogram van het Voedselagentschap
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Figuur  : de structuur van een Provinciale Controle-eenheid

er ook goede “rallypiloten”, door 
de voortdurende wegenwerken, 
de barslechte staat van sommige 
doorgangen, de permanente 
opstoppingen en parkeerproble-
men, en het hoge gehalte aan 
koolstofoxide…

Cafés, restaurants en winkel-
tjes De administratieve dienst 
van de PCE ontvangt dagelijks 
een hele toevlucht aan personen 
van allerhande origine. Effi  ciëntie 
en een hartelijk onthaal zijn 
dan ook belangrijke program-
mapunten. Het personeel van de 
afdeling “levensmiddelen” (, 
voltijdse equivalenten) ontvangt 
en verdeelt . dossiers (  
Franstalig,   Nederlandstalig), 
die dan verder behandeld 
worden door de inspecteurs (, 
voltijdsen) en de controleurs 
van het Voedselagentschap (, 
voltijdsen). Het bijzondere aan 
Brussel is de hoge concentratie 
aan handelszaken in de horeca-
sector, de aanwezigheid van veel 
zogenaamde “collectiviteiten” 
(scholen, ziekenhuizen, bejaar-
dentehuizen, kinderdagverblij-
ven…) en kleine ambachten. Er 
zijn ook twee slachthuizen in 
Anderlecht, die elk ongeveer  
à . dieren per jaar slachten. 
Eén ervan is verbonden aan een 
veemarkt (runderen, paarden, 
en in de toekomst wellicht ook 
schapen), terwijl het andere de 
dieren verwerkt “van de riek tot 
de vork”. Verder zijn er de drukbe-
zochte importmarkt (CEI) en de 
vroegmarkt van fruit en groenten 

samenwerking met de douane en 
de lokale politie.

De grote happenings op de Heizel, 
het Zuid, Anderlecht, …, de grote 
en kleine markten, (Zuidstation, 
Molenbeek, Anderlecht), de 
brouwerijen, chocolatiers, wafel-
bakkerijen, een maalderij, de 
commerciële centra, de sport- en 
cultuurcentra, een aantal grote 
evenementen (dit jaar o.a. het 
“Strand van Brussel” met zijn typi-
sche restaurantjes aan het kanaal 
Brussel-Charleroi), de kleurrijke en 
levende wijken (Matonge, Grote 
Markt, Chinese en Turkse wijken, 
Marollen en andere), het nacht-
leven… Dit alles maakt de PCE 
Brussel druk, maar interessant en 
aantrekkelijk.

Vergeten we echter ook niet dat 
het leven in een grote stad ook 
agressiviteit en onzekerheid met 
zich meebrengt… Ook de PCE 
Brussel heeft hier zijn deel van. We 
weten onderhand wel hoe we met 
stress moeten omgaan…

(MABRU), zo’n  grote fi rma’s. 
De cafés en de snacks werken er 
op volle kracht van middernacht 
tot ‘s middags. De bloemen- en 
plantenmarkt, juist ernaast, volgt 
hetzelfde ritme. Dan zijn er nog 
de Ieper- en de Diksmuidselaan, 
met hun invoerders en groothan-
delaars in “vreemde” voedings-
waren… De PCE Brussel heeft 
toch nog één boerderij (primaire 
productie), te Koekelberg, die een 
honderdtal runderen opkweekt, 
met daaraan verbonden is een 
winkel met “Hoeveproducten”.  De 
PCE voert ook steekproefcontroles 
uit in de haven van Brussel, op 
vraag van Europa en in samenwer-
king met de douane, op de import 
van gedroogde vruchten (onder-
zoek op afl atoxines). Ook worden 
wegcontroles uitgevoerd, ook in 
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Fabricage en 
Transformatie
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Ivan De Praetere (NL)
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 BRUSSEL
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Levensmiddelen 
heet u welkom…
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Actueel

Een exotische kever 
bedreigt onze maïsvelden 

Enkele maanden geleden werd het Voedselagentschap gealarmeerd van-
wege het gevaar  voor het opduiken van een voor maïsteelten schadelijke 
kever in de omgeving van luchthavens en andere verkeersknooppunten. De 
kever wordt vanuit het buitenland in nieuwe geografi sche gebieden bin-
nengebracht via vliegtuigen en andere internationale transportmiddelen. 

De larven van dit insect, de maïswortelboorder (Diabrotica virgifera Le 
Conte), veroorzaken aanzienlijke schade in maïsteelten. Zij knagen aan de 
wortels waardoor de planten omvallen. De kever veroorzaakt enkel teelt-
schade en heeft geen invloed op de gezondheid van mens of dier.

Monitoring 

Op basis van deze informatie 
besloot het Agentschap een moni-
toringprogramma op te starten 
om zo snel mogelijk de aanwezig-
heid van de kever in ons land te 
kunnen vaststellen. Er werden 
daarbij feromonenvallen uitgezet 
in de velden binnen een bepaalde 
afstand van luchthavens, havens 
en grote parkeerterreinen voor 
vrachtwagens. De vallen werden 
om de twee weken gecontroleerd. 

Tijdens de monitoring kon de 
aanwezigheid van de wortel-
boorder worden vastgesteld 
in de omgeving van Zaventem 
en Steenokkerzeel. Er moeten 
derhalve preventieve maatregelen 
worden getroff en om te vermijden 
dat deze economisch schadelijke 
parasiet zich in de rest van het 
land verspreidt. Het FAVV bakende 
rond de besmette percelen zones 
af met een straal van  en  km. 

In de focuszone ( km) is alle ver-
voer van verse maïsplanten verbo-
den ; de maïs mag er bijgevolg niet 
worden gemaaid vóór  oktober. 
Er moet een speciaal insecticide 
worden gebruikt om de volwas-
sen insecten te vernietigen en er 
moet een vruchtwisseling worden 
toegepast om te voorkomen 
dat hardnekkige larven die in de 
bodem overleven het jaar daarop 
tot ontwikkeling komen. 

Meer info ?

Een volledig dossier over dit insect en de maat-
regelen die werden getroff en is beschikbaar op 
de website van het FAVV : http://www.favv.be, 
onder “Beroepssectoren > Plantaardige produc-
tie > Planten”.

U kan ons ook telefonisch hierover contacteren :

Nummer van het call center voor 
de professionele sector: /  

Nummer van het call center voor 
consumenten: / 

E-mail adres: maiskever@favv.be
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In de veiligheidszones ( km) 
wordt een verhoogd toezicht 
toegepast met als doel te vermij-
den dat het verspreidingsgebied 
van de wortelboorder zich verder 
uitbreidt. Met dit bestrijdingsplan 
wil men de biologische cyclus van 
dit voor maïs schadelijke insect 
verstoren door ervoor te zorgen 
dat de volwassen insecten minder 
eitjes leggen, te vermijden dat de 
eitjes uitkomen en de larven zich 
ontwikkelen en door te beletten 
dat larven en volwassen insecten 
buiten de reeds aangetaste zones 
worden gebracht. De betrokken 
landbouwers en gemeentebestu-
ren en de landbouworganisaties 
werden op de hoogte gebracht. 

Bestrijding

Gewasrotatie De larven van de 
maïswortelboorder zijn volledig 
afhankelijk van maïs en kunnen 
niet in andere gewassen over-
leven. Door gewasrotatie wordt 
voorkomen dat een nieuwe gene-
ratie larven uit overwinterende 
eieren voedsel vinden en zich 
kunnen ontwikkelen tot volwas-
sen kevers.

Melding De Europese Unie 
heeft de maïswortelboorder bij de 
quarantaine-organismen geklas-
seerd. Dit houdt in dat invoer 
en verspreiding van het insect 
verboden zijn en dat de aanwezig-
heid ervan gemeld moet worden. 
Landbouwers die de aanwezigheid 
van de maïskever vaststellen of 
vermoeden, moeten dit melden bij 
de provinciale controle-eenheid 
van het FAVV. Als de aanwezigheid 
van de maïskever bevestigd wordt, 
brengt het FAVV de Europese 
Commissie op de hoogte. 
Lidstaten waar de kever wordt 
aangetroff en, moeten alle moge-
lijke inspanningen leveren om de 
plaag uit te roeien of, indien uit-
roeiing onmogelijk blijkt, verdere 
verspreiding te voorkomen.

Insecticide Indien de maïswor-
telboorder aangetroff en wordt, 
bestaat de bestrijding uit een 
behandeling met een insecticide 
gericht tegen de volwassen dieren. 
Deze behandeling breekt de 
levenscyclus en voorkomt verdere 
besmetting van het perceel met 
een nieuwe generatie eieren.

Diabrotica virgifera ?

De maïswortelboorder (Diabrotica virgifera Le 
Conte) is een insect dat in maïsvelden grote schade 
kan aanrichten. De wortelboorders leggen in de 
loop van de zomer hun eieren bij de wortels van 
maïsplanten. De eitjes overwinteren in de grond, 
de larven komen in het voorjaar uit. De larven 
voeden zich dan met de wortels van de maïs. 
Bij ernstige aantasting kunnen de maïsplanten 
omvallen en zijn de opbrengstverliezen aanzien-
lijk: gemiddeld gaat , tot   van de opbrengst 
verloren; in sommige gevallen zijn evenwel 
oogstverliezen van  vastgesteld. De schade 
die het insect toebrengt is vooral aanzienlijk op 
percelen waar  jaar na elkaar maïs wordt geteeld 
(monocultuur).

Het insect betekent geen gevaar voor de 
volksgezondheid.

De maïswortelboorder is ongeveer - mm lang, 
groen van kleur met in de lengte drie donkere stre-
pen over de rug. Als de strepen elkaar overlappen 
lijken de vleugels bruin of zwart van kleur. Eitjes en 
larven kunnen bijna niet met het blote oog gezien 
worden.

De maïswortelboorder is afkomstig uit Amerika. In 
de jaren  is het insect Europa binnengekomen 
via Servië. Van Servië uit heeft de maïswortelboor-
der zich in de meeste Balkan-landen geïnstal-
leerd en sinds enkele jaren wordt hij ook in Italië, 
Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Nederland 
gesignaleerd.

Het insect kan zich op een jaar  tot  km 
verplaatsen, maar via transportmiddelen als 
vrachtwagens en vliegtuigen kan hij veel gro-
tere afstanden overbruggen. Het meeliften met 
transportmiddelen blijkt voor de maïskever een 
effi  ciënte manier om zich te verspreiden: de meeste 
plaatsen in Europa waar deze maïskever is aange-
troff en, bevinden zich in de nabijheid van lucht-
havens. Larven zijn nauwelijks mobiel en blijven 
sedentair op het perceel waar ze zijn uitgekomen.
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Feiten en cijfers

Het meldpunt, anderhalf jaar later…

Het Meldpunt van het Voedselagentschap werd opgericht eind  en bestaat nu dus iets 
meer dan anderhalf jaar. Over de werking van het meldpunt publiceerden we in de allereerste 
nieuwsbrief een artikel (“Het meldpunt van het Voedselagentschap”, pg. ). Goed anderhalf jaar 
later is de aanloopfase duidelijk voorbij en lijkt het interessant om u een aantal feiten en cijfers 
te serveren. Hoe evolueert het aantal gestelde vragen en klachten ? En wat houdt de consument 
blijkbaar het meeste bezig ?

Vragen en klachten Als con-
sument kan u aan het meldpunt 
een vraag stellen, of bij het meld-
punt een klacht indienen. Een 
vraag veronderstelt een antwoord, 
een klacht geeft aanleiding tot 
een tussenkomst van de bevoegde 
(controle)diensten. Het spreekt 
voor zich dat de vraag of de klacht 
enigszins verband moet houden 
met de materie waarvoor het 
Voedselagentschap bevoegd is :
de veiligheid van voedsel, de wer-
king van het Agentschap zelf, te 
volgen procedures, … We weten 
ook wel dat het voor de consu-
ment niet altijd even eenvoudig 
is om uit te maken wat nu al dan 
niet tot de bevoegdheid van het 
FAVV behoort: wat niet tot onze 
bevoegdheid behoort, wordt dan 
ook zoveel mogelijk doorgegeven 
aan de instantie die dan wel voor 
de materie bevoegd is.

Vragen en klachten worden bij 
het meldpunt geregistreerd en 
ingedeeld in  categorieën, 
naargelang van het onderwerp. 
Op die manier kan o.a. achterhaald 
worden welke onderwerpen het 
meest aan bod komen.

Uit de cijfers blijkt dat het aantal 
vragen constant toenam tot eind 
december , en daarna onge-
veer constant blijft op een niveau 
van ongeveer  per maand. We 
merken wel een enorme piek in 
de maand april van dit jaar : dit 
hoeft echter geen verwondering 
te wekken aangezien we op dat 
moment in volle vogelpest-crisis 
zaten (ongeveer  van de  
tot nog toe geregistreerde vragen 
hadden rechtstreeks verband met 
de vogelpest). De meeste vragen 
worden telefonisch gesteld ( ), 
en iets minder dan   per mail 

(hierbij horen ook deze die gesteld 
worden via de website). Een zeer 
klein gedeelte maakt nog gebruik 
van de fax of de brief.

Als we gaan kijken tot welke 
categorieën de vragen die tot 
nog toe in  het meest werden 
gesteld behoren, dan steekt “vlees 
en vleesproducten” er met kop 
en schouders bovenuit. Ook dit is 
grotendeels te verklaren door de 
vogelpest in het voorjaar, aange-
zien de vragen hierover in deze 
categorie worden ondergebracht. 
Maar zelfs als de vragen met 
betrekking tot de vogelpest eruit 
worden gelicht, blijft dit onder-
werp de consument bezig houden 
(komt dan op de tweede plaats) 
Andere veelgestelde vragen gaan 
over het FAVV zelf, zijn werking 
en de te volgen procedures, en 
hygiëne en bewaring van voe-
dingsmiddelen. De meeste vragen 
konden snel beantwoord worden, 
zoniet onmiddellijk dan wel in één 
à twee dagen tijd.

In totaal werden tot eind augus-
tus in  iets meer dan  
klachten geregistreerd, tegenover 
 voor heel . Het aantal 
geregistreerde klachten steeg in 
 constant om vanaf begin dit 
jaar ongeveer constant te blijven 
op een -tal per maand, met een 
daling in april en mei,  maar ook 
dit lijkt te verklaren door het groot 
aantal vragen dat tijdens de vogel-
pest-uitbraak werd gesteld (de 
telefoons stonden op dat moment 
dan ook roodgloeiend). Vanaf juni 
bereikte het aantal geregistreerde 
klachten opnieuw het “normale” 
niveau, al werden er in augustus 
wel degelijk meer klachten gere-
gistreerd : wellicht zaten het erg 
warme weer en de verschillende 
berichten over voedselvergifti-
gingen daar voor iets tussen (de 
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meeste hadden immers betrek-
king op hygiëne en bewaarom-
standigheden van voedingswaren, 
zie verder). Het valt af te wachten 
in hoeverre deze stijging zich 
de komende maanden doorzet 
of we inderdaad van een signifi -
cante stijging kunnen spreken.  
Belangrijk is wel te vermelden 
dat deze cijfers niet de klachten 
omvatten die rechtstreeks aan de 
buitendiensten controle worden 
gemeld (zonder tussenkomst van 
het meldpunt). 

In ieder geval lijkt de consument 
zich meer en meer bewust te 
worden van het belang van een 
goede voedingshygiëne, bewaar-
omstandigheden en bewaartem-

peratuur van voedsel, als we de 
meest voorkomende categorieën 
bekijken. Verder ook veel klachten 
in verband met vlees en vlee-
sproducten, en verpakking en 
bewaring. Interessant om weten 
is ook dat de overgrote meerder-
heid van de consumenten binnen 
de  uur reageren om klacht in 
te dienen. De behandeling van 
klachten neemt per defi nitie meer 
tijd in beslag dan het antwoorden 
op een vraag ( tot  weken, soms 
langer) : soms moeten nieuwe 
staalnamen gebeuren, een labora-
toriumonderzoek, … 

Kruissnelheid Het Meldpunt 
van het Voedselagentschap lijkt na 
anderhalf jaar werking behoorlijk 

bekend bij de consument. Ook de 
werking van het Meldpunt zelf lijkt 
“op kruissnelheid gekomen” : de 
procedure van vragen- en klach-
tenbehandeling is nu zo goed 
als defi nitief en de structuur van 
het Agentschap geraakt stilaan 
uitgebouwd.

Contact

•  Telefonisch: / (gratis nummer)
(tijdens de kantooruren van  tot  uur)

•  Fax: /

•  E-Mail:  meldpunt@favv.be , 

• Via de website: www.favv.be. 

•  Per brief: Meldpunt FAVV, WTC III, 
lokaal /, Simon Bolivarlaan ,  Brussel.

  Vragen          Klachten

Evolutie van het aantal vragen en klachten in  en  (tot en met augustus)
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Feiten en cijfers

Hygiëne en veiligheidsprocedures 
in gemeenschapskeukens : nog werk aan de winkel

Het Jaarverslag  van het Voedselagentschap is binnenkort beschikbaar. Naast een aantal 
algemene aspecten omtrent de werking van het FAVV geeft het ook een overzicht van de 
uitgevoerde controles en de resultaten ervan, in de verschillende sectoren (primaire productie, 
fabricage en transformatie, en distributie, kleinhandel en grootkeukens/horeca). We lichten 
er alvast een onderwerp uit dat de laatste weken opnieuw in de actualiteit staat : hygiëne en 
veiligheidsprocedures in grootkeukens.

De consumenten van gemeen-
schapskeukens (in “vakjargon” 
collectiviteiten) behoren vaak tot 
gevoelige bevolkingsgroepen 
zoals zieken, kinderen of bejaar-
den. Een voedselvergiftiging kan 
bij hen verregaande gevolgen 
hebben. Aangezien het aantal 
voedselvergiftigingen bij de 
consumenten van gemeenschaps-
keukens de voorafgaande jaren 
schijnbaar was toegenomen, 
werd vanaf het controlepro-
gramma  aandacht besteed 
aan de gemeenschapskeukens/
grootkeukens (in “vakjargon” col-
lectiviteiten). Het ging daarbij in 
het bijzonder om keukens in eigen 
beheer (veel instellingen doen 
immers meer en meer een beroep 
op cateringsystemen, zoge-
naamde “traiteurs” ; deze werden 
(nog) niet onderzocht). 

In totaal werden  gemeen-
schapskeukens minstens éénmaal 
bezocht, waaronder  scholen, 
 rust- en verzorgingstehuizen, 
 ziekenhuizen en  kinder-
dagverblijven. Er werd zowel 
onderzocht hoe het gesteld was 
met de algemene hygiëne in de 
keukens, als in hoeverre de nodige 
veiligheidsprocedures op basis 
van HACCP-principes aanwezig 
waren en werden toegepast. Bij 
de inspectiebezoeken werd dan 
ook gebruik gemaakt van de 
hygiënechecklists, de gids voor 
de audit van systemen gebaseerd 
op de HACCP beginselen (Hazard 
Analysis and Critical Control 
Points) en meettoestellen voor de 
temperatuur van de producten 
om na te gaan of de wettelijke 
voorschriften werden nageleefd 
(KB van // betreff ende de 
algemene voedingsmiddelenhy-
giëne,   KB van // betref-

fende te koelen voedingsmiddelen, 
en   KB van // betreff ende 
diepvriesproducten).

Deze controles gaan dus al een 
eind in de richting van de “audits” 
die in het kader van het Besluit op 
de autocontrole in de toekomst 
meer en meer zullen worden 
toegepast (zie het artikel over 
autocontrole, traceerbaarheid 
en meldingsplicht in de vorige 
nieuwsbrief ).

Algemene hygiëne

Bij de controle op de algemene 
hygiëne werd onder andere 
aandacht besteed aan de lokalen 
en de uitrusting, het reinigings- 
en ontsmettingsprogramma, de 
beheersing van afval, de persoon-
lijke hygiëne van het keukenperso-
neel, de beheersing van gevaarlijke, 
giftige en niet-eetbare stoff en, 
de hygiënische kwaliteit van 
grondstoff en en ingrediënten, de 
stockage- en bewaarvoorwaarden, 
de temperatuur van de voedings-
middelen, de etikettering en de 
vervoersvoorwaarden (zie tabel).

De algemene hygiëne in keukens 
was in  redelijk tot vrij goed. 
Gebreken werden voornamelijk 
vastgesteld voor de lokalen en 
de uitrusting. Ook het reinigings- 
en ontsmettingsprogramma 
vertoonde vaak tekortkomingen, 
en in mindere mate ook de per-
soonlijke hygiëne, de stockage- 
en bewaarvoorwaarden en de 
temperatuur van de producten. 
Er werden geen grote verschillen 
vastgesteld tussen de verschil-
lende collectiviteiten (scholen, 
ziekenhuizen en rusthuizen) met 
uitzondering van de kinderdagver-
blijven waar de tekortkomingen 

vooral te maken hadden met de 
temperatuur en de etikettering 
van de producten. Deze sector 
moet in de toekomst zeker van 
nabij worden opgevolgd. Het 
betreft immers voornamelijk 
zuigelingenvoeding: het niet 
respecteren van vermeldingen op 
de etikettering en het bewaren of 
bereiden van gerechten op een 
verkeerde temperatuur is zeer 
risicovol voor de gevoelige groep 
van baby’s en peuters.

Veiligheidsprocedures op 
basis van HACCP-principes

Dergelijke inrichtingen moeten 
volgens de wet beschikken over 
een HACCP-plan, dat (uiteraard) 
in de praktijk moet toegepast 
worden en op regelmatige tijdstip-
pen herzien wordt. Tijdens de 
inspecties werd dan ook nagegaan 
hoe het hiermee gesteld was, en of 
de nodige documentatie aanwe-
zig was (o.a. een gids voor goede 
hygiënepraktijken (GGHP)) en of 
het personeel in voldoende mate 
was opgeleid. De tabel hiernaast 
geeft een globale beoordeling 
voor de verschillende types groot-
keukens.

Gidsen voor goede hygiënepraktijken

Een lijst van de gidsen voor goede hygiënische 
praktijken (waaronder deze voor grootkeukens) 
goedgekeurd door het FAVV (Levensmiddelen), 
overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 
 en  van het koninklijk besluit van  februari 
 inzake de algemene voedingsmiddelen-
hygiëne, kan u terugvinden op onze website 
www.favv.be, onder de rubriek “beroepssecto-
ren -> Eetwaren”. U vindt er eveneens waar u 
deze gidsen kan bekomen.
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Tabel 

Algemene hygiëne in grootkeukens (samenvatting)

NC maj 



NC 

maj 

NC min 



NC 

min 

conform  



conform NG   NG Totaal

Lokalen, uitrusting ,  ,  ,  ,  

Reinigings- en ontsmettingspro-

gramma

,  ,  ,  ,  

Water/Ijs ,  ,  ,  ,  

Beheersing van afval ,  ,  ,  ,  

Persoonlijke hygiëne ,  ,  ,  ,  

Beheersing gevaarlijke, toxische 

en niet eetbare stoff en

,  ,  ,  ,  

Hygiënische kwaliteit van 

grondstoff en/ingrediënten

,  ,  ,  ,  

Stockage- en bewaarvoorwaar-

den

,  ,  ,  ,  

Temperatuur van de producten ,  ,  ,  ,  

Etikettering van de producten ,  ,  ,  ,  

Vervoers- en distributievoor-

waarden

,  ,  ,  ,  

NC maj : grote inbreuk; NC min : kleine inbreuk ; NG : niet gecontroleerd

Er blijken in  grote verschillen 
te bestaan tussen de verschillende 
sectoren met betrekking tot de 
veiligheidsprocedures op basis van 
de HACCP principes. Globaal kan 
gesteld worden dat de grootkeu-
kens van ziekenhuizen het verst 
gevorderd zijn. Niettegenstaande 
er een goedgekeurde gids bestaat 
voor goede hygiënische praktij-
ken bij de voedselvoorziening in 
grootkeukens en verzorgingsin-
stellingen, blijft de verdeling van 
deze gids in de gemeenschaps-
keukens toch beperkt. Er werd 
wel vastgesteld dat, hoewel de 
op HACCP gebaseerde principes 
slechts in beperkte mate op papier 
gezet werden (weinig documenta-
tie, geen uitgewerkt HACCP plan), 
er in praktijk toch vaak een aantal 
van  deze principes gehanteerd 
werden.

En verder…?

Samenvattend kan gesteld 
worden dat reeds heel wat inspan-
ningen gedaan werden, maar er 
blijft nog een lange weg te gaan: 
een groot deel van de bezochte 

Tabel 

Globale beoordeling van de veiligheidsprocedures 
op basis van HACCP principes voor de verschillende 

onderverdelingen binnen de gemeenschapskeukens

In  Voldoende Onvoldoende Afwezig

Scholen   

Kinderdagverblijven   

Rust- en verzorgingstehuizen   

Ziekenhuizen   

keukens had in  nog geen 
of onvoldoende uitgewerkte en 
toegepaste veiligheidsprocedures.  
Ook de algemene hygiëne blijft 
voor verbetering vatbaar.

Omwille van de veelal gevoelige 
bevolkingsgroepen (kinderen, 
ouderen, zieken, …), is de controle 
op de veiligheid van de voeding 
in dergelijke gemeenschapskeu-
kens zeer belangrijk en heeft het 
programma voor de gemeen-
schapskeukens in  een 
vervolg gekregen. Er wordt daarbij 

nog meer de nadruk gelegd op de 
“melkkeukens” binnen de zieken-
huizen en de kinderdagverblijven 
omwille van de mogelijk zware 
gevolgen van eventuele besmet-
tingen bij kleine kinderen. 

Steeds meer inrichtingen (vooral 
scholen) gaan de laatste tijd over 
van een keuken in eigen beheer 
naar maaltijden geleverd door een 
cateringbedrijf. In  worden 
deze bedrijven dan ook eveneens 
in het programma opgenomen.
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Weet wat je eet

Bewaren en bereiden van levensmiddelen

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar heeft soms grote gevolgen. Voedingswaren 
bederven vlugger dan gedacht—zeker bij warm weer—en bedorven voedsel kan gevaarlijk 
zijn. De recente dramatische afl oop van een voedselvergiftiging in Kinrooi is hier een spijtige 
illustratie van.

Jammer genoeg blijkt een voed-
selvergiftiging dikwijls veroorzaakt 
te worden door onachtzaamheid 
van de verbruiker. Veel ellende 
kan vermeden worden als we, als 
laatste schakel in de voedselketen, 
bij de bewaring en de bereiding 
van onze voedingswaren een 
aantal eenvoudige regels ter harte 
nemen. We hebben in de nieuws-
brief hier al regelmatig een artikel 
aan gewijd, maar we vatten hier 
één en ander nogmaals samen. 
Wat uzelf kan doen om voedselvei-
lig te tafelen. Of wat u beter niet 
doet…

Ter gelegenheid van de Open 
Bedrijvendag staat bij het 
Voedselagentschap de inter-

actieve tentoonstelling “Veilig 
gemaakt, lekker gesmaakt” van het 
Platform Veilig Voedsel opgesteld, 
die de hele voedselketen belicht: 
wat de producenten en de distri-
butie doen om u veilig en smake-
lijk voedsel te garanderen, maar 
ook wat uzelf kan doen om dit 
voedsel in optimale omstandig-
heden te bewaren en te bereiden. 
Beslist een aanrader !

Tenslotte een laatste gulden 
regel. Als u twijfelt aan de kwaliteit 
of de versheid van een product, 
eet het dan niet meer. Het is het 
risico niet waard. 
En aarzel niet om raad te vragen 
bij het meldpunt van het 
Voedselagentschap.

Doen (of niet doen…)

In de winkel

•  Let op de versheid van hetgeen u koopt. Voor 
verpakte voedingswaren kijkt u naar de vervaldata: 
de uiterste verbruiksdatum: “te gebruiken vóór…”, 
en de minimale houdbaarheid: “bij voorkeur te 
gebruiken vóór…” Het artikel “Hoe lang is een 
voedingsmiddel houdbaar” in de nieuwsbrief van 
januari  verschaft meer uitleg over de beteke-
nis van deze vermeldingen.

•  Koop uw diepvrieswaren en gekoelde waren als 
altijd laatste, en maak geen ommetje als u ermee 
naar huis gaat. Bij erg warm weer neemt u best een 
koelbox mee om de diepvrieswaren in te stoppen, 
of gebruikt u  de speciale “diepvrieszakken” die 
sommige handelaars ter beschikking stellen.

Eenmaal thuis : 
respecteer de koudeketen

•  Stop diepvriesproducten direct in de diepvriezer als 
u ze niet onmiddellijk gebruikt.

•  Bederfbare waar (groenten, verse vis, vers vlees, 
eieren) bewaart u in de koelkast. Wacht niet te lang 
alvorens ze te verbruiken: ze bewaren slechts een 
beperkte tijd.

•  Laat diepgevroren voedingswaren in de koelkast 
ontdooien. Of gebruik een microgolfoven als u ze 
erg vlug wil ontdooien. Als u dit doet bij kamertem-
peratuur, dan riskeert u dat schadelijke micro-orga-
nismen (die altijd wel in erg geringe hoeveelheden 
aanwezig zijn) zich kunnen ontwikkelen. Vooral bij 
warm weer kan dit erg vlug gaan.

•  Vries nooit een ontdooid product opnieuw in ! Er 
kunnen zich intussen immers schadelijke micro-
organismen gevormd hebben en die worden niet 
altijd onschadelijk gemaakt in de vriezer.

•  Controleer regelmatig de temperatuur van uw koel-
kast (moet tussen  en ° C zijn) en van uw diepvrie-
zer (-°). Geef deze toestellen ook regelmatig eens 
een beurt : ijsaanslag vermindert namelijk de vries-
capaciteit zodat de ideale temperaturen moeilijker 
worden gehaald (en u meer stroom verbruikt ook).

In de keuken

•  Was uw handen, voordat u voedingswaren 
aanraakt, nadat u rauwe voedingswaren hebt aan-
geraakt en ook nadat u uw huisdier hebt gestreeld. 
En uiteraard na elk bezoek aan het toilet, of als u 
uw neus hebt gesnoten. Natuurlijk weet u dat, maar 
het wordt al te dikwijls vergeten.
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Meldpuntvraag
van de maand

E of citroenzuur : kankerverwekkend of niet ?

De laatste tijd krijgt het meldpunt regelmatig opnieuw de vraag 
of citroenzuur (met nummer E) echt zo kankerverwekkend is.

Dit staat nl. zo vermeld in een lijst die zogezegd is uitgegeven 
door “l’ Hôpital de Paris” of “l’Hôpital de Villejuif”.  Een lijst die vol-
komen verkeerde informatie geeft over additieven en blijkbaar 
een erg taai leven leidt want hij is al minstens  jaar in omloop 
en duikt regelmatig eens terug op.

We willen nogmaals benadrukken dat deze lijst vals is, en trou-
wens helemaal niet verspreid werd door het Hôpital de Villejuif 
(dat zelfs erg verveeld zit met deze zaak).

De wetgeving betreff ende additieven is op Europees niveau 
gereglementeerd en de toegelaten additieven in voedings-
middelen werden vooraf op hun toxiciteit onderzocht door 
het Wetenschappelijk Comité inzake levensmiddelen van de 
Europese Unie.

De toxicologische toestand van een additief wordt weergegeven 
door de Aanvaardbare Dagelijkse Inname (ADI). De ADI is de 
hoeveelheid die een normaal individu gedurende gans het leven 
dagelijks kan innemen zonder een voor de gezondheid merkbaar 
risico te lopen. Die hoeveelheid wordt uitgedrukt in mg additief 
per kilogram lichaamsgewicht per dag. In de reglementering 
zijn maximaal toegestane doses van welbepaalde additieven in 
welbepaalde voedingsmiddelen vastgesteld en dit op basis van 
de ADI, de technologische behoeften en rekening houdend met 
het nut voor de verbruiker.

Citroenzuur is een additief die zelfs mag gebruikt worden in pro-
ducten van de biologische sector (Verordening nr. //EEG 
van de raad van  juni  inzake de biologische productieme-
thode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten 
en levensmiddelen (PB L  van .VII.).

Niet te verwonderen eigenlijk want citroenzuur komt enorm 
veel voor in de natuur zoals (zoals zijn naam het zegt) in citrus-
vruchten maar ook in andere vruchten en is totaal onschadelijk.  
Citroenzuur is zelfs een hoofdingrediënt van vele zure snoepjes 
(zgn. hosties, zakjes “citrique” enz.)

De volledige lijst van toegelaten additieven (de juiste !) kan 
u raadplegen op de website van het FAVV, onder de rubriek 

“Consumenten -> Thematische onderwerpen -> additieven.”

•  Was huisraad, keukengerei en de werkbladen met 
heet water en zeep. 

•  Gebruik niet te lang dezelfde keukenhanddoek, 
vaatdoek of spons. Zeker bij warm weer kunnen ook 
hierin grote hoeveelheden schadelijke organismen tot 
ontwikkeling komen (zelfs als u daar op het oog niks 
van merkt). Was ze regelmatig uit en vernieuw ze.

•  Vermijd elk contact tussen rauwe voedingswaren en 
gekookte en klaargemaakte gerechten. Micro-orga-
nismen kunnen anders al te gemakkelijk van de rauwe 
naar de bereide gerechten overgaan. Dit moet u in 
de ruimste zin opvatten : gebruik bijvoorbeeld niet 
dezelfde snijplank waarop u groenten heeft schoon-
gemaakt om de vers gebraden rosbief te versnijden 
(tenzij u de snijplank eerst grondig hebt afgewassen 
natuurlijk).

Aan tafel !

•  Zorg ervoor dat bederfbare voedingswaren niet 
langer dan  uur in de “gevaarlijke” temperatuurzone 
blijven (tussen ° en °). Als u van plan bent de 
restjes van een buff et of barbecue later opnieuw te 
gebruiken, stop ze dan onmiddellijk in de koelkast 
en laat ze geen uren staan. Bij warm weer is twee uur 
zelfs al veel te lang.

•  Warme gerechten maakt u vlug klaar, en laat ze 
grondig bakken of koken. Hou ze warm (minstens 
°) door schotelwarmers te gebruiken. Gerechten 
die koud gegeten worden houdt u zo lang mogelijk 
koud (in de frigo). Op een buff et plaatst u ze indien 
mogelijk op verpulverd ijs.

•  Voeg geen verse voedingswaren toe aan gerechten 
die meer dan twee uur op kamertemperatuur geble-
ven zijn.

•  Een koud buff et ? Haal de gerechten na twee uur weg 
van het buff et. Het is af te raden de restjes opnieuw te 
gebruiken.

Onderweg (op reis, een picknick, …)

•  voedingswaren in blik of kartonnen briks genieten 
de voorkeur, zeker voor langere trips,  gezien de vrij 
lange houdbaarheidsduur en de steriele verpakking.

•  Een lange autoreis voor de boeg ? Vermijd dan zoveel 
mogelijk verse voedingsproducten te vervoeren. 

•  Stel levensmiddelen nooit aan direct zonlicht bloot 
(achterbank van de wagen…), maar gebruik uw kof-
ferruimte.

•  Gebruik een koelbox. Koel de verse producten op 
voorhand grondig, zet ze op de bodem van de koelcel 
en plaats de koelelementen er bovenop. Hoe meer u 
meeneemt, hoe meer koelelementen u nodig hebt.

•  Controleer bij bestemming uw voedingswaren. Werp 
ze zonder aarzelen weg indien er twijfel is rond de 
versheid ervan. Verse voedingswaren of geopende 
verpakkingen die een picknick hebben “overleefd”, 
vertrouwt u best niet al te veel meer, het is dan ook 
ten stelligste af te raden ze opnieuw te gebruiken

•  Open de koelbox zo weinig mogelijk. En laat hem 
zeker niet te lang open staan. Onmiddellijk  
het deksel er terug op is de boodschap.
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Recept

Normandische appelpannenkoekjes

Korte berichten

Nieuwe brochure “ vragen over melk”

Sinds kort is een nieuwe bro-
chure beschikbaar : “ vragen 
over melk”. Deze publicatie is 
een initiatief van de vroegere 
Bedrijfskolom Melk, dit was een 
overlegplatform waarin alle scha-
kels die actief zijn in de zuivelke-
ten (sectoren, consumenten en 
overheden) vertegenwoordigd 
waren (de bedrijfskolommen 
bestaan intussen niet meer). 
De brochure werd gerealiseerd 
door het Voedselagentschap, de 
Interprofessionele Organismen 
voor de Melkkwaliteit, de 
Belgische Confederatie van de 
Zuivelindustrie (BCZ), het Nutrition 
Information Center (NICE), en 
het Onderzoeksinstituut van de 

Verbruikersorganisaties (OIVO). In 
 vragen wordt ingegaan op wat 
zuivel eigenlijk is en wat er zoal 
wordt gedaan om de kwaliteit en 
veiligheid van melk en zuivelpro-
ducten te garanderen.

De brochure is gratis verkrijgbaar 
bij het Voedselagentschap en bij 
de verschillende partners. Een 
PDF-versie kan eveneens op de 
website van het FAVV worden 
gedownload.

Info : “ vragen over melk”,  blz., 
 kleuren, september . U kan de 
brochure o.a. bestellen bij het voed-
selagentschap (adres zie colofon) en 
via de website www.favv.be.

Vanaf september zijn ze weel volop beschikbaar, vers van de boom : 
appelen. Appelen zijn het favoriete fruit van de Belgen, lazen we 
onlangs nog in de krant. Maar ook bij onze zuiderburen zijn ze popu-
lair. Dit eenvoudig te bereiden nagerechtje komt uit Normandië, waar 
de appel een van de voornaamste teelten is (ze maker er ook cider en 
calvados van). Smakelijk !

Voor  personen

, deciliter halfvolle melk, 
 gram suiker,  gram bloem, 
 gram boter of bakmargarine, 
 theelepels citroensap,  appels, 
 ei, zout naar smaak,  borrel-
glaasje Calvados

Aan de slag

De pannenkoekjes—Maak een 
beslag van de bloem, het ei, de 
melk en eventueel wat zout. Laat 
de helft van de boter smelten en 
voeg die bij het mengsel. Bak van 
dit beslag  pannenkoekjes in een 
kleine koekenpan. 

De vulling—Schil de appelen, 
snij ze in reepjes en doe er wat 
citroensap over. Bak de stukjes 
appel een drietal  minuten in de 
rest van de boter. Strooi er  gram 
suiker over. 

Afwerking—Doe op elk pannen-
koekje een eetlepel appelvulling 
en vouw ze dubbel. Vet een oven-
schaal in en leg de pannenkoekjes 
op de bodem. Bestrooi met de rest 
van de suiker. Bak ze ongeveer  
minuten op  graden.  Schik op 
elk bord drie pannenkoekjes en 
garneer met een bolletje vanille-
ijs.  Flambeer met Calvados
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