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Actueel

Hou de zomer uit je koelkast!

Zomer ! De eerste warme dagen hebben we gehad, en hopelijk volgen er nog vele… Terrasjes zitten 
overvol, de ijsventers beleven gouden tijden en de koelkasten worden gevuld met allerlei verfrissin-
gen. In de zomer verdient je koelkast trouwens extra aandacht. Zeker bij hoge temperaturen komt 
het erop aan voedingswaren voldoende koel te bewaren.

•  Hou je koelkast in goede staat : geef hem 
tijdig een grondige onderhoudsbeurt, 
vanbinnen én vanbuiten!  Maak vooral de 
koelelementen (de “rooster”) goed schoon. 
Vuile of bestofte koelelementen vermin-
deren immers aanzienlijk het rendement 
van je koelkast en bij grote warmte kan die 
dan “niet meer mee”… Dit geldt uiteraard 
evenzeer voor je diepvriezer. Controleer 
ook de dichting van de deur.

•  Zorg voor voldoende ventilatie rondom, 
de binnenin onttrokken warmte moet 
immers kunnen worden afgevoerd (bij 
inbouwmodellen moet hiermee van bij de 
plaatsing rekening gehouden worden).

•  De temperatuur in de koelkast moet 
tussen  en  °C liggen, die in de diep-
vriezer moet lager zijn dan –°. Ben je niet 
zeker, zet hem dan een standje harder. Je 
zou ervan opkijken hoe warm het 
’s zomers in sommige koelkasten is, 
dikwijls zelfs tot boven de tien graden ! De 
zelfklevende koelkastthermometertjes die 
je bij het Voedselagentschap kan verkrij-
gen geven een aanduiding, maar beter is 
een “echte” koelkastthermometer aan te 
schaff en (in de handel verkrijgbaar).

•  Hou op warme dagen je koelkast zoveel 
mogelijk gesloten. Elk half uur een ijskoud 
drankje halen werkt misschien voor jou 
wel verfrissend, maar in de koelkast wordt 
het er beslist warmer door.

•  Een koelbox is niet alleen handig om te 
picknicken, maar komt ook goed van pas 
voor het transport van etenswaren van de 
winkel tot bij jou thuis.  Dan gaan ze lekker 
fris de koelkast in…

•  Die koelbox lijkt trouwens misschien wel 
een soort “mini-koelkast”, maar is meestal 
niet in staat om op zichzelf voedings-
waren voldoende te koelen. Voedings-
waren moeten dus op voorhand worden 
gekoeld. Voorzie voldoende (blauwe) 
koelelementen. 

•  Bedenk ook dat elektrische modellen 
meestal slechts een koeling garanderen 
tot ongeveer twintig graden onder de 
omgevingstemperatuur. Bij een buiten-
temperatuur van dertig graden is het 
dan binnenin ongeveer tien graden, niet 
geschikt dus voor een langere bewaring 
van bederfbare levensmiddelen.

“Hou de zomer uit je koelkast”, de titel haalden we 
uit de krant van enkele weken geleden, maar we 
zouden het zelf niet beter kunnen formuleren…





Dossier

Autocontrole : versoepelingen 
voor zeer kleine bedrijven

Het KB Autocontrole van  november  eist een autocontrole-
systeem voor alle bedrijven, actief in de agro-alimentaire sector. Voor de  
landbouwsector gelden bijzondere regels. Er bestaat evenwel op Europees 
vlak en binnen het KB (artikel ) een wettelijke basis om minder zware 
verplichtingen op te leggen aan bepaalde sectoren, subsectoren of cate-
gorieën van bedrijven op basis van factoren van sociale, economische of 
traditionele aard.

In uitvoering van deze wet-
telijke bepalingen werkt het 
Voedselagentschap aan bijzon-
dere oplossingen voor zeer kleine 
bedrijven. Het merendeel van de 
bedrijven uit de voedingssector 
zijn immers éénmanszaakjes (of 
hoogstens met enkele werkne-
mers) en leveren uitsluitend aan 
de eindgebruiker (denk maar aan 
snacks, buurtwinkeltjes, restau-
rantjes, ijsventers, …) en voor hen 
is de invoering van een compleet 
autocontrolesysteem (zoals bij-
voorbeeld in de industrie) niet zo 
evident. Er komt immers nogal wat 
administratie aan te pas en de toe-
passing van de vereisten omtrent 
infrastructuur en uitrusting zoals 
deze aan de industriële bedrijven 
worden opgelegd is voor deze 
bedrijK es niet altijd haalbaar (of 
betaalbaar).

De vereiste is wel dat deze oplos-
singen gevonden worden in de 
productiemethode en niet in 
de veiligheidsnormen van het 
product. Geen toegevingen op het 
vlak van voedselveiligheid !

Er wordt daarbij gedacht aan 
volgende afwijkingen:

•  Uitwerking, in samenwerking 
met de sectororganisaties, van 
een vereenvoudigd kwali-
teitshandboek voor dit type 
bedrijven (met gebruik van 
pictogrammen en vereenvou-
digde formulieren), 

•  beperking van de verplichtin-
gen rond traceerbaarheid tot 
een chronologische rang-
schikking van IN/UIT facturen 
(behalve voor dierenvoeders en 
transformatie),

•  aanpassing van de vereisten 
rond infrastructuur en uitrus-
ting aan de mogelijkheden en 
beperkingen van zeer kleine 
bedrijven,

•  aanbod van eenvoudige oplei-
dingen voor dit type bedrijven 
via de sectororganisaties,

•  een specifi eke benadering door 
het Voedselagentschap voor dit 
type bedrijven (communicatie, 
opvoedende rol).

Deze specifi eke benadering werd 
voorgelegd aan de leden van 
het Raadgevend Comité van het 
Voedselagentschap en wordt nu 
reeds toegepast in sommige sec-
toren zoals deze van de ambach-
telijke lambiekbrouwers waar in 
overleg met de beroepsvereniging 
een leidraad werd uitgewerkt. In 
deze leidraad wordt voorzien in 
de nodige versoepelingen om 
de eigenheid van het artisanaal 
brouwproces te vrijwaren, binnen 
het bestaande wettelijk kader. Ook 
voor de fabricage en verkoop van 
hoeveproducten worden aange-
paste regels ontwikkeld.

Zeer kleine bedrijven

De onderhandelingen met de 
sectoren en de andere over-
heden, onder andere over de 
defi nitie van het begrip “zeer 
kleine bedrijven” zijn nog niet 
afgerond en zijn ook moeilijk. 
Het komt er immers op aan 
het toepassingsgebied van 
de versoepelingen zodanig 
af te bakenen dat oneigenlijk 
gebruik vermeden wordt. 

Er wordt gedacht in volgende 
richting:

•  bedrijven met maximum  
werknemers

•  en die uitsluitend leveren 
aan de eindconsument 
(men noemt dit het 
“business to consumer” 
principe, afgekort BC)

De moeilijkheid in de onder-
handelingen ligt wellicht ook 
aan het feit dat deze defi nitie 
wel sluitend lijkt, maar toch 
een aantal vragen doet rijzen. 

Een aantal heel kleine bedrijf-
jes levert immers niet altijd en 
alles aan de eindconsument. 
Een restauranthouder kan 
immers ook bij de bakker 
broodjes halen en deze serve-
ren aan zijn klanten, en is dus 
geen eindconsument…

Ook aan de versoepelingen 
als dusdanig kan nog gesleu-
teld worden.

We houden je op de hoogte!





Korte berichten

Voorstellen food@work 
gepresenteerd op  juni

Een samenleving als de onze vandaag vraagt ook van een over-
heidsorganisatie steeds meer en meer. Het Voedselagentschap 
stapt volledig mee in de modernisering van de federale overheids-
diensten, en streeft ernaar om haar werking te optimaliseren.

Om dit doel te bereiken is bij het FAVV onder de naam 
food@work een Business Proces Reengineering (BPR) aan 
de gang, een methodologie waarbij bestaande processen 
herbekeken en verbeterd worden (zie ook het artikel “het 
voedselagentschap vandaag en morgen” in de nieuwsbrief van 
december ). 

De uitwerking hiervan ging van start eind , en de resulta-
ten werden midden juni door Minister Demotte goedgekeurd. 
Er werden nieuwe processen uitgedacht voor  grote verbeter-
domeinen, waaronder de ‘core business’ van het Agentschap, 
namelijk het opzetten van een controlebeleid gebaseerd op 
een gefundeerde risico-evaluatie, het uitvoeren van controles, 
(laten) uitvoeren van analyses en het (preventief ) optreden 
tegen crisissen binnen de voedselketen…

Alle uitgewerkte en vernieuwde processen zullen een sterke 
weerslag hebben op onze toekomstige werking. Omdat 
ook onze “klanten” de weerslag hiervan zullen ondervinden 
organiseerde het Voedselagentschap op  juni een infosessie 
voor zijn “stakeholders” (of belanghebbenden) : de politiek, de 
sectororganisaties, het Wetenschappelijk en het Raadgevend 
Comité, andere betrokken overheidsorganisaties en ook een 
aantal mensen die elk een rol speelden in het uitwerken van de 
BPR-oefening.

De genodigden kregen een gebundelde versie van de belang-
rijkste punten uit de BPR te zien, voorgesteld door ondermeer 
Gedelegeerd Bestuurder Piet Vanthemsche,  projectleider Eddy 
Versele en de voorzitster van het kernteam Véronique Berthot. 

Aandacht voor interactie en onderlinge kruisbestuiving was er 
tijdens de voorstelling, en niet in het minst op de aansluitende 
receptie…

Zomercampagne 

Bederf je zomer niet!

Wanneer je dit leest is onze zomercampagne “bederf je 
zomer niet” volop aan de gang. Deze informatiecam-
pagne richt zich zowel naar de consument als naar de 
bedrijfswereld, soms naar beide tegelijk. Je kon er meer 
over lezen in het vorige nummer van de nieuwsbrief.

Jongeren op pad

Veel kans dat je ze wel ergens tegenkomt, onze 
jobstudenten, aan de kust of in de ardennen en in 
de toeristische steden van het land. Zij gaan rond 
bij de seizoensgebonden horeca- en voedingszaken 
en overhandigen in deze zaken een display met ons 
foldertje “veilig voedsel : ook u werkt eraan mee”, 
speciaal gericht naar de consument en vol nuttige 
tips. Tegelijkertijd krijgt de uitbater een folder met 
de gegevens van zijn Provinciale Controle-eenheid 
van het FAVV en wordt hij aangespoord om deel te 
nemen aan opleidingsinitiatieven omtrent de hygië-
nereglementering.  Je herkent ze aan een witte T-shirt 
met het campagnelogo. Tussen het bezoek aan twee 
voedingszaken door delen ze aan de voorbijgangers 
kaartjes uit waarop de tips voor een veilige voeding 
kort staan samengevat, samen met de gegevens van 
het meldpunt. (Er zijn  verschillende kaartjes: “In de 
winkel”, “Onderweg”, “Thuis”, “In de keuken” en “Aan 
tafel”. Wie verzamelt ze allemaal…?)

Ohlala!

En intussen speelt ons stripfi guurtje Ohlala in de 
populaire magazines de hoofdrol in twee stripver-
haaltjes met tips over veilig bereiden en bewaren van 
voedsel bij warme zomertemperaturen. Heb je hem 
al gezien…? We serveren je alvast één van de car-
toons op de achterfl ap van deze nieuwsbrief. Want 
veilig voedsel: we werken er samen aan!





Resultaten van de hygiëne-inspecties op evenementen in 

Feiten en cijfers

Hygiënecampagne op 
festivals en zomerevenementen

Net zoals vorig jaar organiseert het Voedselagentschap een hygiëne-cam-
pagne voor festivals en evenementen in de periode van  juni  tot  
september . De hygiëne op festivals en evenementen laat immers zeer 
vaak te wensen over en de wettelijke bewaartemperaturen van de levens-
middelen worden dikwijls evenmin gerespecteerd, zo leren ons de resulta-
ten van de campagne .

In de periode van juni tot septem-
ber  werd een hygiënecam-
pagne georganiseerd op festivals 
en andere evenementen. Ook de 
inrichtingen van de horecasector 
die gelegen zijn in toeristische 
trekpleisters krijgen in de zomer 
meer aandacht van het agent-
schap. 

Een document met de belangrijk-
ste aandachtspunten en de meest 
voorkomende tekortkomingen 
werd via de website van het agent-
schap ter beschikking gesteld aan 
de “spelers” in deze sector.  Ook de 
verplichtingen inzake minimale 
hygiëneregels voor de “ambulante 
handel” (marktkramers, leur-
handel, …) maar die ook gelden 
voor alle gebruikelijke verkopers 
werden op de website geplaatst. 
In elke provinciale controle-een-
heid werden bijeenkomsten 
georganiseerd tussen de contro-
leurs van het agentschap en de 
organisatoren van evenementen 
om te bekijken hoe bepaalde 
tekortkomingen vermeden 
kunnen worden. De belangrijkste 
aandachtspunten daarbij waren : 

•  het respecteren van de wet-
telijke temperaturen van 
voedingsmiddelen,

•  de hygiëne en de reiniging van 
de verkoopplaats,

•  de persoonlijke hygiëne van de 
verkoper.

 

 

Niet 

conform

Aantal 

waar-

schuwingen

Aantal 

PV’s

Aantal 

sluitingen

Hygiëne van de uitrusting     

Hygiëne van het verkooppunt ,    

Hygiëne van het personeel ,    

Roken tijdens het bereiden van 

gerechten 
,    

Naleving van de temperatuur 

van voedingsmiddelen die 

gekoeld moeten worden

,    

Naleving van de temperatuur 

van voedingsmiddelen die 

warm gehouden moeten 

worden

,    

Bij deze actie werden  evene-
menten bezocht. Hierbij werden 
. verkooppunten gecontro-
leerd.

De hygiëne van de uitrusting 
en de verkoopplaatsen blijft 
het zwakke punt van de sector, 
gevolgd door de naleving van de 
bewaartemperaturen. 

In   van de vastgestelde niet-
conformiteiten werd een schrif-
telijke waarschuwing gegeven, 
en in   een proces-verbaal. In 
bepaalde ernstigere gevallen werd 
overgegaan tot de sluiting van de 
inrichting.

Afwachten wat de toestand in 
 zal geven… Als consument 
kan je alvast best zelf “je ogen de 
kost geven” en de hygiënetoe-
stand visueel beoordelen vóór je 
een snack koopt…





Agenda

Het Voedselagentschap op de 
Foire de Libramont (–/ en /)

De Foire de Libramont is een echte 
zomerklassieker. Deze reusach-
tige tentoonstelling in openlucht 
belicht het landelijke leven vanuit 
verschillende facetten : landbouw, 
veeteelt, mechanisatie, bosbouw, 
voeding, … Dit evenement dat 
vorig jaar meer dan . 
bezoekers mocht verwelkomen 
vindt plaats op ,  en  juli en 
 augustus.

Het Voedselagentschap is opnieuw 
aanwezig. Je kan ons vinden in 
de “Espace Grande Distribution”, 
vlakbij de centrale hall Walexpo. 
We belichten er het thema van 
de controles van het FAVV in de 
landbouwsector, het charter van 
de controleur en de informatieve 
taak van het Voedselagentschap. 
Onder andere onze brochures 
“Goede landbouwpraktijken op 

het vlak van voedselveiligheid”, “geneesmiddelen op 
het landbouwbedrijf” en “autocontrole : ook in uw 
bedrijf” zullen er ter beschikking liggen, samen met 
onze andere brochures en folders.

Ook de consument wordt niet vergeten : zo zal tijdens 
het weekend het meldpunt aanwezig zijn om op uw 
vragen te antwoorden en kan u er de folder “veilig 
voedsel : ook u werkt eraan mee” verkrijgen. Het is 
tevens de gelegenheid om de medewerkers van het 
FAVV eens “in levende lijve” te ontmoeten en met 
hen van gedachten te wisselen. En verder is de Foire 
vooral een zomerse en feestelijke gebeurtenis…

Beursplanning najaar 

Na de zomer zijn we onderandere ook nog te gast op volgende evenementen :

•  De Foire agricole de Battice-Herve op  en  september, een landbouwbeurs met de 
nadruk op de veeteelt

•  Het Belgian Bakery Event van  tot  september op de Heizel te Brussel, een vakbeurs 
voor de bakkerijsector

•  De Internationale Werktuigendagen te Oudenaarde op  en  september, een belang-
rijke manifestatie voor de plantaardige sector

•  Het Voedingssalon van  tot  oktober op de Heizel, een beurs over voeding en alles 
wat daarmee te maken heeft voor het grote publiek (we zijn daar enkel tijdens de 
weekends)

•  “A table”  van  tot  november, een beurs over lekker eten en gastronomie in Namur-
Expo te Namen

•  Kokerello van  tot  december, een beurs over lekker eten en gastronomie in Flanders 
Expo te Gent

•  En tenslotte Agribex , het belangrijkste landbouwsalon in België, van  tot en met 
 december op de Heizel te Brussel.

Als je ons een bezoekje wil brengen : van harte welkom !





Weet wat je eet

Barbecuetips

De warme dagen komen eraan ! Haal je tuinmeubelen maar boven, nodig 
wat vrienden of familie uit, stook de barbecue roodgloeiend, schenk een 
goed glas wijn en geniet ervan… Barbecue is lekker en gezellig, en als je het 
volgens de regels van de kunst doet nog gezond ook. Hierbij alvast wat tips 
voor een geslaagd (en voedselveilig) eetfestijn. Smakelijk!

Let op voor kruisbesmetting !

Rauwe vleeswaren, vis en gevo-
gelte bevatten altijd een zekere 
hoeveelheid bacteriën. Als die in 
aanraking komen met voedsel dat 
klaar is om op te dienen, kunnen 
deze bacteriën hierop overgaan. 
Hou rauw vlees altijd gescheiden 
van klaargemaakte gerechten.

•  Gebruik aparte schalen voor rauw 
en gebakken vlees.

•  Zorg dat rauw vlees niet in aanra-
king komt met andere gerechten 
klaar om op te dienen zoals 
slaatjes of brood.

•  Voeg geen saus of marinade 
bij gebakken vlees als je die al 
gebruikt hebt voor rauw vlees.

•  Leg nooit gebakken vlees op een 
schaal of oppervlak waarop eerst 
rauw vlees heeft gelegen.

•  Leg geen rauw vlees of rauwe kip 
vlak naast of op gebakken of bijna 
gebakken vlees op de barbecue. 
Hou voldoende afstand.

Stook het heet…

Bak kip, hamburgers, worstjes en 
vleesspiesjes grondig door tot ze 
ook van binnen heet zijn. Vlees is 
pas gaar als het nergens nog een 
roze kleur heeft en als het sap dat 
eruit komt als je erin prikt helder 
is. Hetzelfde geldt ook als je vis of 
schaaldieren op de barbecue legt.

•  Wacht met bakken tot de 
houtskool roodgloeiend is, met 
grijs poeder bedekt. Dan is de 
barbecue goed heet (maar pas op 
voor de vlammen, zie verder).

•  Laat bevroren voedsel eerst 
ontdooien.

•  Draai het voedsel regelmatig om, 
om het gelijkmatig te bakken.

•  Kijk na of het vlees ook vanbinnen 
gaar is (snij het door).

… Maar ook niet té heet.

Want dan riskeer je de vorming 
van benzopyrenen.  Benzopyrenen 
zijn bestanddelen die ontstaan 
wanneer een organische stof 
verkoolt. Deze stoff en komen 
vrij als olie en vet in de vlammen 
terechtkomen, en dit gebeurt 
vaker dan je denkt bij het barbe-
cueen. Bij hoge dosissen zijn ze 
kankerverwekkend. Er zijn echter 
eenvoudige middeltjes om de 
vorming ervan zoveel mogelijk te 
voorkomen.

•  Vermijd het gebruik van vuil, 
behandeld, geverfd of hars-
houdend hout.  

•  Gebruik “gezuiverde” houtskool, 
die bevat minder benzopyre-
nen. Deze benaming is wettelijk 
omschreven en staat op de 
verpakking.  

•  Rooster nooit in de vlammen. 
Wacht tot de gloeiende kooltjes 
met een fi jne aslaag bedekt zijn.  

•  Opfl akkerende vlammen kan je 
neerslaan door er wat water op te 
verstuiven.  

•  Hou voldoende afstand tussen 
voedsel en vuur. Plaats het rooster 
voldoende hoog.  

•  Gebruik niet te veel olie.  

•  Rooster niet te dikwijls gerookte 
voedingswaren, die kunnen 
immers al een zekere dosis benzo-
pyrenen bevatten.  

•  Verwijder zoveel mogelijk het vet 
van het vlees.  

•  Vette voedingswaren kan je 
afschermen met aluminiumfolie 
of in aluminium schaaltjes leggen 
met gaatjes in de bodem, speciaal 
ontworpen om het gesmolten 
vet op te vangen. Door de gaatjes 
wordt het voedsel toch doordron-
gen van het typische houtskool-
aroma.

En vergeet niet…

Algemene hygiëne en respect 
voor de koudeketen blijven ook 
hier natuurlijk van belang. Zeker 
op warme dagen moet je daar 
extra aandacht aan besteden. 

•  Was altijd je handen voor je 
voedingswaren manipuleert 
(zeker nadat je rauw vlees hebt 
aangeraakt).

•  Hou koude gerechten zoals 
slaatjes zo kort mogelijk buiten 
de koelkast, haal ze maar op het 
laatst boven. 

•  Dit geldt ook voor de rauwe 
“ingrediënten” van je barbecue 
(vlees, kip, vis, …) : haal ze slechts 
uit de koelkast vlak voor je ze op 
de barbecue legt.

•  Veel volk op bezoek ? Dan is je 
koelkast vlug te klein… Je kan 
ruimte vrijmaken door bijvoor-
beeld bier, wijn en frisdranken uit 
de koelkast te halen en koel te 
houden in koelboxen (of in een 
bak met verpulverd ijs).





Meldpuntvraag
van de maand

Rauwe eieren ?

Is het eten van rauwe eieren 
of gerechten op basis van rauwe 

eieren gevaarlijk ?

Eieren zijn een rijke bron aan proteïnen en 
vitaminen. Maar sommige eieren kunnen 

besmet zijn met de Salmonella-bacterie en 
die kan aan de basis van een voedsel-

vergiftiging liggen. Bij genoeg verhitten 
(hardgekookte eitjes) worden de bacteriën 

vernietigd, maar bij zachtgekookte of rauwe 
eieren (of gerechten op basis ervan, zoals 
zelfgemaakte mayonaise of tiramisu) zijn 

enige voorzorgen op hun plaats. 

Het komt erop neer dat je moet vermijden dat 
de bacterie zich gaat vermenigvuldigen.

• Eieren worden best niet bewaard bij 
kamertemperatuur, want dan kunnen de 
bacteriën zich erg gemakkelijk vermenig-

vuldigen. Bewaar ze in de koelkast.

• Vermijd het gebruik van eieren waarvan de 
schaal beschadigd is.

• Gerechten waarin rauwe eieren verwerkt 
zijn moeten zo kort mogelijk na de bereiding 

worden gegeten. Dek ze af en bewaar ze in de 
koelkast als je ze niet onmiddellijk verbruikt.

• Laat potjes mayonaise, ijsroom, 
chocomousse en andere gerechten waar 

rauwe eieren in verwerkt zijn niet langer dan 
nodig op tafel staan. Terug de koelkast in !

Tot slot nog dit. Bij oudere mensen, baby’s 
en peuters, zwangere vrouwen en zieken is 

het risico op een voedselvergiftiging door 
salmonella groter. Heb je gasten die tot deze 

groepen behoren, serveer hen dan liever 
geen zachtgekookte of rauwe eieren of 

gerechten op basis ervan.

Nieuwe publicaties

Activiteitenverslag 

Tegen dat u dit leest is het activiteitenverslag van 
het voedselagentschap van  beschikbaar.

Dit verslag, dat tegelijk synthetisch en gedetailleerd 
wil zijn, maakt deel uit van het communicatiebeleid 
van onze organisatie. Het heeft als doel om informa-
tie te geven over onze werking en over de resultaten 
van de controles.

 was een belangrijk jaar voor het FAVV met een 
doorlichting van onze werking door de regering 
op de bijzondere ministerraad over levenskwaliteit 
in maart te Oostende, en met de goedkeuring van 
de nieuwe fi nanciering en een nieuw beleidsplan 
in december.  was bovendien het eerste jaar 
waarin er werd gewerkt op basis van één geïnte-
greerd controleprogramma en controleplan.

De informatie in het activiteitenverslag is verschei-
den : wanneer maakt het FAVV processen-verbaal, 
wanneer werd alleen een waarschuwing gegeven, 
hoe zit het met controles aan buitengrenzen van de 
EU, welke bedrijfsgroepen hebben het moeilijk met 
de regelgeving …

Het activiteitenrapport zal in gedrukte vorm verdeeld 
worden binnen het Voedselagentschap en eveneens 
overgemaakt worden aan specifi eke doelgroepen. 
Andere geïnteresseerden kunnen zelf een exemplaar 
aanvragen via het meldpunt van het voedselagent-
schap op het nummer / , of via onze 
website.

Je kan het activiteitenverslag  ook rechtstreeks 
on-line raadplegen op onze website www.favv.be.

Activiteitenverslag ,  pagina’s, vierkleurendruk. 
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans.





Een tip van het Voedselagentschap.
Voor meer informatie surf naar www.favv.be of bel naar ons Meldpunt 0800 13 550


