
Lieven De Zutter 

Professor Emeritus 
Universiteit Gent 
Faculteit Diergeneeskunde 
Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid 
Merelbeke 

Curriculum : 

Doctor in de Diergeneeskunde, 1976, Universiteit Gent 
01/09/1976 tot 30/09/1993: Wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent, Faculteit 
Diergeneeskunde, Laboratorium voor Hygiëne en Technologie. 
01/10/1993 tot 30/09/2017: Professor aan de Universiteit Gent, Faculteit Diergeneeskunde, 
Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid. 
Sinds 01/10/2017 op emeritaat. Evenwel nog deeltijds onbezoldigd medewerker aan dezelfde 
vakgroep. 

Zijn wetenschappelijk onderzoek was voornamelijk gericht op voedselgebonden pathogenen, zoals 
Salmonella, Campylobacter, Shigatoxine-producerende E. coli, Listeria monocytogenes en humaan 
pathogene Yersinia enterocolitica doorheen de voedselketen.  
Als deeltijds onbezoldigd medewerker is hij nog betrokken bij lopende onderzoeksprojecten en 
ondersteunt hij de doctoraatsstudenten, die het onderzoek uitvoeren.  
Tijdens zijn academische loopbaan heeft hij veel kennis opgedaan betreffende de wetgeving omtrent 
productie en de controle van levensmiddelen, de vleeskeuring en de toe te passen hygiëne tijdens 
de productie van levensmiddelen. 

Lieven De Zutter is lid van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV sinds 2009. 

Expertise : 

• Vleeskeuring
• Wetgeving met betrekking tot levensmiddelen van dierlijke oorsprong
• Levensmiddelenhygiëne
• Epidemiologie van voedselgebonden pathogenen in de voedselketen



 

 

 

Lieven De Zutter 

Professor Emeritus 
Ghent University 
Faculty of Veterinary Medicine 
Department of Veterinary Public Health and Food Safety 
Merelbeke 
 
 
Curriculum : 

Doctor in Veterinary Medicine, 1976, Ghent University 
 
01/09/1976 till 30/09/1993: Scientific researcher at the Ghent University, Faculty of Veterinary 
Medicine, Laboratory for Hygiene and Technology. 
01/10/1993 till 30/09/2017: Professor at the Ghent University, Faculty of Veterinary Medicine, 
Department of Veterinary Public Health and Food Safety 
Sinds 01/10/2017 retired. But still part-time unpaid employee at the same department. 

His scientific research was mainly focused on food-borne pathogens such as Salmonella, 
Campylobacter, Shiga toxin-producing E. coli, Listeria monocytogenes and human pathogenic 
Yersinia enterocolitica throughout the food chain. 
As a part-time unpaid employee, he is still involved in current research projects and supports the 
doctoral students who carry out the research. 
During his academic career, he has acquired a good knowledge on the legislation concerning the 
production and the control of food products, the meat inspection and the hygiene applicable during 
production of food products. 
 
Lieven De Zutter is a member of the Scientific Committee established at the Federal Agency for the 
Safety of the Food Chain since 2009 
 
Expertise : 
• Meat inspection and control 
• Legislation concerning food from animal origin 
• Food hygiene 
• Epidemiology of foodborne pathogens in the food chain 
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ALGEMENE BELANGENVERKLARING OP EREWOORD 

 (MANDAAT 2021-2025) 

 
 
Deze verklaring geeft de algemene belangen (banden) weer van de expert ten opzichte van de 
activiteiten van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV): de controle 
van de veiligheid van de voedselketen. 
 
De aanwezigheid van een belang betekent niet automatisch het bestaan van een belangenconflict. Dit 
wordt, geval per geval, beoordeeld door het Bureau van het Wetenschappelijk Comité op basis van de 
belangenverklaring per individueel dossier. Bij het vaststellen van een belangenconflict worden de 
gepaste maatregelen genomen zodat de onafhankelijke werking van het Wetenschappelijk Comité 
gevrijwaard blijft.  
 
Belangenconflicten worden vermeld in de adviezen die openbaar worden gemaakt op de website van 
het Wetenschappelijk Comité. 

 

 
 
REGLEMENTAIRE CONTEXT 
 
Gezien de Wet van 4 februari 2000 houdende de oprichting van het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen, artikel 8 ; 
 
Gezien het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het 
Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen, artikel 2 ; 
 
Gezien het huishoudelijk reglement van het Wetenschappelijk Comité, artikel 4 ; 
 
Gezien de deontologische code van het Wetenschappelijk Comité ; 

 

 

x  verklaar ik niet te behoren tot de beheerraad, de directie of het personeel van een instelling met 
winstoogmerk die voedselproducten op de markt brengt en die aan de controle van het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen onderworpen is. 

 

x  verklaar ik de Voorzitter van het Wetenschappelijk Comité zonder verwijl in te lichten indien in 
deze toestand een wijziging optreedt. 

WETENSCHAPPELIJK 

COMITÉ 
ingesteld bij het Federaal Agentschap  

         voor de Veiligheid van de Voedselketen 
 



 

x verklaar ik mij te houden aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement en van de 
deontologische code. 

 

x  verklaar ik onafhankelijk van elke externe invloed te zullen handelen. 

  

x verklaar ik een belangenverklaring te zullen indienen voor elk individueel dossier. 

  

☐ verklaar ik geen belangen te hebben die verband houden met de activiteiten van het FAVV: de 
controle van de veiligheid van de voedselketen. 
 

 
Desgevallend, indien u wel banden heeft met de activiteiten van het FAVV 

 (de controle van de veiligheid van de voedselketen) duidt u de hieronder vermelde situaties aan die op 
u van toepassing zijn. (Te beschouwen termijn: de afgelopen 3 jaar). 

 

 

 

☐  

verklaar ik financiële belangen te hebben (persoonlijke inkomsten) die verband houden met de 
activiteiten van het FAVV. Deze belangen zullen bij de individuele belangenverklaring per 
dossier nader worden toegelicht.   
 

 
 

☐  

verklaar ik familiale banden te hebben (in 1ste graad of samenwonend) die verband houden 
met de activiteiten van het FAVV. Deze belangen zullen bij de individuele belangenverklaring per 
dossier nader worden toegelicht.   

 

 
 

☐  

verklaar ik intellectuele eigendomsrechten te hebben (vb.: patenten) die verband houden met 
de activiteiten van het FAVV. Deze belangen zullen bij de individuele belangenverklaring per 
dossier nader worden toegelicht.   

 

 
 
 

x  

 

verklaar ik beroepsmatige activiteiten te hebben (vb.: wetenschappelijk onderzoek, opleiding, 
dienstverlening, consultancy, analyses, …) die verband houden met de activiteiten van het 
FAVV. Deze belangen zullen bij de individuele belangenverklaring per dossier nader worden 
toegelicht.   

 
  

 
 

 

DE ZUTTER Lieven (Get) 
 
 
 
 

 

 


