
Lieve Herman 

Afdelingshoofd van ILVO 
Afdeling Technologie en Voeding (T&V) 
Melle 

Curriculum: 

- 1983: licentie Biologie, groep dierkunde, UGent
- 1988: Dokter in de Wetenschappen, genetica – moleculaire biologie, UGent
- 1983 – 1989: Beurs bij IWONL en FWO in het Lab. Genetica, UGent
- 1989 - nu: Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO), Afdeling Technologie en Voeding

(T&V), Beleidsdomein Landbouw en Visserij, Vlaamse Gemeenschap;
- Sinds 2007 Afdelingshoofd ILVO-T&V

Relevante wetenschappelijke ervaring: 

- Voedselveiligheid levensmiddelenmicrobiologie en –hygiëne: microbiologische veiligheid van de diverse
productiekolommen; link met dierenwelzijn, dierenvoeding, risico evaluatie en (moleculaire) identificatie en
detectie. Naast voedselpathogenen is er ook ervaring met hygiëne-indicatoren en reiniging en desinfectie
met aspecten van traceerbaarheid, autocontrole en monitoring.

- Voedselkwaliteit: kwaliteit van melk en zuivelproducten, fruit en groenten, vlees en vleesproducten met 
aspecten als voedselkwaliteitscontrole, procescontaminatie.

- Risico evaluatie omtrent micro-organismen en moleculaire processen: lid van het ESFA BIOHAZ panel sinds
2015 en voorzitter van de ‘Qualified Presumption of Safety (QPS) werkgroep en van diverse EFSA
werkgroepen omtrent risico-evaluatie van genetisch gemodificeerde micro-organismen.
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Head of Unit of ILVO 
Unit Technology and Food Sciences (T&V) 
Melle 

 
Curriculum: 

 
- 1983: Master Biology, animal sciences, UGent 

- 1988: PhD in sciences, genetics – molecular biology, UGent 
- 1983 – 1989: Scholarships with IWONL en FWO in Lab. Genetics UGent  
- 1989-now: Institute of Agricultural and Fisheries Research (ILVO), Unit Technology and Food Sciences 

(T&V), Agriculture and Fisheries Policy Area, Flemish Community;  
- Since 2007: Head of  Unit ILVO-T&V 

 
Relevant scientific expertise: 

  
- Food safety, food microbiology and food hygiene: microbiological safety of several production chains; link with 

animal welfare, animal feed, risk evaluation and (molecular) identification and detection. Besides food 
pathogens expertise exists with hygiene indicators and cleaning and disinfection with aspects as traceability, 
auto control and monitoring. 

 
- Food Quality: quality of milk and dairy products, fruit and vegetables, meat and meat products with aspects of 

food quality control and process contamination.   
 
- Risk evaluation of microorganisms and molecular processes: member of the EFSA BIOHAZ panel since 2015 

and chair of the Qualified Presumption of Safety (QPS) working group and of different EFSA working groups on 
risk evaluation of genetically modified microorganisms. 
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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 (FAW): 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 Comite op basis van de 
belangenverklaring per individueel dossier. Bij het vaststellen van een belangenconfllct worden de 
gepaste maatregelen genomen zodat de onafhankelijke werking van het Wetenschappelijk Comite 
gevrijwaard blijft. 

Belangenconflicten worden vermeld in de adviezen die openbaar worden gemaakt op de website van 
het Wetenschappelijk Comite. 

ElEGLEMl;NTAIRE CONTEXT 

Gezien dl:J W&t van 4 februari 2000 houdende de apr:!ahtJng van bet Feder.as/ Age� 
VeilJghBJd van de Vt»dsellcfJlsn, artikel 8; 

Geum het kontaldljk beshlitvan 19 mei aooo belleffe.nde ds samflnsleNlllfl en de
Wetsnsahappsfijk Oamitl lngestefd blj het Fed&real :Agentsohap voor de V.Jtigheid van 
Voedselketen, artr"kel 2 ; 

Gezifl11 het huishoud8tljk ,eglement van het Wetsnsi:h�l/jk CotniM. artilcel 4 ; 

Gezlen de dsonto/Ofisahe code van het Wstenschap-,,sll/k Com/ti ; 

X 

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 
A entscha voor de Veili heid van de Voedselketen onderwor en is. 

verklaar ik de Voorzitter van het Wetenschappelijk Comite zonder verwijl in te lichten indien in 
deze toestand een wi"zi in o treedt. 



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 FAW: 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 

□ 

X 

□ 

X 

u van toepassing zijn. (Te beschouwen termijn: de afgelopen 3 jaar}.

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

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

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 warden 
toegel icht. 

HERMAN Lieve (Get) 
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