Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Jaarverslag 2001
Voorwoord
Midden februari 2002 vroeg de regering mij het bestuur van het Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de Voedselketen op mij te nemen. Als secretaris-generaal van
het Federaal Ministerie van Landbouw was ik natuurlijk reeds vertrouwd met de
werking en het personeel van het Agentschap. Ook kon ik vaststellen dat reeds veel
gerealiseerd was en tal van projecten in uitvoering waren.
Met de oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen wenste de regering in de nasleep van de dioxinecrisis en andere
incidenten in de sectoren van de voedselproductie en –distributie een antwoord te
formuleren dat zowel voldoende vertrouwenwekkend was voor de consumenten en
hun terechte eis inzake voedselveiligheid als het herstel van het imago van een
belangrijke economische sector bewerkstelligt.
Daartoe werd de wet van februari 2000 voorbereid, die een groot aantal algemene
doelstellingen vastlegt, waarvan het goed is deze in herinnering te brengen:
- Teneinde een gewaarborgde crisispreventie en een optimaal crisisbeleid te
verzekeren, moet prioriteit gegeven worden aan interne communicatie en
samenwerking tussen de verschillende betrokken controlediensten. Te dien einde
werd door de regering de voorkeur gegeven aan de integratie van deze diensten,
eerder dan aan een samenwerking op basis van samenwerkingsakkoorden.
- De nieuwe dienst zal beantwoorden aan een aantal principes en inzichten inzake
beveiliging van de voedselproductie en –distributie.
o Zo zal worden uitgegaan van de principes van de risicoanalyse, met dien
verstande dat het FAVV in wezen beschouwd wordt als een
controleorgaan en dat de normering niet onder zijn bevoegdheid valt. Deze
scheiding van bevoegdheden waarborgt immers de onafhankelijkheid van
de risicobeoordeling ten opzichte van de controles en de agenten belast
met deze controles. Deze scheiding wordt verder doorgetrokken in de
structuren van het FAVV, waar het controlebeleid weliswaar in overleg met
de controlediensten, doch structureel onafhankelijk ervan, wordt bepaald.
Het FAVV zal verder de grootste zorg dienen te besteden aan de
communicatie met de consumenten en met de operatoren.
o De werking van het FAVV berust initieel op een responsabilisering van de
operatoren, die krachtens de wetgeving inzake productaansprakelijkheid
de eindverantwoordelijkheid inzake de kwaliteit van de geproduceerde of

-

-

-

verhandelde voeding dragen. Deze responsabilisering wordt o.m. verwoord
in een term als “autocontrole” en in kwaliteitsborging zoals GMP, HACCP
en dergelijke meer. Het FAVV wordt met het oog hierop belast met het
ontwikkelen en doen toepassen van traceer-en identificatiesystemen en
het vaststellen van de vereisten inzake kwaliteitsborging.
o Tenslotte wordt uitgegaan van de integrale ketenbewaking van grondstof
tot consumentenproduct, teneinde op de meest efficiënte wijze een
maximale kwaliteitswaarborg te kunnen bieden aan de consument of
afnemer van het Belgische product.
De regering wenst verder dat het FAVV de vorm zou aannemen van een
parastatale A, dit om zowel de onafhankelijkheid van het controleorganisme te
beklemtonen als de nauwe betrokkenheid bij het departement waartoe het
behoort.
De regering wenst eveneens zeer uitdrukkelijk dat het FAVV beantwoordt aan de
vereisten inzake modern overheidsmanagement. Dit slaat zowel op het te voeren
personeelsbeleid als op het beleid inzake interne communicatie, budgetbeheer en
ICT-beleid.
En tenslotte wenst de regering een actieve aanwezigheid van het FAVV op de
internationale fora, inzonderheid de Europese instanties.

Het beleidsplan of businessplan zoals opgesteld door de toenmalig gedelegeerd
bestuurder Luc Beernaert kan op eenvoudig verzoek bekomen worden of
geconsulteerd worden op de website van het FAVV. Het geeft in grote lijnen de
concretisering van deze nog steeds actuele doelstellingen weer, evenals de vertaling
ervan in een organigram van de definitieve structuren.
Een groep ambtenaren heeft vanaf de datum van oprichting gewerkt aan de
implementatie van het Agentschap. De terbeschikkingstelling van het personeel aan
het Agentschap laat ons toe weer een stap vooruit te zetten en te accelereren in de
implementatie. Natuurlijk vormde bij mijn tijdelijke aanstelling als waarnemend
gedelegeerd bestuurder het herstellen van het vertrouwen op dat moment de eerste
prioriteit. Inmiddels zijn we echter een aantal maanden verder en zijn er een aantal
concrete acties ondernomen om de integratie van het Agentschap verder vorm te
geven. De terbeschikkingstelling van het personeel, alsook de introductie van het
logo voor alle correspondentie hebben een belangrijke symbolische waarde in dit
integratieproces.
Minstens zo belangrijk is echter het transitieproject dat onder mijn
verantwoordelijkheid is opgestart en de periode beslaat van 1 april tot 1 juli 2002. De
doelstelling van dit transitieproject is gedurende deze drie maanden een aantal
fundamentele stappen te zetten in de richting van de integratie van het Agentschap.
Deze fundamentele stappen hebben betrekking op:
•Het plaatsen van het personeel in een voorlopige cel voor het Agentschap,
conform de Copernicus-principes, zodat we precies weten wie de toekomstige
medewerkers van het Agentschap zijn;
•Het verder uitwerken van het organogram tot op het niveau van kerntaken en
functies per organisatie-onderdeel.
Dit transitieproject markeert aldus een nieuwe fase in het integratieproces. Om deze
fundamentele stappen te kunnen zetten, zal er veel werk verzet moeten worden en
zal er wederom op velen een extra beroep gedaan worden. De beloning die daar
tegenover staat is dat langzaam maar zeker een antwoord zal geboden worden op

de nog openstaande vragen. En dat daarmee de toekomst met en binnen het
Agentschap steeds duidelijker zal worden. Gezien de complexiteit en de impact van
dit integratieproces, werd een beroep gedaan op externe consultants om deze te
begeleiden.
Een van de pijlers van het transitieproject is zonder meer de interne communicatie.
Niet alleen is het de bedoeling de medewerkers op de hoogte te houden van de
voortgang die wordt geboekt, ook wordt er naar gestreefd hen steeds nadrukkelijker
te betrekken bij het verder invulling geven aan het Agentschap. Een van de manieren
waarop zij op periodieke basis worden geïnformeerd is via een nieuwsbrief onder de
naam “Ad Valvas”.
Rest mij te zeggen dat het mijn ambitie is om met de lancering van dit transitieproject
een onomkeerbaar proces op gang te zetten waarbij alle medewerkers als een
geheel samen hun toekomst in het Agentschap verder vorm en inhoud zullen geven.
Onderstaand jaarverslag is een weergave van de activiteiten op het niveau van het
Agentschap tijdens het jaar 2001 maar moet gelezen worden in de geest van de
nieuwe feiten en evoluties die zich voordeden in het voorjaar 2002.
Xavier De Cuyper,
waarnemend Gedelegeerd Bestuurder

1. Inleiding
De oprichting van het Federaal Agentschap situeert zich tegen de achtergrond van
diverse ingrijpende hervormingen van het federaal openbaar ambt.
Niet alleen is er de oprichting van het FAVV zelf met zijn diverse en vaak uiterst
complexe problemen, problemen die zich zowel op het vlak van de fysieke –maar
ook psychologische - integratie van de diensten situeren als op het vlak van de
functionele integratie (met het oog op het ontwikkelen van een uniforme werking) en
de logistieke omkadering.
Hoewel de wet van 4 februari 2000 aan het FAVV de mogelijkheid biedt om een
eigen personeelsstatuut en een eigen personeelsbeleid te ontwikkelen (binnen de
perken van de budgettaire mogelijkheden en binnen de geldende regels voor het
openbaar ambt) werd de voorkeur gegeven aan een zoveel als mogelijk handhaven
van een analogie met de toekomstige Federale Overheidsdiensten (FOD). Deze
keuze verzekert enerzijds een wenselijke eenvormigheid tussen de FOD’s en het
FAVV op het vlak van loopbaanontwikkeling, maar heeft anderzijds, ingevolge
bepaalde vertragingen i.v.m. de implementatie van Copernicus, eveneens
vertragingen veroorzaakt in verband met de integratie van de personeelsgroepen in
het FAVV.
Gelijkaardige vertragingen vloeien voort uit de regionalisering van belangrijke
landbouwbevoegdheden en de ermee samenhangende personeelsoverdrachten
naar de gewesten. Hoewel sedert 1 januari 2002 deze bevoegdheden effectief aan
de gewestelijke overheden werden overgedragen, zijn de ermee overeenstemmende
personeelsoverdrachten nog niet gebeurd.
Ten einde aan de personeelsleden de grootst mogelijke keuzevrijheid in verband met
hun toekomstige werksituatie te waarborgen, kon bijgevolg de personeelsoverdracht
naar het FAVV nog steeds geen doorgang vinden. Er dient immers over gewaakt dat
de integratie van alle betrokken diensten parallel plaatsvindt aan deze binnen de
gewestelijke en federale administraties.
Om deze redenen is de huidige werking van het FAVV noodgedwongen beperkt tot
twee kernopdrachten, die in extenso in dit jaarverslag aan bod zullen komen:
- het ontwikkelen van de definitieve structuren en de implementatie van bepaalde
essentiële structuur elementen;
- het verzekeren van de noodzakelijke coördinatie i.v.m. crisispreventie en
crisisbeheersing.
Daarnaast zal in dit jaarverslag ook worden ingegaan op de perspectieven voor de
nabije toekomst.
2. Ontwikkelen en implementeren van de nieuwe structuren
Deze activiteit omvat zowel de fysieke als de functionele integratie van de diensten
overeenkomstig de wet van 4 februari 2000 en de filosofie verwoord in het
businessplan van de gedelegeerd bestuurder. Vanzelfsprekend gaat in dit hoofdstuk
bijzonder veel aandacht naar de wetgevende aspecten, die het geheel vorm moeten
geven.

2.1. Ontwikkelen van nieuwe structuren
- Wetgeving
Aansluitend op de wet van 4 februari 2000 verschenen volgende teksten:
• Koninklijk besluit van 23 januari 2001 tot toekenning van kredieten ten bate
van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (BS
7.III.2001);
• Koninklijk besluit van 1 februari 2001 tot benoeming van de leden van het
Raadgevend Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen (BS 9.V.2001);
• Koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de
controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke
bepalingen (BS 28.II.2001), gewijzigd bij de wet van 19 juli 2001;
• Koninklijk besluit van 22 februari 2001 betreffende de financiering van het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (BS
28.II.2001);
• Ministerieel besluit van 12 maart 2001 tot vaststelling van de vergoedingen
en het presentiegeld waarop de leden en deskundigen van het
Wetenschappelijk Comité en de deskundigen van het Raadgevend Comité
ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen recht hebben (BS 4.IV.2001);
• Koninklijk besluit van 5 april betreffende de terbeschikkingstelling van het
personeel van bepaalde overheidsdiensten aan het Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de Voedselketen (BS 26.IV.2001);
• Koninklijk besluit van 22 mei 2001 tot vaststelling van sommige bijkomende
bevoegdheden van de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid
en Leefmilieu (BS 22.V.2001);
• Wet van 13 juli 2002 tot wijziging van de wet van 4 februari 2000 houdende
oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen (BS 4.VIII.2001);
• Wet van 19 juli 2001 tot bekrachtiging en wijziging van het koninklijk besluit
van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden
verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen en tot
bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 betreffende de
financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen (BS 18.VIII.2001);
• Koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de datum met
ingang waarvan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen zijn bevoegdheden uitoefent (BS 1.IX.2001) - Errata (BS
7.IX.2001);
• Koninklijk Besluit van 13 november 2001 houdende aanstelling van de
administrateur-generaal van het Instituut voor veterinaire keuring (BS
17.XI.2001);
• Koninklijk Besluit van 16 november 2001 houdende het toevertrouwen van
bijkomende opdrachten aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen (BS 24.XI.2001);

•

Koninklijk Besluit van 6 december 2001 betreffende de aanduiding en de
uitoefening van de managementfuncties in het Federaal Agentschap voor
de Veiligheid van de Voedselketen (BS 14.XII.2001).

Daarnaast lagen een aantal andere onderwerpen op de discussietafel:
•

•
•
•

•

-

Een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de procedure omtrent
administratieve boetes die gevolg geven aan inbreuken vastgesteld door het
personeel van het FAVV. Dit ontwerp steunt op artikel 7 van het koninklijk
besluit van 22 februari 2001 die de controles, verricht door het Agentschap
organiseert.
Een wetsontwerp met betrekking tot de financiering van het Agentschap. Dit
ontwerp dat besproken werd in een werkgroep heeft als doel een nieuwe wijze
van financiering van het Agentschap uit te bouwen.
Twee ontwerpen van besluiten betreffende de delegatie van bevoegdheden
en handtekening binnen het IVK en het Agentschap.
Een ontwerp van koninklijk besluit die de autocontrole en de traceerbaarheid
organiseert. Dit ontwerp wordt besproken binnen een werkgroep. De
besprekingen hebben momenteel betrekking op de principes en de algemene
criteria van de autocontrole.
Een ontwerp van koninklijk besluit dat de overdracht van de
personeelsagenten naar het Agentschap regelt.

Structuurelementen
•

Het wetenschappelijk comité van het FAVV

Het wetenschappelijk comité werd opgericht bij artikel 8 van de wet van 4 februari
2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen (BS 18.2.2000), gewijzigd door de wet van 13 juli 2001 (BS 4.8.2001):
Art. 8. Er wordt bij het Agentschap een wetenschappelijk comité ingesteld, bestaande uit
nationale en internationale deskundigen in de materies waarvoor het Agentschap bevoegd is.
Dit comité adviseert omtrent en onderzoekt, zowel op eigen initiatief als op vraag van de
minister of de gedelegeerd bestuurder, alle aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid
van het Agentschap en die het door het Agentschap gevolgde en te volgen beleid betreffen.
[De gedelegeerd bestuurder informeert dit comité over alle wetsontwerpen en alle ontwerpen
van koninklijke besluiten ter uitvoering van wetten betreffende materies waarvoor het
Agentschap bevoegd is.] (W. 13.7.2001)
Dit comité dient verplicht [voor advies] te worden geraadpleegd over alle wetsontwerpen en
alle ontwerpen van koninklijke besluiten ter uitvoering van wetten betreffende materies
waarvoor het Agentschap bevoegd is. (W. 13.7.2001)
De Koning bepaalt bij een in de Ministerraad overlegd besluit de onverenigbaarheden met
betrekking tot de beroepsuitoefening van de deskundigen.
De Koning benoemt bij een in de Ministerraad overlegd besluit de leden van het comité en
bepaalt de verdere samenstelling en de werkwijze ervan, alsook de datum van installatie.

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 (B.S. 31.5.2000) is hiervan de uitvoering.

De leden werden benoemd bij koninklijk besluit van 27 oktober 2000 tot benoeming
van de leden van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de Voedselketen (B.S. 24.I.2001).
De benoemde leden waren:
- Dhr. Robert Kroes, internationaal deskundige, Universiteit van Amsterdam;
- Dhr. Jens-Jorgen Larsen, internationaal deskundige, Institute of Food safety and
Toxicology, Danish Veterinary and Food Administration;
- M. Gilbert Berben, Centre de Recherches agronomiques de Gembloux;
- M. Georges Daube, Université de Liège, Faculté de Médecine vétérinaire;
- Dhr. Johan Debevere, Universiteit Gent, Faculteit Landbouwkundige en
Toegepaste Biologische Wetenschappen;
- M. Jacques Decallonne, Université Catholique de Louvain, Faculté des Sciences
agronomiques;
- M. Jean-Marie Degroodt, Institut scientifique de Santé publique;
- Mme Marie-Paule Delcour-Firquet, Institut scientifique de Santé publique;
- Mevr. Katelijne Dierick, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid;
- Mevr. Lieve Herman, Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek, Gent;
- Dhr. André Huyghebaert, Universiteit Gent, Faculteit Landbouwkundige en
Toegepaste Biologische Wetenschappen;
- Dhr. Hein Imberechts, Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en
Agrochemie;
- M. Yvan Larondelle, Université Catholique de Louvain, Faculté des Sciences
agronomiques;
- M. Patrick Meeus, Centre de Recherches agronomiques de Gembloux;
- M. Luc Pussemier, Centre de Recherche vétérinaire et Agrochimie;
- M. Etienne Thiry, université de Liège, Faculté de Médecine vétérinaire;
- Dhr. Paul Tobback, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Landbouwkundige
en Toegepaste Biologische Wetenschappen;
- Dhr. Jan Tytgat, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Farmaceutische
Wetenschappen;
- Dhr. Jan Van Hoof, Universiteit Gent, Faculteit voor Diergeneeskunde;
- Dhr. Carlos van Peteghem, Universiteit Gent, Faculteit Farmaceutische
Wetenschappen.
Vergaderingen:
In het jaar 2001 vonden 9 plenaire vergaderingen en 8 vergaderingen van
werkgroepen plaats.
Data van de plenaire vergaderingen:
- 24 januari 2001
- 22 februari 2001
- 12 maart 2001
- 20 april 2001
- 11 juni 2001
- 14 september 2001
- 12 oktober 2001
- 09 november 2001
- 14 december 2001

Data van de vergaderingen van werkgroepen:
- 19 maart 2001
- 11 mei 2001
- 29 mei 2001
- 08 november 2001
- 09 november 2001
- 16 november 2001
- 22 november 2001
- 26 november 2001
Het wetenschappelijk comité werd officieel geïnstalleerd tijdens de eerste
vergadering (installatievergadering) van 24 januari 2001, datum waarop ook het
koninklijk besluit met de benoemingen in het Belgisch Staatsblad werd bekend
gemaakt. Tijdens deze vergadering werden Prof. Dr. Ir. André Huyghebaert als
voorzitter en Prof. Dr. Ir. Jacques Decallonne als ondervoorzitter gekozen.
Sinds de installatievergadering heeft één van de buitenlandse leden, dhr. Robert
Kroes, zijn ontslag ingediend.
Tijdens de eerste vergaderingen werd een huishoudelijk reglement opgesteld, dat op
12 juli 2001 door de Minister van Volksgezondheid werd goedgekeurd.
Het secretariaat werd waargenomen door ambtenaren van de verschillende
betrokken diensten: L. Mohimont, J. Noyen, C. Saegerman, G. Temmerman, C.
Vinkx.
In 2001 heeft het wetenschappelijk comité 45 dossiers bestudeerd en over 26
daarvan een advies uitgebracht. In een aantal gevallen werd een dringend advies
uitgebracht met een elektronische procedure. Het betrof in de meeste gevallen
omzettingen van Europese richtlijnen in Belgisch recht.
Behandelde dossiers:
Nr. dossier Onderwerp
2001/1
Ontwerp KB houdende organisatie van de controles
die worden verricht door het FAVV en tot wijziging
van diverse wettelijke bepalingen
2001/2
Ontwerp KB betreffende de bestrijding van
rundertuberculose
2001/3
Ontwerp KB betreffende de financiering van het
FAVV
2001/4
Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 9 maart
1953 betreffende de handel in slachtvlees en
houdende reglementering van de keuring der hier te
lande geslachte dieren
Ontwerp KB waarbij sommige producten van dierlijke
oorsprong
in
verband
met
overdraagbare
spongiforme encefalopathiëen schadelijk worden

Datum advies
02/02/2001
12/03/2001
08/02/2001
21/03/2001

2001/5

2001/6

verklaard
Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 4 juli 1996
betreffende
de
algemene
en
bijzondere
exploitatievoorwaarden van de slachthuizen en
andere inrichtingen
Ontwerpen van koninklijk besluit tot wijziging van de 12/03/2001
reglementering betreffende de diergeneeskundige
bedrijfsbegeleiding:
Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 10 april
2000 houdende bepalingen betreffende de
diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding
Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 23 mei
2000 houdende bijzondere bepalingen inzake het
verwerven, het in depot houden, het voorschrijven,
het
verschaffen
en
het
toedienen
van
geneesmiddelen bestemd voor dieren door de
dierenarts en inzake het bezit en het toedienen van
geneesmiddelen bestemd voor dieren door de
verantwoordelijke voor de dieren
Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 28 februari
1999 houdende bijzondere maatregelen van
epidemiologisch toezicht op en preventie van
aangifteplichtige runderziekten
Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 15 februari
1995 houdende bijzondere maatregelen van
epidemiologisch toezicht op en preventie van
aangifteplichtige varkensziekten
Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 3 mei 1999
houdende het organiek reglement van de veterinaire
diensten
Ontwerp KB dat de bijzondere voorwaarden bepaalt
voor het voorschrijven van bepaalde immunologische
geneesmiddelen door een dierenarts
Ontwerp ministerieel besluit dat het model vastlegt
van de documenten in toepassing van artikel 22 van
het KB van 23 mei 2000 houdende bijzondere
bepalingen inzake het verwerven, het in depot
houden, het voorschrijven, het verschaffen en het
toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren
door de dierenarts en inzake het bezit en het
toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren
door de verantwoordelijke van de dieren, gewijzigd
bij het KB van 12 december 2000
Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 13 maart 12/03/2001
2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan
residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en
op voedingsmiddelen (omzetting van richtlijn
2000/42/EG van 22 juni 2000)

2001/6 bis
2001/7
2001/8

2001/9

2001/10
2001/11
2001/14
2001/16
2001/17
2001/18
2001/19
2001/20
2001/21

2001/22

2001/24
2001/25

Methode ter beoordeling van de acute risico’s
verbonden aan residuen van bestrijdingsmiddelen –
Bijzonder geval: aldicarb
Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 9 november
1994 betreffende de keuring van en de handel in
vlees van vrij wild
Ontwerp KB betreffende maatregelen inzake de
verhandeling van landbouwdieren en bepaalde
dierlijke producten ten aanzien van bepaalde stoffen
of residu’s daarvan met farmacologische werking
Ontwerp KB betreffende maatregelen inzake de
verhandeling van landbouwdieren en bepaalde
dierlijke producten, ten aanzien van de aanwezigheid
van contaminanten
Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 13 maart
2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan
residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en
op voedingsmiddelen (omzetting van de richtlijnen
2000/81/EG van 18 december 2000 en 2000/82/EG
van 20 december 2000)
Ontwerp KB tot wijziging van koninklijke besluiten
betreffende landbouw naar aanleiding van de
invoering van de Euro
Residuen van antibiotica en sulfonamiden in honing
Onderzoeksproject
Polychloorbifenylen
in
de
dierenvoeding: onderzoek over de absorptie, retentie
en excretie
Vragen over CONSUM
Prioriteiten inspecties en monsternamen
Vaccinatiebeleid bij mond- en klauwzeer
Ontwerp KB tot vaststelling van maximale gehaltes
aan contaminanten waaronder zware metalen in
voedingssupplementen en nutriënten
PCB’s en dioxine in visserijproducten
Initiatief
Wetenschappelijk
Comité
Belgisch
Voorzitterschap: internationaal colloquium over de
Europese
en
Nationale
autoriteiten
en
wetenschappelijke comités inzake voedselveiligheid
Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 13 maart
2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan
residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en
op voedingsmiddelen (omzetting van richtlijn
2001/35/EG)
Ontwerp KB houdende het toevertrouwen van
bijkomende opdrachten aan het FAVV
Onderzoeksproject: Studie van virale besmettingen
bij huisdieren die door de voeding bij de mens
overdraagbaar zijn

09/11/2001
12/03/2001

21/03/2001

12/03/2001
19/12/2001
09/11/2001

09/11/2001
14/09/2001

11/06/2001

10/07/2001
09/11/2001

2001/26
2001/27
2001/28
2001/29

2001/30
2001/31
2001/32

2001/33

2001/34

Onderzoeksproject:
Epidemiologie
van
overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij
zoogdieren
Ontwerp van wet tot wijziging van de wetten
betreffende de veterinaire keuring
Verzekering voedselveiligheid – FEVIA
Ontwerp MB tot wijziging van het MB van 22 februari
2001 tot vaststelling van controlemaatregelen
betreffende het gebruik van bepaalde verwerkte
dierlijke eiwitten bestemd voor dierlijke voeding
Ontwerp MB betreffende de verplichte keuring van
spuittoestellen
Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 7 januari
1998 betreffende de handel in meststoffen,
bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten
Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 13 maart
2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan
residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en
op voedingsmiddelen (omzetting van de richtlijnen
2001/39, 2001/48 en 2001/57)
Ontwerp KB tot vaststelling van de wijze van
monstervoorbereiding
en
criteria
voor
de
analysemethoden voor de officiële controle op de
maximumgehalten aan lood, cadmium, kwik en 3MCPD in bepaalde voedingsmiddelen.
Ontwerp MB tot vaststelling van de wijze van het
nemen van monsters voor de officiële controle op de
maximumgehalten aan contaminanten in bepaalde
voedingsmiddelen
(Omzetting van richtlijn 2001/22/EG van de
Commissie van 8 maart 2001 tot vaststelling van
bemonsteringswijzen aan lood, cadmium, kwik en 3MCPD in levensmiddelen)
Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 30
december 1992 betreffende het vervoer van vers
vlees, vleesproducten en vleesbereidingen
Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 4 juli 1996
betreffende
de
algemene
en
bijzondere
exploitatievoorwaarden van de slachthuizen en
andere inrichtingen
Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 16 mei
2001 waarbij sommige producten van dierlijke
oorsprong die een risico inhouden ten aanzien van
overdraagbare
spongiforme
encefalopathieën
schadelijk worden verklaard
Ontwerp KB tot vaststelling van bepaalde
beschermende maatregelen in de detailhandel ivm
boviene spongiforme encefalopathie

09/11/2001
14/09/2001
17/08/2001

17/08/2001

12/10/2001

12/10/2001

09/11/2001

2001/35
2001/38
2001/39
2001/40
2001/41
2001/42
2001/43

2001/44

2001/45
2001/46

2001/47

2001/49
2001/50

2001/51

Biologische landbouw: evaluatie van de blootstelling
van de verbruikers aan residuen van pesticiden,
zware metalen, nitraten, nitrieten en mycotoxines
De
problematiek
van
het
celgetal
als
kwaliteitsparameter voor melk
Verzekering van de voedselveiligheid in de
zuivelsector
Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 8 november
1998 betreffende de officiële controle op de stoffen
bestemd voor dierlijke voeding
De landbouwkundige valorisatie van zuiveringsslibs
van gelatineverwerkende bedrijven
Ontwerp KB houdende bijzondere maatregelen van
veterinairrechtelijke aard met betrekking tot de wijze
van voortplanting bij runderen
Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 1 maart
1998 betreffende in voedingsmiddelen toegelaten
toevoegsels met uitzondering van kleurstoffen en
zoetstoffen
De voorschriften voor het regelmatig doen
controleren van de algemene hygiëne door de
exploitanten van vers vlees van pluimvee
(toepassing van de beschikking 2001/471/EG)
Ontwerp KB betreffende consumptie-ijs
Ontwerp KB tot vaststelling van de voorwaarden
inzake de erkenning van laboratoria voor de
ontleding van monsters genomen in toepassing van
de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij
dieren van stoffen met hormonale werking
Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 17 maart
1997 houdende organisatie van het epidemiologisch
toezicht
op
overdraagbare
spongiforme
encephalopathies bij herkauwers
Samenwerking en taakverdeling met de Hoge
Gezondheidsraad
Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 3
september 2000 betreffende de bepaling van de
kwaliteit van de zuivelproducten rechtstreeks
verkocht aan de eindverbruiker
Ontwerp KB betreffende het gebruik van dierlijke
afvallen voor de dierenvoeding

09/11/2001

11/01/2002
14/12/2001

11/01/2002
11/01/2002

De adviezen worden in de web-site van het FAVV (www.favv.be) opgenomen bij de
onderwerpen in de rubriek “adviezen van het wetenschappelijk comité”.
Op 4 december 2001 heeft het wetenschappelijk comité, naar aanleiding van het
Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie, in het Egmontpaleis in Brussel een
internationaal colloquium, ingericht met als thema: de nationale en Europese

wetenschappelijke
voedselveiligheid.
•

comites,

autoriteiten

en

Agentschappen

voor

de

Het raadgevend comité van het FAVV

Het raadgevend comité werd opgericht bij artikel 7 van de wet van 4 februari 2000
houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen (BS 18.2.2000), gewijzigd bij de wet van 13 juli 2001 (BS 4.8.2001):
Art. 7. Er wordt bij het Agentschap een raadgevend comité ingesteld, dat belast is
met het adviseren, zowel op eigen initiatief als op vraag van de minister of van de
gedelegeerd bestuurder, omtrent alle aangelegenheden die betrekking hebben op het
door het Agentschap gevolgde en te volgen beleid.
Dat comité omvat in ieder geval vertegenwoordigers van de federale overheid, van de
gewesten en gemeenschappen, van consumentenverenigingen en van de sectoren betrokken
in de materies waarvoor het Agentschap bevoegd is, evenals deskundigen.

De Koning bepaalt bij een in de Ministerraad overlegd besluit de onverenigbaarheden
met betrekking tot de beroepsuitoefeningen van de deskundigen.
De Koning benoemt de leden van het comité bij een in de Ministerraad overlegd
besluit en bepaalt de verdere samenstelling en de werkwijze ervan, alsook de datum
van installatie.
Het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het
raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen (BS 31.05.2000) gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 januari 2001 (BS
28.02.2001), is hiervan de uitvoering.
De leden werden benoemd bij koninklijk besluit van 1 februari 2001 tot benoeming van de
leden van het Raadgevend Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen (BS 09.05.2001).
De benoemde leden waren:
1° als vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties:
Mevr. Sonja Broucke, voorgedragen door het Algemeen Belgisch Vakverbond
(ABVV);
Mevr. Eva Brumagne, voorgedragen door de Kristelijke Arbeidersvrouwenbeweging
vzw. (KAV);
Mevr. Sigrid Lauryssen en dhr. Robert Remy, voorgedragen door de Belgische
Verbruikersunie - Test Aankoop vzw.;
Mevr. Ingrid Vanhaevre, voorgedragen door het Onderzoeks- en Informatiecentrum
van de Verbruikersorganisaties (OIVO);
Mevr. Vera Dos Santos Costa, voorgedragen door de Algemene Centrale der
Liberale Vakbonden van België (ACLVB);
Dhr. Michel Vandenbosch, voorgedragen door "Global Action in the Interest of
Animals" vzw. (GAIA);
Mevr. Esmeralda Borgo, voorgedragen door Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw.;
2° als vertegenwoordigers van de organisaties van de sector van de landbouwproductie:
Dhr. Jos Matthys, voorgedragen door de Boerenbond (BB);
Dhr. Camiel Adriaens, voorgedragen door het Algemeen Boerensyndikaat vzw.;
Dhr. Pierre Ska, voorgedragen door "Alliance Agricole Belge" (AAB);

Mevr. Marie-Laurence Semaille, voorgedragen door "Agriculture Wallonie - Entente
Syndicale" (UPA - UDEF);
3° als vertegenwoordiger van een organisatie van de verbruikers en producenten van
producten van de biologische landbouw:
Mevr. Relinde Baeten, voorgedragen door BioForum vzw.;
4° als vertegenwoordiger van de sector van de fabricage van dierenvoeding:
Dhr.Yvan Dejaegher, voorgedragen door de Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten vzw. (BEMEFA);
5° als vertegenwoordigers van organisaties van de sector van de industrie betrokken bij de
fabricage van producten die onder de controlebevoegdheid van het Agentschap vallen:
Dhr. René Maillard, voorgedragen door de Beroepsvereniging van de Internationale
Vlees- en Veehandel, de Belgische Exportslachthuizen en Exportuitsnijderijen vzw.
(BIVEX) voor de sector van de slachterijen;
Mevr. Marina Lepeire-Nollet, voorgedragen door de Rederscentrale voor de sector
van de zeevisserij;
Dhr. Johan Hallaert, voorgedragen door de Federatie Voedingsindustrie vzw. (FEVIA)
voor de sector van de fabricage van voedingsmiddelen;
Dhr. René De Ridder, voorgedragen door het Verbond van Belgische
Tuinbouwveilingen vzw. (VBT) voor de sector van de groenten- en fruitveilingen;
Mevr. Georgette Detiège, voorgedragen door de Federatie van de Chemische
Industrie van België vzw. (FEDICHEM) voor de sector van de chemische nijverheid;
6° als vertegenwoordigers van organisaties van de sector van de onder de
controlebevoegdheid van het Agentschap vallende handel:
Mevr. Nathalie De Greve, voorgedragen door de Belgische Federatie van de
Distributieondernemingen vzw. (FEDIS);
Dhr.
Luc
Ardies,
voorgedragen
door
de
Nationale
Centrale
voor
Levensmiddelenbedrijven (CLB);
7° als vertegenwoordigers van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en
Leefmilieu:
Mevr. Sophie Meurice en Dhr. Hugo Nimmegeers;
8° als vertegenwoordigers van het Ministerie van Middenstand en Landbouw:
Mevr. Marie-France Closset en Dhr. Herman Hooyberghs;
9° als vertegenwoordigers van elk van de gewesten en van elk van de gemeenschappen:
Dhr. Jules Van Liefferinge en Dhr. Dirk Wildemeers, voorgedragen door de MinisterPresident van de Vlaamse Regering;
Mevr. Cristine Deliens, voorgedragen door de "Ministre-Président du Gouvernement
de la Communauté française de Belgique";
Dhr. Michel Vanquaillie, voorgedragen door de "Ministre-Président du Gouvernement
Wallon";
Mevr. Liane Deweghe, voorgedragen door de Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering;
Mevr. Marie-Claire Hames, voorgedragen door de "Ministerpräsident der Regierung
der Deutschsprachigen Gemeinschaft".

In het jaar 2001 vonden 4 plenaire vergaderingen plaats van het raadgevend comité
van het FAVV.
Data van de plenaire vergaderingen:
- 9 mei 2001
- 27 juni 2001
- 26 september 2001
- 10 december 2001
Het raadgevend comité werd officieel geïnstalleerd tijdens de eerste vergadering
(installatievergadering) van 9 mei 2001. Zoals bepaald in artikel 5 van het koninklijk
besluit van 19 mei 2001 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het
raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen is de gedelegeerd bestuurder voorzitter van het comité.
Een beperkte werkgroep werd samengesteld om de tekst van het huishoudelijk
reglement op te stellen.
Het permanent secretariaat werd waargenomen door de heer Christian Coeck.
Tijdens het eerste werkingsjaar werden door het raadgevend comité geen adviezen
geformuleerd doch werden op de vergaderingen informatief volgende agendapunten
behandeld:
Datum vergadering Behandelde agendapunten
9 mei 2001
Installatie door Mevrouw Magda Aelvoet, Minister van
Volksgezondheid;
Verwelkoming door de heer Luc Beernaert, Gedelegeerd
Bestuurder van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen, Voorzitter van het
Comité: toelichting over de doelstellingen van het FAVV
en van het Comité;
Gedachtewisseling: ideeën, voorstellen over:
Werking van het FAVV;
Autocontrole;
Informatie naar buiten, website;
Preventie-inentingen van dieren;
Voorstellen voor het huishoudelijk reglement;
Opstellen van een planningskalender.
Toelichting betreffende de werking van de 4
27 juni 2001
bedrijfskolommen:
Bedrijfskolom Vlees;
Bedrijfskolom Tuinbouw;
Bedrijfskolom Akkerbouw;
Bedrijfskolom Melk.
Voorstellen voor het huishoudelijk reglement.
26 september 2001
Stand van zaken FAVV;
Toelichting betreffende het Belgisch voorzitterschap en
de activiteiten inzake voedselveiligheid (agendapunt van
mevrouw Ingrid Vanhaevre- OIVO);
Communicatiestrategie en -plan van het FAVV –
(agendapunt van Mevr. Ingrid Vanhaevre – OIVO).
10 december 2001
Goedkeuring huishoudelijk reglement;

Communicatiestrategie en -plan van het FAVVaanduiding van de communicatieverantwoordelijkemeldpunt;
‘Platform Veilig Voedsel’ – communicatie;
Nationale voedselpeilingsstudie.

•

De communicatie van het FAVV

In het belang van de volksgezondheid is het Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen onder meer bevoegd voor de inzameling, de ordening, het
beheer, de archivering en de verspreiding van alle informatie in verband met zijn
opdracht. De uitbouw en de doorvoering van een beleid inzake preventie,
sensibilisatie en informatie, in overleg met de gewesten en de gemeenschappen
behoren eveneens tot zijn bevoegdheid. Daarnaast werd bij het Agentschap een
permanent meldpunt opgericht waar de consument terecht kan voor objectieve
informatie en individuele klachtenbehandeling met betrekking tot de kwaliteit en de
veiligheid van het voedsel.
Het koninklijk besluit van 16 mei 2001 tot vaststelling van de vestigingsplaats, de
organisatie en de werking van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen bepaalt in artikel 9:
De onafhankelijke eenheid van de communicatie heeft tot taak :
a) zowel intern als extern de doorstroming van inkomende en uitgaande informatie te
verzorgen;
b) kennis te nemen van de algemene standpunten van het Agentschap en van zijn
onderscheiden diensten;
c) de zienswijzen van het Agentschap aan het publiek voor te stellen en te duiden;
d) op te treden als woordvoerder van het Agentschap indien zulks noodzakelijk is.
In de uitoefening van haar taak kan de eenheid communicatie beroep doen op alle
diensten van het Agentschap teneinde zichzelf zo volledig mogelijk te laten
informeren. De diensten zijn gehouden alle informatie mee te delen waarover ze
beschikken.
De door de regering goedgekeurde beleidsnota opgesteld door de gedelegeerd
bestuurder van het FAVV vormde de basis voor deze wettelijke bepalingen. Ze stelde
het volgende:
-

“Communicatie: dit is niet alleen de communicatie met de buitenwereld (de
consumenten, de sectoren, de media) waar de gepaste en meest adequate vorm
van communicatie moet worden vastgelegd en verder uitgewerkt. Het agentschap
moet bij de consument een eigen “gezicht” opbouwen onder meer door een
verzorgd woordvoerderschap maar ook door het ontwikkelen van een eigen
huisstijl en een eigen imago. De cel communicatie moet ook veel aandacht geven
aan interne communicatie binnen de eigen structuur om tot één eigen cultuur van
het Agentschap te komen. Deze cultuur moet gekenmerkt zijn door
professionalisme, absolute neutraliteit en sterke integriteit van elke medewerker. “

Niettegenstaande het meldpunt organisatorisch een afzonderlijke eenheid vormt zal
de cel communicatie er toch zeer nauw mee betrokken zijn. In die mate zelfs dat de
communicatie projectleider in eerste instantie dit meldpunt dagelijks zal begeleiden.
Om die reden volgt hier de passus over dit meldpunt vanuit de reeds eerder
geciteerde beleidsnota.:
-

“Meldpunt voor de vragen en klachten van de consument. In dit meldpunt kunnen
de eerste signalen komen die aanleiding moeten geven tot speciale acties. Het is
ook trouwens via het meldpunt dat de informatie zal komen over de manier
waarop het Agentschap wordt ervaren door de consument en eventueel door de
inrichtingen. Het is van het grootste belang dat de consument op zijn vragen snel
een passend antwoord krijgt. Dit vergt van de verantwoordelijken van het
meldpunt een directe toegang tot iedereen in de organisatie en uiteraard ook een
grondige kennis van de competenties binnen de organisatie.”

Er
bestaat
inderdaad
reeds
veel
vraag
vanuit
het
bedrijfsleven,
consumentenorganisaties, beroepsfederaties naar vertegenwoordiging van het
Agentschap op beurzen, spreekbeurten, seminaries en symposia. Omwille van de
hoge maatschappelijke relevantie van het "project Agentschap" is deze aanwezigheid
in het bijzonder aangewezen. Verder bestaat er veel belangstelling vanuit de media
omtrent de ontwikkelingen, de acties en meer in het bijzonder inzake incidenten en
crises.
Bij dit alles dient rekening gehouden te worden met de wettelijke teksten alsook met
de krachtlijnen vermeld in de beleidsnota. Eveneens dient rekening gehouden te
worden met het communicatiebeleid tot op heden.
Tijdens het jaar 2001 en meer bepaald in het najaar werden een aantal stappen
gezet om gestalte te geven aan het communicatiebeleid van het Agentschap.
Halfweg 2001 publiceerde het FAVV een oproep tot kandidatuur voor een
communicatiedeskundige. Een extern bureau werd aangezocht te helpen bij de
selectie van de kandidaturen. Meerdere redenen van diverse aard brachten met zich
mee dat geen enkele kandidaat de geschikte keuze bleek te zijn.
Ondertussen bleven de diverse kanalen naar de pers benut: de verschillende
diensten die geïntegreerd worden in het FAVV verspreidden wanneer nodig eigen
persmededelingen waarvan sommige terug te vinden zijn op de website van de
dienst (i.c. website van het ministerie van landbouw). Ook het Agentschap
verspreidde eigen communiqués, meestal in rechtstreekse samenwerking met het
kabinet van de minister van volksgezondheid. Het beste voorbeeld hieromtrent is de
berichtgeving omtrent nieuwe BSE-gevallen. Deze berichtgeving werd hernomen
door de website van het FAVV, website die op heel wat interesse kan rekenen. Zo
telde de site gedurende het jaar 2001 meer dan 900.000 treffers en meer dan 50.000
bezoekers.
Specifieke initiatieven die volledig passen in het communicatiebeleid werden reeds
ondernomen. Met bescheiden middelen was het Agentschap reeds
vertegenwoordigd op de tentoonstelling “Belgian Food – Quality Food” in het kasteel

Oud Rekem te Rekem-Lanaken. Hierbij werd vooral aandacht besteed aan de
Roadshow (zie verder) en Consum. Deze tentoonstelling paste in het kader van de
informele landbouwraad die plaatsvond halfweg september 2001.
Een maand later was het FAVV eveneens vertegenwoordigd op het zogenaamd
“voedingssalon” op de Heizel. Er werd gezorgd voor een permanente aanwezigheid
van twee medewerkers om de bezoekers te woord te staan. 4 computers waren vrij
toegankelijk via ADSL on-line op het internet waarbij de surfer geleid werd naar
voedingsgecorreleerde websites. Een permanent draaiende powerpoint-presentatie
en een pamflet kondigden de ingebruikname aan van het meldpunt van het
Agentschap.
Diezelfde maand werd gedurende 4 verschillende dagen zowel de Europese als de
Belgische pers rondgeleid in vier representatieve ketens van de agro-alimentaire
sector. Deze sectoren waren:
• woensdag 10 oktober 2001: de zuivelindustrie
• donderdag 11 oktober 2001: de veevoedersector
• woensdag 24 oktober 2001: de groenten- en aardappelsector
• donderdag 25 oktober 2001: de vleessector
Dit initiatief kreeg de naam “Roadshow” toebedeeld. De roadshow kreeg vooral
aandacht van de binnenlandse gespecialiseerde (landbouw)pers maar daarnaast
verkreeg het thema “zuivel” een reportage op de regionale televisie. RadioVlaanderen internationaal wijdde een reeks aan het volledige initiatief terwijl de
laatste themadag omtrent vlees, waarbij de nadruk werd gelegd op traceerbaarheid,
bijzonder veel bijval bekwam van de pers komende uit de ons omringende landen.
Dit resulteerde in meerdere artikels tot zelfs in Spanje toe die bijdroegen tot het
verbeterd imago in het buitenland van de Belgische voedselveiligheid. “Boer &
Tuinder” wijdde een themanummer enkel aan dit initiatief.
Eind 2001 groeide het idee om een nieuw logo te laten ontwikkelen voor het
Agentschap. Geopteerd werd deze opdracht niet te geven aan een ontwerpbureau
maar een wedstrijd uit te schrijven meer specifiek gericht naar de personeelsleden
van de verschillende diensten die deel uitmaken van het Agentschap. De
inzendingen werden ingewacht tot en met 15 januari 2002.
Begin november 2001 werd Pascal Houbaert aangezocht om het project van de
uitbouw van de cel communicatie op zich te nemen. Er werd vanaf dit ogenblik ook
geopteerd om alle communicatie naar buiten toe te laten gebeuren vanuit dit punt.
De verschillende diensten werden verzocht alle nieuwsgevoelige feiten te
rapporteren
en
hun
volledige
medewerking
te
verlenen.
De
communicatieverantwoordelijke trad ook op als woordvoerder van het Agentschap en
contactpunt voor de media. Tussen de verschillende voedselveiligheidgerelateerde
onderwerpen stak één gebeurtenis uit namelijk een voedselvergiftiging door E. coli
O157 H7 die in november 2001 meerdere personen trof in de provincie Limburg.
Een Nederlandstalige persoon, met name Yves Vanden Bosch, diëtist, werd in het
najaar van het jaar 2001 in dienst genomen bij het meldpunt met de bedoeling dat hij
later bijgestaan wordt door een Franstalige collega. Zijn eerste opdracht was het
meldpunt zo gestructureerd mogelijk op te starten. Een specifiek algemeen

stappenplan voor deze opstart werd opgesteld waarvan de meeste punten reeds
voor het eind van het jaar werden afgewerkt:
• Bezoek bij de diverse eigen diensten.
• Onderhoud met de relevante gesprekspartners.
• Bezoek aan andere instellingen en organisaties gecorreleerd met voeding en
voedselveiligheid.
• Opzetten bestandsorganisatie binnengekomen meldingen.
• Bezoek aan bestaande call-centra & meldpunten.
Anderzijds zal het de opdracht zijn van de cel communicatie om alle bestaande
initiatieven die aansluiten bij haar opdracht in kaart te brengen, te evalueren en te
integreren in één aangepast modern geheel.
Aansluitend bij het origineel beleidsplan van de gedelegeerd bestuurder werden een
aantal doelstellingen geformuleerd en een eigen stappenplan opgesteld.
Doelstellingen:
1. Afbakening van de doelpublieken (personeel, consument, beroepsfederaties,
media,…).
2. Bepalen van de noden zowel op materieel vlak als personeelsvlak en de
hieraan verbonden financiële gevolgen.
3. Opmaak communicatiedraaiboeken in functie van stabiele situaties maar ook
van crisissituaties en dit in overleg met alle betrokken diensten zowel intern
als extern.
4. Beheer van alle communicatiekanalen (geschreven en audiovisuele pers,
representatieve consumenten- en vakorganisaties) en middelen (papieren en
elektronische dragers, …).
•

Overgangsmaatregelen

Terwijl de voorbereidingen werden getroffen voor de aanwerving van de N-1 en de N2 managers werd een voorlopige administratieve cel opgericht via een oproep aan
vrijwilligers. Deze cel had als doel het pad te effenen om een vlotte functionele en
fysieke integratie mogelijk te maken. Belangrijkste aandachtspunten waren:
• Algemene coördinatie
• Begroting en financiën
• Human resources
• ICT
Daarnaast stond het Strategisch Comité de gedelegeerd bestuurder bij in verband
met de organisatorische en functionele ontwikkelingen. Dit adviserend comité was
samengesteld uit deskundigen uit de verschillende disciplines en vertegenwoordigers
van de minister.

2.2. Functionele integratie
Binnen de werking van het Agentschap waren meerdere werkgroepen actief die
specifieke onderwerpen behandelden:
•

werkgroep “Personeel en statuut”

Gezien de verscheidenheid aan items gecorreleerd aan dit onderwerp werd deze
onderverdeeld in:
Transferten
Nieuw Personeelsbestand
Personeelsstatuten
Premies en Vergoedingen
Personeelsdatabank
Openbaar Ambt
Centraal – Decentraal
Interne Communicatie
•

werkgroep “Autocontrole”

In januari 2001 werd binnen het FAVV gestart met een werkgroep “autocontrole”.
Autocontrole is één van de belangrijkste items in het businessplan van de
gedelegeerd bestuurder, met daaraan gekoppeld een bonus-malus systeem in
verband met de bijdrage van de sectoren voor de controlekosten.
Deze werkgroep is samengesteld uit ambtenaren van de verschillende diensten
(Diergeneeskundige Inspectie, IVK, Dierlijke producten, Plantaardige producten,
Inspectie Grondstoffen en Eetwareninspectie) die samen zullen werken binnen het
FAVV.
In eerste instantie werd een inventaris gemaakt van alle wetten en besluiten (87) die
van toepassing zijn op enerzijds de autocontrole en anderzijds de voedselveiligheid.
Vervolgens werden de activiteiten van alle operatoren binnen de voedselketen
ingedeeld in verschillende stadia: toeleveringsmiddelen, primaire productie,
secundaire productie (voedingsindustrie) en detailverwerking, met daaraan
gekoppeld de reglementeringen die hierop van toepassing zijn.
In een volgend stadium werd een ontwerp van koninklijk besluit opgesteld waarin de
voorschriften in verband met autocontrole werden vastgelegd (zowel horizontale als
verticale). Dit ontwerp bevat eveneens de voorwaarden waaraan externe
certificerings- of keuringsinstellingen zullen moeten voldoen om de controle op de
autocontrole te kunnen uitvoeren.
Het is de bedoeling dit ontwerp na finalisatie voor te leggen aan het raadgevend
comité van het FAVV.

De verschillende culturen binnen de diensten zullen moeten geuniformiseerd worden.
Er zal meer nadruk moeten gelegd worden op het auditeren van systemen. Dit zal
zijn gevolgen hebben voor de verschillende sectoren.
De bestaande lastenboeken of gidsen zullen moeten uitgebreid worden tot de
reglementering want de “autocontrole” heeft in eerste instantie betrekking op de
invulling van de voorschriften voorzien in de van toepassing zijnde reglementering.
Alles wat hier bovenop komt kan zijn invloed hebben op het verder uitwerken van
bijvoorbeeld de controlefrequentie.
De systemen die zullen opgezet worden door de sectoren om te voldoen aan de
autocontrole zullen moeten goedgekeurd worden door het FAVV.
•

Werkgroep “Laboratoria”

Op 16 mei 2001 vond de startvergadering plaats van de FAVV-werkgroep
“Laboratoria”. Voorzitters van deze werkgroep waren de heren A. Vandersanden en
D. Courtheyn. De andere leden waren vertegenwoordigers van elk van de vijf
betrokken laboratoria (van DG4 en DG5) en vertegenwoordigers van de
controlediensten (IVK, AEWI, DG4 en DG5).
Het doel van de werkgroep bestond uit het voorbereiden van de taken welke in het
businessplan aan de laboratoria werden toevertrouwd en het formuleren van de
noden van de laboratoria.
Een van de opdrachten bestond uit het maken van een overzicht van de kennis,
ervaring en de mogelijkheden van de laboratoria, dit met het oog op eventuele
taakuitwisselingen tussen de laboratoria. Tevens werd geprobeerd de
analysebehoeften van de controlediensten in kaart te brengen met het oog op het
voorbereiden van een optimale afstemming van het aanbod van de laboratoria op de
noden van de controlediensten. Ook een andere taak van de laboratoria, met name
het uitwerken van een bestand van de externe laboratoria, hun competentie,
accreditatiestatus en de voorwaarden om een beroep op hen te kunnen doen,
werden bestudeerd.
Er werd in het totaal vijf maal vergaderd. Naast twee vergaderingen met alle leden
werden drie vergaderingen gehouden met enkel de vertegenwoordigers van de
laboratoria, dit o.a. om tegemoet te komen aan een algemene vraag van de
laboratoria om elkaar en elkaars mogelijkheden beter te leren kennen. Hierbij werden
ook de desiderata en problemen van de laboratoria besproken. Deze hielden o.a.
verband met het personeel. Zo werd de noodzaak onderlijnd voor het creëren van
een personeelskader dat voldoet aan de behoeften en werd de scheefgegroeide
verhouding contractuelen/statutairen aangeklaagd. In dit laatste werd een gevaar
gezien voor de continuïteit. Sommige desiderata hadden betrekking op de werking
van de controlediensten, zoals de vraag naar een meer uniforme werkwijze bij
aanvraag van ontledingen en wijze van rapportering. Ook een grotere zelfstandigheid
van de laboratoria i.v.m. bestellingen werd wenselijk geacht voor het bekomen van
een grotere flexibiliteit.

•

Werkgroep “Crisisbeheer”

Op 16 februari 2001 vond de installatievergadering van de Werkgroep “Crisisbeheer”
plaats, voorgezeten door ir. G. De Poorter,. Naast alle verschillende diensten zijn ook
andere met de voeding verbonden actoren in deze werkgroep vertegenwoordigd.
Deze werkgroep “Crisisbeheer” van het FAVV stelde zich tot doel een aantal globale
procedures op te stellen, die in grote lijnen beschrijven wat er gedaan moet worden
bij het optreden van een calamiteit, wie gecontacteerd moet worden, welke logistieke
middelen er voorzien moet worden, hoe en wanneer de communicatie naar de
verschillende sectoren en naar de bevolking toe zal geschieden. Het geheel van
deze SOP’s (Standard Operating Procedures) zou dan resulteren in een “ Algemeen
Crisishandboek”.
Het opstellen van deze procedures vereiste een nauwe samenwerking tussen de
overheid, in casu het FAVV, en de verschillende betrokken sectoren. Iedere sector
diende zijn eigen interventieplan over te maken aan het Federaal Agentschap voor
de Voedselveiligheid. Het FAVV zou op haar beurt een overkoepelend geheel
opmaken met communicatie naar de verschillende sectoren toe, alsook naar een
aantal andere betrokken instanties zoals de Federale Politie, Justitie, Binnenlandse
Zaken, … Samenvattend kan gesteld worden dat de werkgroep “Crisisbeheer” van
het FAVV in eerste instantie instaat voor het opstellen van een globaal crisis- en
communicatiescenario, na inventarisatie van de bestaande interventieplannen van de
verschillende sectoren.
Binnen de subwerkgroep Crisisbeheer werd een eerste ontwerp van het “Algemeen
Crisishandboek” opgesteld.
Dit handboek geeft de structuur weer van de crisisorganisatie. Het beschrijft de
voorzieningen en de maatregelen die noodzakelijk zijn om een organisatie in korte
tijd en geïntegreerd met de dagelijkse, lopende werkzaamheden, een crisis te laten
managen. Het beschrijft de verschillende crisistypologieën en legt de 7 grote
principes uit waarop een goed crisisbeheer binnen het FAVV gebaseerd is.
Het handboek kan als een kader worden beschouwd waarop de verschillende
bestaande crisisplannen van de verschillende diensten aansluiten.
•

Werkgroep “Informatica”

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen bestaat uit een
aantal tot nog toe van elkaar totaal onafhankelijke diensten en organismen, die voor
het vervullen van hun opdrachten alle in min of meer belangrijke mate een beroep
doen op de informatica en dus los van elkaar, in de loop van ongeveer de laatste 10
jaar, een eigen informaticasysteem hebben opgebouwd. Net zoals de verschillende
diensten op termijn zullen geïntegreerd worden in één Agentschap met een eigen
beleid, strategie en 'bedrijfscultuur' zal dit Agentschap behoefte hebben aan één
eigen informaticastructuur, beleid en strategie. Intussen is ook de informatica
dermate geëvolueerd dat het meer is geworden dan louter een ondersteunend
gegeven : Informatica zal voor het Agentschap een werkinstrument vormen en zelfs
een 'strategisch' wapen waardoor zaken mogelijk worden die zonder informatica niet
of slechts zeer moeilijk te realiseren zijn (denken wij aan iets zoals 'traceerbaarheid

binnen de voedselketen). De uitbouw van een degelijk informaticasysteem is dan ook
één van de belangrijkste prioriteiten voor het nieuwe Agentschap.
Het is duidelijk dat bij de vorming van het Agentschap elke entiteit -zeker in de
beginfase- zonder onderbreking de rol moet kunnen blijven vervullen die hij totnogtoe
vervult. Het verzekeren van de continuïteit is inderdaad op korte termijn de hoogste
prioriteit. De informaticasystemen die thans gebruikt worden zijn wellicht niet perfect,
maar ze werken, én zijn afgestemd op de (huidige) opdrachten van elke entiteit. Het
lijkt dan ook het meest aangewezen om bij de opstart van het Agentschap, voor wat
de informatica betreft, uit te gaan van de bestaande systemen.
Voor de uitbouw van de informaticastructuur van het Agentschap wordt daarom
volgende gefaseerde aanpak voorgesteld:
1e fase : Consolidatie
- inventarisatie en consolidatie van de bestaande systemen;
- vaststellen van de benodigde mensen en middelen om de bestaande systemen (in
het kader van het Agentschap) in stand te houden.
2e fase : Uitbouw van een eigen informaticastructuur
- vaststellen van de te volgen strategie en opstellen van een informaticakader en –
budget;
- uitbouw van een gemeenschappelijk 'intranet';
- gegevensuitwisseling tussen databanken en ter beschikking stellen van de
gegevens vanuit verschillende databanken aan de diensten in het kader van de
uitoefening van hun opdracht.
3e fase : Integratie
- opname van de verschillende systemen in een gemeenschappelijke structuur en
infrastructuur, met gebruikmaking van gemeenschappelijke standaarden en
ontwikkelingsmethoden;
- integratie van de interne en externe databanken en traceersystemen in een globaal
voedselveiligheidstraceersysteem (eerder een concept dan een reële databank).
Deze fasen zijn duidelijk onderscheiden maar kunnen en zullen elkaar overlappen in
de tijd : zo wordt (uit noodzaak) thans reeds werk gemaakt van een aantal elementen
die tot fase 2 behoren terwijl fase 1 op dit moment nog wordt uitgewerkt.
•

Werkgroep “Internationale relaties”

De Dienst Internationale Relaties is opgevat als een drijvende organisatorische
kracht die uitgaand van een adequaat geacht beschermingsniveau van mens, plant
en dier, zich focust op in- en uitvoerstromen in overleg met de betrokken sectoren.
-

Hij onderhoudt de relaties met gelijkaardige agentschappen, diensten,
autoriteiten… in andere landen (uitbouwen vertrouwensrelatie);

-

Hij coördineert de kontakten tussen de eigen afdelingen van het Agentschap
enerzijds en andere overheidsdiensten met internationaal karakter
(Buitenlandse Zaken, andere internationale diensten…) anderzijds;

-

Hij informeert en werkt als meldpunt voor technische diensten (en geeft dus in
tegenstelling tot het algemeen meldpunt een veel technischer uitleg gericht tot
een veel technischer doelgroep) en sectoren.

Voor de uitbouw van haar relaties zal de Dienst Internationale Relaties beroep doen
op de buitenlandse vertegenwoordiging van België (o.a. via het Ministerie van
Buitenlandse Zaken…) en gebruik maken van de internationale ontmoetingen (o.a.
het SPS- netwerk, WHO – FAO met Codex Alimentarius, het OIE- netwerk…).
Vanuit de informatie, geleverd door de leden van de werkgroep is nagegaan hoe de
Dienst Internationale Relaties moet functioneren, rekening houdend met de huidige
taken van de onderscheiden diensten (DG2, DG4, DG5, EWI en IVK). Bedoeling was
de taken op de meest logische en praktische wijze onder te brengen binnen het
FAVV zonder daarbij de noodzaak tot een functionele cohesie tussen het FAVV en
de FOD daarbij uit het oog te verliezen.
Door de nieuwe organisatie met samenvoeging van diverse eenheden wordt het
belang van een dossierbeheerder onderstreept. Op deze manier kunnen
daarenboven moeilijker domeinen (zoals het GMO - vraagstuk) en de dossiers over
de «ethische en sociale aspecten» van voedselveiligheid (dierenwelzijn en
bioproductie) internationaal goed opgevolgd worden.
Er zijn vijf fundamentele punten.
1° Het onderscheid in bevoegdheid tussen het FAVV en de FOD
dient duidelijk vastgesteld te worden. Dit document gaat uit van de
volgende scheiding:
FAVV controle en opsporing door administratie/ inspectie
d.m.v. efficiënte maatregelen t.a.v. voedselketen.
FOD normering
en
reglementering,
door
beleidsverantwoordelijke
t.a.v.
adequaat
geacht
beschermingsniveau.
2°
Ook de bevoegdheid voor de controletaken moet volledig
vastgelegd worden. In dit document is uitgegaan van de integrale
overheveling van controletaken van DG4, DG5, EWI en IVK naar het
FAVV. Dit houdt bijvoorbeeld wel in dat IG42, waarbij 90 % van de
(plantaardige) controles gaat over producten die niet bestemd zijn voor
humane consumptie, volledig overgaat naar het FAVV.
3°
Binnen het FAVV zal om organisatorische redenen een CVO,
COPHS… aanwezig zijn. Indien de FOD kiest ook een CVO, COPHS…
aan te duiden buiten het FAVV dan is het gevaar van
tegenstrijdigheden naar buiten toe niet denkbeeldig.
4°
De bevoegdheid tot het afsluiten van samenwerkingsakkoorden
over voedselveiligheid moet aan het FAVV zelf toegekend zijn.
5°
Het behoud van de landbouwattachés als groep wordt bepleit. Het
belang van deze vertegenwoordiging (representatie, observatie,
interventie, duiding, rapportering) is van bijzonder nut gebleken.
Vandaar dat voor de toekomst een duidelijk omschreven protocol van

samenwerking dient te worden uitgewerkt met de nieuwe bevoegde
autoriteit.
3. Algemene coördinatie
Zolang de beoogde geïntegreerde structuur er niet was, werd de noodzakelijke
coördinatie in afwachting van de feitelijke integratie verzekerd via de diensten en hun
hiërarchisch verantwoordelijken binnen het kader van de hun nog eigen
bevoegdheden.
Desalniettemin bood het Agentschap reeds een tastbare meerwaarde die als volgt
kan worden samengevat:
-

De eenheid van optreden in bepaalde dossiers of in verband met welbepaalde
thema’s is een voorafspiegeling van de beoogde geïntegreerde werking.
De algemene coördinatie waarborgt in crisismomenten of bij incidenten een
eenheid van externe communicatie en een efficiënt optreden.
Een garantie voor een levensvatbaar, slagvaardig Agentschap via de Begroting
2002.

-

Leiding IVK, Er werd geopteerd het Instituut voor veterinaire keuring dat een
sleutelrol speelt in de keten van de dierlijke productie, onder de rechtstreekse
leiding van de gedelegeerd bestuurder te plaatsen hetgeen anticipeert op de
feitelijke integratie (zie wettelijke teksten).

-

De aanpak van de BSE-problematiek
Volgens een Europese verordening moeten sinds 1 januari 2001 alle voor
menselijke consumptie geslachte runderen ouder dan 30 maanden en alle in
nood geslachte runderen ouder dan 24 maanden systematisch getest worden met
het oog op de opsporing van boviene spongiforme encefalopathie (BSE). Hiervoor
werd gebruik gemaakt van de zogenaamde “snelle test”.
In het jaar 2001 werden 360.948 testen uitgevoerd waarvan er 28 een bevestigd
positief resultaat op BSE gaven.
Bovendien legde de Europese reglementering gedurende het eerste semester
een steekproefsgewijze bemonstering op van kadavers van runderen die
opgehaald worden door het destructiebedrijf en ouder zijn dan 30 maanden. Dit
werd vervolgens uitgebreid naar alle kadavers van runderen ouder dan 24
maanden. Vorig jaar werden aldus 13.060 kadavers onderzocht, 7 ervan werden
positief op BSE bevonden.
Naast deze bewaking met de snelle tests, verzekert een epidemiologische
bewaking de opsporing van BSE bij levende dieren op de boerderijen, op de
veemarkten en bij aankomst in de slachthuizen. Elk rund dat zenuwstoornissen
vertoont die wijzen op de ziekte of waarvan de oorzaak niet bepaald kan worden,
wordt beschouwd als verdacht van BSE en wordt aan de diagnosetests
onderworpen. In totaal 379 runderen werden op die manier getest, 10 ervan
werden positief bevonden.

Wanneer BSE wordt bevestigd bij een rund worden, volgend op het onderzoek
van de veterinaire diensten, sommige bedrijven of individuele dieren die
epidemiologische, genetische of alimentaire banden hebben met het aangetast
dier, geruimd. Tijdens het jaar 2001 werden 6420 runderen om die reden gedood,
3522 van deze runderen waren ouder dan 2 jaar en werden eveneens
onderworpen aan de opsporingstests. Slechts één van deze dieren bleek ook
aangetast te zijn door BSE. Het ruimingsbeleid wordt momenteel geëvalueerd
door een commissie van experten voor de overdraagbare spongiforme
encefalopathie.
Samen brengt dit dus het aantal bevestigde BSE-gevallen voor het jaar 2001 op
46.
Het inzetten van een gemeenschappelijke databank voor het beheer van deze
duizenden testen leverde zijn vruchten af. De bezoekers van de website konden
on-line de stand van zaken volgen. Dit transparant systeem had echter ook het
nadeel ongenuanceerd te zijn. Eind 2001 werd geopteerd een maandelijkse stand
van zaken aan te bieden. Er werd niet afgestapt van het principe om ieder BSE
geval publiek te maken de dag van de opruiming van het bedrijf (dit om de
veehouder te besparen van ongewenste media-aandacht)
Binnen het Agentschap werd een dierenarts specifiek belast met de BSEproblematiek. Volgende dossiers werden door hem behandeld:
-

Voorbereiding van de balans en van het onderricht van het eerste jaar (2001) van
de opsporing door snelle testen.

-

Voorbereiding van de invoering van de snelle opsporingstesten van de OSE’s bij
de schapen en geiten in de slachthuizen.

-

Coördinatie van de « technische » voorbereiding
der persberichten met
betrekking tot ieder geval van BSE, in overeenstemming met een interne
procedure opgesteld door de gedelegeerd bestuurder.

-

Voorzitterschap en secretariaat van de Belgische BSE-expertengroep.

-

Deelname aan de vergaderingen van de BSE-werkgroepen en aan bepaalde
plenaire zittingen van het Permanent Veterinair Comité en van de Europese
Raad.

-

Voorbereiding van het volgend inspectiebezoek van de OAV in verband met de
OSE’s, voorzien in mei 2002.

-

Voorzitterschap en secretariaat van de Opvolgingscommissie van de toepassing
van de Overeenkomst « dierlijk afval » die ondertekend werd op 4 oktober 2001
en die tijdens het jaar 2001 voorbereid werd door een werkgroep samengesteld
uit DG4 – IVK – AEWI – de 3 regio’s onder toezicht van het Agentschap (opzet:
doeltreffend en gecoördineerd beheer van de verwijdering en de traceerbaarheid
van de dierlijke afvallen in de keten « vlees en vis ».

-

Voorbereiding van een gelijkwaardige overeenkomst DG5 – 3 regio’s :
gecoördineerd beheer van de verwijdering en de traceerbaarheid van de dierlijke
afvallen in de keten “landbouwproducties”.

-

Onderzoek en advies omtrent de ontwerpen van DG4 en 5 en van het IVK van de
reglementaire teksten betrekking hebbende op de OSE’s die voor advies
voorgelegd worden aan het wetenschappelijk comité.

-

Herziening van de behandelingsprocedure van de klinische OSE-verdenkingen
opgespoord in de slachthuizen tijdens het ante-mortem onderzoek.

-

Scheppen van een link tussen de gegevensbank “Beltrace” (geïnformatiseerde
registers van de slachthuizen) en van de BSE-gegevensbank (geïnformatiseerd
beheer van de snelle testen).

-

Herziening van de dienstinstructies van DG 5 in verband met de zaken rond de
epidemiologische bewaking van de OSE’s ten einde deze in overeenstemming te
brengen met de Europese regelgeving, de nieuwe Belgische wettelijke
voorzieningen en de instructies van het IVK.

-

Voorbereiding van de antwoorden op de parlementaire vragen die betrekking
hebben op de opdracht.

Daarnaast kwam de BSE-expertengroep regelmatig samen om de situatie op te
volgen.
Deze had als opdracht:
Direct en permanent advies aan de Minister en aan het Agentschap in verband met
het risk assessment en het risk management van BSE’s in nauw verband met het
belangrijkste wetenschappelijk comité van de EG.
De groep is als volgt samengesteld:
-

Wetenschappelijke personaliteiten: P.-P PASTORET, M. PENSAERT, S.
QUOILIN, E. THIRY, E. VANOPDENBOSCH.
Kabinet : R. KLEE, H. VANBECKEVOORT.
Cel Agentschap coördinatie BSE: G. HOUINS, M. GOUFFAUX (die de zitting
voorzit)
DG 4 : G. HOUINS.
DG 5 : J.-P. VERMEERSCH, P. DECHAMPS.
IVK : M. GOUFFAUX.
NRL : E. VANOPDENBOSCH.
Toevallige uitgenodigden:VERSCHEIDENE KEURDERS.

Vergaderingen tijdens 2001
14/02, 20/02, 12/03, 02/05, 27/06, 13/07, 27/08 en 26/10

De belangrijkste adviezen waren in verband met:
-

-

Laagste leeftijd van de runderen om ze te onderwerpen aan de snelle test
Wetenschappelijke analyse van de epidemiologische gegevens
Karkassen die in de nabijheid hangen
Toelatingsvoorwaarden voor de beenhouwerijen om de ruggengraat te
verwijderen
Vaststelling van de populaties die ingevolge een BSE-geval moeten worden
uitgeroeid
Beheer van de GRM-lijsten
Verbod van CATGUT
Aanbevelingen voor de bescherming van het personeel van de bedrijfskolom
« afval »
Aanbevelingen voor de bescherming van het personeel van de bedrijfskolom
« vlees »
Aanscherping van het epidemiologisch toezicht op schapen en geiten
Beperking van het gebruik van slib van zuiveringsstations en van stercoraire
stoffen besmet met GRM tijdens de vervaardiging van organische meststoffen
Risico op verspreiding van GRM in het karkas naargelang van de gebruikte
bedwelmingstechniek

CONSUM

Voor dit onderwerp verwijzen wij naar het eigen jaarverslag van Consum
-

Traceerbaarheid, Beltrace

Eind 2000 werd het Beltrace-project (voordien genaamd elektronische registers in de
slachthuizen en later omgedoopt naar Beltrace wat staat voor Belgian Traceability )
overgedragen van het IVK naar het FAVV.
Het is de bedoeling van Beltrace om de volledige vleesketen te traceren vanaf het
slachthuis. Daar wordt immers de draad opgenomen met het bestaand
Sanitelsysteem voor de levende dieren.
De dioxinecrisis en de nasleep ervan hadden immers het project dusdanig vertraagd
en in een nieuwe richting geduwd (validatieprocedure , Oracleplatform en nauwere
aansluiting bij het parallel karkasclassificatieproject van het IVB (Interprofessioneel
Verbond voor Belgisch vlees)) dat het de draagkracht van het IVK oversteeg.
Eén der eerste bekommernissen was de ontwikkelingskosten te rationaliseren door
meer beroep te doen op eigen informatici binnen de diensten die deel zullen
uitmaken van het FAVV. Gezien de Centrale Dierengezondheidsvereniging, CDV
(Sanitel) reeds betrokken was bij het project was de keuze vlug gemaakt.
Een begin 2001 opgestelde nota omvatte een beschrijving van de nog uit te voeren
taken alsook het bijhorend kostenplaatje.

Tijdens de eerder gemaakte afspraken werd besloten uit rationele en praktische
overwegingen de installatie op slachthuisniveau van het systeem over te laten aan
het IVB zodat alles in één keer kan gebeuren. Dit schikte zowel het IVK als het
ministerie van Landbouw gezien het IVB in eerste instantie zich voornamelijk richt
naar de grotere slachthuizen. Deze tactiek bood ondertussen de tijd om te werken
aan een eventuele webapplicatie voor de kleinere slachthuizen. Dit biedt het
voordeel dat het minder (dure) ondersteuning vergt en toch hetzelfde eindresultaat
levert. Het feit dat het IVB toen nog steeds niet officieel aangeduid werd voor de
karkasclassificatie (wél bv. voor de goedkeuring van lastenboeken in verband met de
etikettering van rundvlees) werkte afremmend. Daarbovenop kwam de
regionalisering van Landbouw waarbij de karkasclassificatie verondersteld was
eveneens naar de gewesten te gaan.
Op vraag van de BSE-gegevensbank (voorjaar 2001) werd de aanzet gegeven tot de
ontwikkeling van een bijkomende module om de BSE-staalname in de
runderslachthuizen mee te nemen in het Beltrace-project. Een bijkomende
functionaliteit voor de labo’s informatiseert en centraliseert de volledige opvolging.
Het IVB paste haar installatieschema aan om in functie van deze bijkomende
functionaliteit de runderslachthuizen voor te nemen. Zoals steeds rijzen er bij
dergelijke installaties onvoorziene technische problemen. Ook de grotere rigiditeit
eigen aan het systeem (o.a. bij identificatie van actoren, registratie slachtdieren)
plaatst de reeds operationele slachthuizen in een ongunstige concurrentiepositie
zolang het systeem niet wettelijk verplicht en overal geïmplementeerd is. Een
werkgroep boog zich over deze problematiek.
Op donderdag 14 juni werd in het slachthuis van Anderlecht een “life”-demonstratie
gehouden voor geïnteresseerde slachthuisuitbaters. De deugdelijkheid en
uitvoerbaarheid van het systeem werd dan daadwerkelijk bewezen. Ook op 25
oktober werd tijdens de Roadshow (zie rubriek communicatie) het systeem
gedemonstreerd, ditmaal aan de pers. Het specifiek naar de IVK-dierenartsenkeurders gerichte programmagedeelte werd voorgesteld tijdens een module van het
Centrum voor Voortdurende Vorming.
-

Gezamenlijke gecoördineerde aanpak vanuit het FAVV in geval van incidenten
•

MKZ

Niettegenstaande het vanzelfsprekend lijkt is de gezamenlijke aanpak van incidenten
geen eenvoudige opgave. Terwijl er gewerkt werd aan een algemeen crisisdraaiboek
werd in het voorjaar 2001 de nood duidelijk aan een aangepast naar het Agentschap
gericht MKZ-draaiboek. Deze ziekte heeft geen rechtstreekse implicaties op de
volksgezondheid maar kan desastreuze gevolgen hebben voor de landbouw- en
voedingssector. Wellicht hielpen deze uitgangspunten mee tot het in een
recordtempo tot stand brengen van een draaiboek dat met alle mogelijke elementen
rekening hield. Alle betrokken administraties en sectoren hielpen mee en keurden het
eindresultaat goed. Bij de opmaak werd rekening gehouden met de maatregelen die
werden genomen door de Europese commissie bv. in Groot-Brittannië, Frankrijk en
Nederland. Dit liet het Agentschap toe simulaties te maken voor mogelijk uitbraken in
België.

In dit draaiboek waren volgende elementen verwerkt:
a. Crisisbeheer
b. De fase van verhoogde waakzaamheid
c. De verdenkingfase
d. De bevestiging
a. De stand still
b. Het afbakenen van gebieden
c. Het afbakenen van corridors
d. Vaccinatie
e. Terugzending van vlees en bepaalde vleesproducten naar België
f. Reinigen en ontsmetten
e. De certificatie
Een aantal van deze elementen werden in de verschillende diensten concreet
ingevuld middels omzendbrieven en dienstinstructies. Dankzij de verhoogde
waakzaamheid van het Agentschap maar ook van andere diensten zoals lokale en
federale politie kon België vrijwaard blijven van MKZ.
•

Medewerking van het FAVV aan de opstelling aan een interventieplan in geval
van bioterrorisme-aanslagen

Na de aanslagen van 11 september 2001 en meer bepaald na het opduiken van
pakketten die wellicht anthrax (miltvuur) konden verspreiden werd binnen het
Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu een werkgroep
opgericht om de mogelijke risico’s in geval van bioterroristische aanslagen te
beoordelen en actieplannen op te stellen.
Vertegenwoordigers van het FAVV hebben hieraan meegewerkt, met name om de
mogelijkheden van het moedwillig verspreiden van besmettingen via de voeding en
het water op te sporen en te voorkomen.
Er werden procedures opgesteld om het de politie en de andere betrokken
overheidsdiensten mogelijk te maken op een uniforme manier op te treden.
Er werden enkele “verdachte” voedingsmiddelen onderzocht maar in geen enkel
geval werd een besmetting vastgesteld.

