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D OSSIER

Aangekondigde controleacties:
wat zijn dit?
Meer dan 95% van de controles uitgevoerd door het

Het Voedselagentschap probeert hier zo veel mo-

Voedselagentschap gebeurt onaangekondigd. Dit

gelijk publiciteit voor te maken en stuurt daarom

is ook zo opgelegd door Europa. In feite wil dit zeg-

zowel voor de aankondiging van de controle als voor

gen dat onze controleurs onaangekondigd bij een

de bekendmaking van de globale resultaten een

landbouwbedrijf, een voedingsbedrijf, een bakker,

persbericht rond.

een slagerij of een restaurant binnenstappen om een
controle uit te voeren. Natuurlijk doen ze dat op een
passende manier en er wordt ook steeds rekening
gehouden met mogelijks onvoorziene omstandigheden in het bedrijf.

We helpen ook de bedrijven om zich in orde te
stellen voor de controle door overal waar de acties
plaatsvinden opleidingen te organiseren. Alle goede
hygiënepraktijken worden uitgelegd. Wat ze moeten
doen als er een product niet veilig is voor de consu-

In 2009 is het FAVV gestart met een nieuw project

menten enz…Ook wordt er duidelijk uitgelegd hoe

“Aangekondigde controleacties”.

een controle van het FAVV verloopt, welke papieren

Dit zijn aangekondigde controles bij alle bedrijven
die rechtsreeks producten leveren aan de consument in een bepaalde regio: restaurants, grootkeukens, schoolkantines, keukens van bedrijven,
frituren, buurtwinkels, grootwarenhuizen, broodjeszaken, kinderdagverblijven, enz….
Deze controles worden een hele tijd vooraf aangekondigd. Er worden een tiental acties per jaar
georganiseerd verspreid over heel België. Elke actie
gebeurt in een andere gemeente en in samenwer-

ze moeten kunnen voorleggen, welke checklists er
gebruikt worden, …. Een checklist is een lange lijst
van items die bij elke controle nagezien worden.
Deze checklists staan op de website van het FAVV:
elk bedrijf kan dus altijd nagaan waarop het zal
gecontroleerd worden.
Het is niet omdat de controles aangekondigd
worden dat er bij een minder goed resultaat andere
maatregelen getroffen worden dan bij de onaangekondigde controles, de maatregelen zijn dezelfde.

king met de lokale besturen. Welk gemeentebestuur

Een jaar na de start van deze actie heeft het FAVV

zou er immers niet willen dat zijn gemeente goed

een evaluatie gemaakt: gaan we er mee verder of

scoort bij een controle en zeker bij een aangekon-

niet?

digde?
Het doel van het project “Aangekondigde controle-

Omdat er toch een sterke daling werd vastgesteld
van het aantal maatregelen dat moest getroffen

acties” is de bedrijven aan te zetten altijd en overal in worden bij een aangekondigde controleactie werd
orde te zijn met de wetgeving, controles of niet, om
zo te voldoen aan de eisen van het Voedselagentschap (wetgeving) en de verwachtingen van de
consumenten. Het bedrijf moet immers in orde zijn
als de controleur binnenkomt en niet alléén als hij
de zaak verlaat!

besloten dat deze acties worden voortgezet!
En vergeet niet: wil u de resultaten van uw slager,
bakker of lievelingsrestaurant kennen:
raadpleeg dan
https://operator.foodweb.be/Public/SearchOperator.
aspx?language=nl
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Opleidingen voor veilig voedsel

Sinds 1 september 2008 heeft het FAVV een voorlichtingscel. Hiermee

is het belangrijk de juiste (bewaar)temperaturen te respecteren.

wil het op een pedagogische wijze de hygiëne verbeteren in bedrijven

Koelkasten, diepvriezers, bain-marie,… Werken ze goed en kan de

die rechtstreeks aan de consument leveren (Business to Consumer).

temperatuur makkelijk opgevolgd worden?

Deze cel behoort tot de dienst communicatie en bestaat uit 4 ervaren
“terrein”-medewerkers.

• Traceerbaarheid is de mogelijkheid om de afgelegde weg van een
product te volgen. Bij problemen moeten gevaarlijke producten

De bedoeling is deze bedrijven te tonen hoe ze begrippen als autocon-

makkelijk en snel uit de markt genomen kunnen worden. Hier-

trole, goede hygiënepraktijken, HACCP, traceerbaarheid en meldings-

voor worden registers bijgehouden van ontvangen en verzonden

plicht in de praktijk kunnen brengen. Maar wat betekenen deze begrip-

producten.

pen nu ook weer precies?
• Autocontrole (of zelfcontrole) is het geheel van de maatregelen die •

Als er een probleem is dat men niet onder controle heeft moet dit

bedrijven moeten nemen om de voedselveiligheid van de produc-

zo snel mogelijk gemeld worden aan het FAVV. Dit heet de

ten die ze aan de consument aanbieden te garanderen. Het hebben

meldingsplicht.

van zo’n autocontrolesysteem is al sinds 2005 bij wet verplicht.
• Goede hygiënepraktijken hebben te maken met de eisen die gesteld worden aan de infrastructuur, de materialen en toestellen, het
onderhoud ervan, afvalverwerking, persoonlijke hygiëne, kledij,…

De voorlichtingscel heeft ondertussen al meer dan 40.000 personen
opgeleid. Een greep uit de projecten:
• Horeca. De restaurateurs werden per provincie persoonlijk uitgenodigd om een opleiding te volgen. Een herinnering werd gestuurd
naar bedrijven die een waarschuwing kregen en naar starters.

• HACCP (Hazard analysis critical control points) is een systeem
waarbij wordt bekeken welke gevaren er bestaan en hoe deze

• Een alternatief voor de administratieve boetes. Het Agent-

gevaren kunnen beheerst worden. Één van de meest voorkomende

schap streeft er naar om de hygiëne in de horeca te verbeteren

gevaren zijn ziekteverwekkende micro-organismen (bacteriën,

(restaurants, pitabars, frituren, snackbars, …) en stelt de bedrijven

gisten, schimmels, virussen). Om deze onder controle te houden

sinds 2011 voor om de administratieve boete te laten vallen als hun
personeel een opleiding volgt die wordt georganiseerd door de
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Mag ik minder verse delen van
groenten wegsnijden en de
goede stukken nog eten?
Enkele dagen geleden kocht u groenten en fruit die u
voor het grootste deel dezelfde avond hebt gegeten.
Maar er bleven toch een meloen, vier wortelen en
twee tomaten over die u de volgende dagen dacht te
consumeren.
U denkt er echter niet meer aan en pas een week later
vindt u deze groenten terug. Jammer genoeg merkt u
her en der enkele bruine vlekjes op en bepaalde
delen van de groenten zijn zacht geworden…
U denkt dan ook deze groenten in de vuilnisbak te
gooien… Denk even opnieuw. We kunnen hier niet
veralgemenen en u moet de staat van de groenten
geval per geval beoordelen, maar vaak kunt u de minder verse gedeelten van deze groenten wegsnijden
(voorzie wel een ruime marge!) en de goede stukken
zonder gevaar voor de gezondheid consumeren.
voorlichtingscel. Dit geldt alleen voor een eerste boete en geldt niet
voor inbreuken tegen het rookverbod.
• Kinderdagverblijven. De nieuwe autocontrolegids voor de opvang

En als u geen zin hebt een ietwat overrijpe courgette
als dusdanig op te eten, kunt u er nog altijd soep van
maken.

van baby’s en kleuters werd gepubliceerd in 2013. Hiervoor werden

Zo spaart u niet alleen geld uit, u draagt ook bij tot

opleidingen georganiseerd in samenwerking met Kind en Gezin en

minder voedselverspilling!

het “Office de la Naissance et de l'Enfance” (ONE).
• Schoolkeukens. In 2010 werd, in samenwerking met de gewesten
en gemeenschappen, gestart met opleidingen voor de verantwoordelijken en leerlingen van hotel‐, slagerij‐ en bakkerijscholen.
• Beroepsonderwijs: project specifiek op maat van laatstejaarsstudenten in een afstudeerrichting die met voeding te maken heeft.
• Grootkeukens: een project specifiek voor gemeenschapskeukens
zoals in ziekenhuizen, rusthuizen, gevangenissen,…
• Voedselbanken en liefdadigheidsinstellingen: een project dat
zich specifiek richt tot vrijwilligers die voedsel bedelen of een sociaal restaurant uitbaten.
• Jeugdkampen: een project voor de leiding en kookouders van
jeugdbewegingen.
De voorlichtingscel geeft niet alleen opleidingen maar werkt ook mee
aan diverse publicaties en zorgt voor een didactische permanentie op
de stand van het FAVV tijdens vakbeurzen.
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Wok Away - lekkere wokschotel met kip op een voed

Alles in één pan. Wat is er makkelijker?

Veilig wokken

Een wokgerecht is dan ook dé uitgelezen bereiding

Alles begint met de aankoop van de ingrediënten.

voor een snelle, lekkere én gezonde maaltijd.

De volgorde van aankoop in de winkel is belangrijk.

Je kan wokken met bijna alle groenten en vlees, maar

Begin met de niet-gekoelde producten: noedels of rijst,

een wokje met kip blijft nog steeds één van de favorie-

gedroogde kruiden, sojasaus. Ga dan naar de versafde-

ten, al dan niet gecombineerd met noedels of rijst.

ling voor de groenten en beëindig je aankoop met het
vlees, de vis of schaaldieren.

Wat kunnen we wokken?

Het is belangrijk dat de ‘koude keten’ gerespecteerd
wordt en niet wordt onderbroken. Producten die ge-

Je kan gaan voor typische wokgroenten zoals paksoi,

koeld bewaard worden in de supermarkt worden best

sojascheuten, suikererwten en champignons maar

vervoerd in een koelbox of koeltas met koelelementen.

wokken kan evengoed met meer traditionele groentjes

Neem ook altijd best de kortste weg naar huis. Eens

zoals bloemkoolroosjes, broccoli, prei, ajuin, paprika,

thuis aangekomen plaats je de gekoelde producten zo

aan jou de keuze. Heb je weinig tijd koop dan kant-en-

snel mogelijk in de koelkast of diepvries. Groenten en

klare wokgroenten. Je vindt die in het koelvak van bijna fruit worden in de supermarkt niet altijd in het koelvak
elke supermarkt.
Wat het vlees betreft, je kan gaan voor kip, runderreepjes, de klassiekers maar scampi’s of mosselen doen
het ook uitstekend in een wokgerecht. Voor vegetariërs
kunnen stukjes tofu of quorn perfect meegebakken
worden.
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bewaard, als ze thuis in de koelkast bewaard worden,
kan je ze wel langer vers houden.

dselveilige manier
Het gerecht
Wat hebben we nodig voor ons gerecht?
•

2 kipfilets

•

100 g broccoli

•

120 g sluimererwten (of suikererwten)

•

pakje sojascheuten

•

klein bakje champignons (shiitake of oesterzwammen)

•

1 rode paprika

•

1 prei

•

paksoi (naar keuze)

•

sojasaus

•

teentje knoflook (fijngesneden)

•

koriander (fijngehakt)

•

beetje bruine suiker (kokossuiker)

•

gember of citroengras (optioneel voor een extra
oosterse toets)

Je kan in dit gerecht eindeloos variëren met groenten,
maar let erop dat de groenten altijd beetgaar blijven.
Voeg ze als laatste toe en roerbak kort.

bacteriën. Daarom is het ook belangrijk om de kippenreepjes goed te doorbakken en zeker niet rosé te laten.
Na het manipuleren van de rauwe kip: handen wassen!
De wokgroentjes
Ondertussen heb je ruim de tijd om alle groenten te
snijden. Was je handen even vooraf. Snij de groenten
op een propere snijplank met een proper mes, om
kruisbesmetting te vermijden. We willen immers niet
dat de bacteriën die op de kip aanwezig zijn worden
overdragen op de groenten. Doe de gesneden groentjes ook in een propere kom en zet ze afgedekt in de
koelkast.
De bereiding
Giet een beetje olie in de wok en wals de olie goed
rond.
Laat de wok altijd goed warm worden (olie mag beetje
walmen) voor je begint te koken, dan wordt de kip vlug
dichtgeschroeid en blijft ze goed sappig.
Haal de kippenreepjes uit de koelkast en doe ze in de
hete wok. Bak goed aan onder voortdurend roeren.
Voeg de fijngesneden look toe.
Voeg als de reepjes gebakken zijn de groenten toe.
Hou er echter wel rekening mee dat sommige groenten
(broccoli, sluimererwten, paprika) een langere baktijd

We beginnen ons wokgerecht met het grondig wassen

nodig hebben dan andere. Voeg de sojascheuten op

van onze handen. Onze handen zijn immers een broei-

het laatste moment toe dan blijven ze lekker krokant.

haard van bacteriën.

Je kan het wokgerecht nog wat bijkruiden met peper,

De kip
De kip kan je best ook even marineren (15 minuutjes)
op voorhand. Snij de kip in reepjes en leg ze in een
propere kom. Kruid de kippenreepjes met zout, peper,
kippenkruiden en bestrooi ze met een beetje kokos-

zout en andere kruiden zoals paprika, kippenkruiden of
giet er gerust nog een scheut sojasaus bij.
Roer goed om en laat een paar minuutjes goed “doorwokken”. Helemaal op het einde kan je er de koriander
bijvoegen.

suiker. Overgiet ze met sojasaus en roer alles goed om.

Je kan dit gerecht het best combineren met noedels of

Dek de kom goed af en zet hem zo snel mogelijk terug

rijst die je apart hebt klaargemaakt.

in de koelkast. Kippenvlees is immers heel gevoelig aan

Bewaren
Restjes kunnen in een goed afgesloten recipiënt in de
koelkast 2 tot 3 dagen bewaard worden en in de
diepvries tot 6 maanden.
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Rundertuberculose: het FAVV waakt
België is officieel vrij van rundertuberculose. Dit Europese statuut betekent dat minder dan 1 rundveebedrijf op 1000 (0,1%) door de ziekte
getroffen wordt. Recent werden in ons land twee haarden van rundertuberculose bevestigd, meer bepaald in Limburg. Het FAVV volgt de
situatie op de voet. Het lijkt ons dan ook het geschikte moment om in
deze nieuwsbrief wat meer uitleg te geven over deze ziekte.

Evolutie van het aantal haarden van rundertuberculose in België sinds 2000
Wat is rundertuberculose?

Het FAVV waakt!

Rundertuberculose is een zoönose die wordt veroorzaakt door een

Er bestaan meerdere maatregelen om de evolutie van de situatie op te

bacterie, Mycobacterium bovis. De term “zoönose” betekent dat de

volgen.

bacterie die deze ziekte veroorzaakt kan worden overgedragen van
een besmet dier op de mens. Er is echter geen reden tot ongerustheid:

•

pen: onder de huid worden antilichamen tegen deze bacterie

hoewel in theorie een besmetting mogelijk is, is er op het terrein een

ingespoten om te zien of het immuunsysteem van het dier in actie

uitgebreid bewakings- en bestrijdingsplan van kracht dat het risico tot

komt. Zo ja, dan is er een verdenking en worden er verdere testen

praktisch nul herleidt.

Schijn bedriegt

Bij aankoop wordt elk rund aan een tuberculinatietest onderwor-

uitgevoerd.
•

Elk rund dat in een slachthuis binnenkomt moet een officiële
keuring door het FAVV ondergaan: als er littekens die wijzen op een

“Schijn bedriegt” is hier wel echt letterlijk te nemen: tuberculose is

bacteriële besmetting worden aangetroffen op het karkas, wordt

meestal moeilijk op het zicht vast te stellen bij een besmet rund.

op het bedrijf waar het dier vandaan komt een epidemiologisch on-

Een dier kan drager zijn van de bacterie zonder dat het hiervan tekens

derzoek uitgevoerd. Hierdoor werd trouwens deze zomer de eerste

vertoont: we zeggen dan dat de ziekte “latent aanwezig is”.

haard van tuberculose in Limburg ontdekt (een stier van twee jaar

De symptomen zijn erg discreet en treden bij runderen slechts op

oud werd binnengebracht in het slachthuis en vertoonde tekenen

als de ziekte al vergevorderd is. Gewichtsverlies, verminderde

van besmetting). De bedoeling van dit epidemiologisch onderzoek

melkproductie of een sterke hoest kunnen bij veehouders en

is de “contactbedrijven” op te sporen, dit zijn bedrijven waar dieren

dierenartsen een belletje doen rinkelen…

werden uitgewisseld met het oorspronkelijke haard. Meestal wor-

Omdat runderen in kudde leven en de ziekte erg besmettelijk is, kan
een dier dat latent drager is van de ziekte op korte tijd en ongemerkt
een groot deel van de veestapel besmetten. Dit kwam in het verleden
vaak voor en in sommige landen nog steeds. Daarom heeft Europa
de lidstaten verplicht een strikt bewakingsprogramma in te stellen
om, eens de ziekte uitgeroeid is, het land officieel tuberculosevrij te
houden.
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den meerdere tientallen bedrijven als contactbedrijf geïdentificeerd
en er worden op die bedrijven meerdere testen uitgevoerd om er
zeker van te zijn dat geen enkel dier besmet is.

Vleessalade onder de loep
•

Elk bedrijf dat de voorbije vijf jaar een epidemiologisch onderzoek

Het Voedselagentschap voert enkele keren per jaar gerichte

heeft ondergaan wordt systematisch onderworpen aan een jaar-

controles uit waarbij een bepaald voedingsmiddel onder de loep

lijkse tuberculinatiefase. Elk dier wordt getest en het resultaat moet

wordt genomen. Zo waren er al acties omtrent filet américain,

voor de hele veestapel negatief zijn. Pas dan is men zeker dat de

sushi, pitta’s, …

bacterie niet op het bedrijf aanwezig is.
Begin deze zomer was het de beurt aan vleessalades die door de
•

Op bedrijven die rechtstreeks producten op basis van rauwe melk

slager zelf bereid worden. Zijn deze salades veilig voor con-

verkopen aan de consument (bijvoorbeeld kaas) wordt elk jaar

sumptie? Om hierop objectief te kunnen antwoorden hebben

een staltuberculinatie uitgevoerd. Als op het bedrijf rauwe melk

onze controleurs over het hele land monsters genomen en voor

verkocht wordt moet er verplicht een waarschuwing voor de

analyse naar het laboratorium gestuurd.

consument aanwezig zijn dat de melk moet worden gekookt voor
consumptie.

Op de 110 monsters die werden genomen bevatte er slechts één
een ziekteverwekkende bacterie. Meer dan 70 % van de monsters

•

Een bedrijf dat “verdacht” wordt van de aanwezigheid van de bac-

waren van een onberispelijke microbiologische kwaliteit. In de

terie (bijvoorbeeld als een rund gereageerd heeft op de tuberculi-

overige 30 % werden micro-organismen aangetroffen die echter

natie) mag geen dieren meer verkopen aan andere bedrijven om

niet ziekteverwekkend waren, maar wel wijzen op problemen

elk risico op de verspreiding naar andere bedrijven te vermijden.

met de hygiëne tijdens de bereiding en de bewaring van de

De melk van dieren die negatief reageerden op de tuberculinatie

vleessalade. Dit betekent niet dat er een direct gevaar is voor

mag worden verkocht aan melkerijen maar niet rechtstreeks aan de

de volksgezondheid. De bedrijven waar deze monsters werden

consument.

genomen werden met een officiële verwittiging aangemaand de
situatie te onderzoeken en de nodige maatregelen te treffen. Het
gaat voornamelijk over hygiëne, versheid en bewaaromstandig-

En wat betekent dit voor ons?

heden van de producten.

In België is de situatie stabiel en we blijven ver onder de 1 op 1000 besmette bedrijven. Het bewakingsprogramma van het FAVV werkt goed
en vandaag zijn besmettingen dan ook zeldzaam.
Enkel door intens contact met een besmet rund kan de mens via de
lucht besmet geraken. Het gaat dan ook meestal om mensen van op
het terrein: veehouders, dierenartsen, verzorgers, …
De mens kan ook via de voeding besmet geraken: vlees of melk van
een besmet dier kunnen de bacterie overdragen. Daarom wordt in
het slachthuis elk karkas dat ervan verdacht wordt besmet te zijn uit
de voedselketen geweerd. Melk wordt opgehaald door melkerijen en
krijgt systematisch een warmtebehandeling. Door de hoge temperatuur worden de bacteriën geneutraliseerd.
Enkel bij aankoop van rauwe melk rechtstreeks op de hoeve moet
u aandachtig zijn. Het wordt aangeraden rauwe melk altijd goed te
verhitten alvorens ze te gebruiken. De voedingswaarde verandert
nauwelijks en daarmee bent u tenminste zeker.
Meer info over rundertuberculose vindt u op onze website:
www.favv.be > Professionelen > Dierlijke productie > Dieren >
Dierengezondheid > Rundertuberculose.
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O P E N B E DR I J VE NDAG

De Food Safety Tour
Open bedrijvendag op zondag 4 oktober 2015
Sinds meer dan 20 jaar wordt in België elke eerste zondag van oktober een Open bedrijvendag georganiseerd.
Geïnteresseerde bezoekers kunnen er een of meerdere deelnemende bedrijven komen ontdekken: wat ze doen,
hoe en waarom, … Na enkele deelnames “ad hoc” neemt het Agentschap al vijf opeenvolgende jaren deel aan dit
evenement. Dit jaar hebben 600 bezoekers op 4 oktober de interactieve en leerrijke “Food Safety Tour” afgelegd in het
Food Safety Center in Brussel.
Deze “Food Safety Tour” bestond uit een parcours

In een mini-labo maakten de bezoekers kennis met

met meerdere haltes. Op een eerste halte konden de de 5 laboratoria van het FAVV en leerden ze hoe een
bezoekers zich inleven in de rol van een FAVV-con-

labo werkt, welke analyses er worden uitgevoerd en

troleur. Ze maakten er onder andere kennis met:

welke resultaten kunnen bekomen worden.

•

een kleurstoftest (malachietgroen) om een
verboden bewaarmiddel (sulfiet) op te sporen in
gehakt;

•

controles op de etikettering van voedingsmiddelen en waaraan deze etiketten wettelijk moeten
voldoen;

•

de regels die moeten gerespecteerd worden bij
het verwerken van insecten in voedingsmiddelen
(voor de durvers waren er zelfs insecten-hapjes
voorzien!);

•

de manier waarop de koelkast best georganiseerd wordt en de temperaturen waarbij verse
of diepgevroren producten moeten bewaard
worden;

•

een voorbeeld aan de hand van posters van een
controle in een slachthuis en slagerij.
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Eén stand was specifiek gewijd aan planten- en
dierenziekten, zoals bruinrot bij aardappelen en
hondsdolheid bij honden en katten. Velen weten immers niet dat het Agentschap ook bevoegd is voor
planten- en dierengezondheid! En wie aardappelen
zegt… denkt aan frieten! Met concrete voorbeelden
werden tips gegeven hoe ons nationaal gerecht best
bereid wordt zodat er zo weinig mogelijk acrylamide
(een mogelijks kankerverwekkende stof ) wordt
gevormd. Verder kregen de bezoekers uitleg over
de werking van het Wetenschappelijk Comité van
het FAVV en wat het doet om de opdrachten van het
FAVV te ondersteunen.

België importeert en exporteert heel wat voedings-

Met een muziekgroepje en een grime-stand voor de

middelen, dieren, dierlijke producten en planten

kleinsten eindigde de Tour in een gezellige sfeer bij

naar en van landen buiten Europa: runderen,

een drankje dat door het FAVV werd aangeboden.

paarden, honden, diepvries-scampi’s, snijbloemen,
gedroogde vruchten… de lijst is lang! Ook hierop
houdt het FAVV toezicht en wel in de grensinspectieposten (GIP), waar de sanitaire en fytosantaire
toestand van goederen die het grondgebied binnenkomen wordt gecontroleerd. De Food Safety Tour
hield halt bij een virtuele grensinspectiepost, waar
de bezoekers konden vaststellen dat al deze meer

Door zijn deelname aan dit jaarlijks evenement wil
het FAVV zich voortdurend beter bekend maken: hoe
we werken, met welke middelen en waarom. Hetgeen op het bord van de consument terecht komt
wordt meermaals gecontroleerd en tijdens deze dag
zagen de bezoekers met eigen ogen hoe in België
ons voedsel veiliger is dan ooit.

“exotische” producten enkel ons land binnenkunnen

Het is ook een “win-win”-relatie: de vragen, menin-

nadat ze aan het kritisch oog van een controleur

gen, commentaren en opmerkingen van de bezoe-

werden onderworpen, zowel in het land van oor-

kers vormen essentiële informatie voor het FAVV om

sprong als bij hun aankomst in Europa. Zendingen

zijn werking voortdurend te verbeteren.

die niet aan de normen voldoen worden in beslag
genomen. Enkele werden voor de gelegenheid tentoon gesteld in een voor de gelegenheid opgericht
“museum” in het Food Safety Center!
De Food Safety Tour eindigde bij de stand van de
Communicatiedienst waar elke deelnemer zijn
checklist kon laten verbeteren (een vragenlijst in

Het FAVV gaat mee met zijn tijd en dus verschijnt
er binnenkort een videoverslagje van deze dag op
Facebook!
En tot slot willen we alle bezoekers van harte bedanken voor de interesse in onze activiteiten en voor de
vele positieve commentaren.

“FAVV-formaat” die ze tijdens het parcours moesten
invullen) en een geschenkje ontving. Hier kregen ze
ook een woordje uitleg over hoe het FAVV communiceert (het meldpunt, de webistes voor consumenten
en professionelen, de nieuwsbrief, onze facebookpagina enz.).
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Agribex 2015
(8 tot en met 13 december 2015)

Onze deelname aan Landelijk Brussel
(20 september)

Traditiegetrouw is het FAVV ook dit jaar opnieuw te gast op

Jullie waren talrijk aanwezig om ons een bezoekje te

Agribex, belangrijkste landbouwbeurs van België. Je kan ons

komen brengen op onze stand tijdens deze schitterende auto-

vinden achteraan paleis 5 van de Heizel, in de buurt van

loze dag! Het weer was in ons voordeel en jullie deden talrijk

andere federale en regionale overheden.

mee aan onze voedingsquiz.

Medewerkers van onze Provinciale Controle-Eenheden zullen
er ter beschikking staan van de bezoekers. Te bezoeken van
woensdag 9 tot zondag 13 december, telkens van 10 tot 18 uur

Maar liefst 120 mensen deden mee met de quiz en 500
mensen hebben deelgenomen aan het spel van de “7 fouten”
in de keuken.

(dinsdag 8 december is een dag voor de professionele sector,

Wij willen jullie bedanken voor jullie interesse en we hopen

toegang enkel op uitnodiging).

jullie volgend jaar terug te mogen begroeten.

Meer info: www.agribex.be

Nieuwsbrief van het Voedselagentschap
Driemaandelijks - november 2015
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
AC-Kruidtuin - Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55 - 1000 Brussel
Afgiftekantoor Brussel X
Erkenning: P910664

12

PB- PP B- 31278
BELGIE(N) - BELGIQUE

