
Wat is de huidige stand van
zaken met betrekking tot de
FAVV?

“In België heeft men gekozen voor
twee organisaties voor de voedselvei-
ligheid en bewaking van de voedsel-
keten. Allereerst de FOD, Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid.
Deze is net als de beleidsdeparte-
menten van LNV en VWS in Neder-
land, in België verantwoordelijk voor
het voorbereiden van het beleid rond
voedselveiligheid en het vaststellen
van normen voor producten zoals
diergeneesmiddelen, pesticiden,
diervoeders en voedsel, normen voor
dierziektebestrijding en normen en
controlebeleid voor dierenwelzijn. 

Het FAVV is een uitvoerend agent-

schap waarin inspectie- en controle-
diensten zijn samengevoegd ten aan-
zien van operationele reglemente-
ring, I&R en traceerbaarheid, preven-
tie sensibilisering en informatie,
laboratoria en bewaking van de scha-

kels van de keten voor zowel de pro-
ducten als de productieprocessen.

De FAVV en FOD opereren geheel
los van elkaar. Een soortgelijke opzet
zie je bij de Europese Voedselautori-
teit. Op deze manier wordt getracht
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te voorkomen dat men bij het vast-
stellen van normen rekening gaat
houden met de haalbaarheid ervan.”

In die zin is de FAVV te vergelijken met de
Nederlandse VWA?
“Ja. Maar eigenlijk moet je tot de
slotsom komen dat elk land zich op
een andere manier aan het organise-
ren is. Ik heb de voorbije weken con-
tact gehad met mijn collega’s in
Nederland, Groot-Brittannië en Zwe-
den. Er zijn er geen twee die dezelfde
opzet hebben. In Zweden staat de
autoriteit bijvoorbeeld geheel onder
de verantwoordelijkheid van het
ministerie van Landbouw, iets waar
we vandaag nog maar weinig begrip
voor kunnen opbrengen. In Neder-
land kunnen zowel Landbouw als
Volksgezondheid de VWA opdrachten

geven. Deze doet ook meer dan
alleen voedsel; speelgoed, tabak en
textiel vallen er ook onder. Dat was
een ontdekking voor ons. In België is
de FAVV alleen met de voedselketen
bezig. In Duitsland kiest men voor
weer een andere opzet. Je ziet dat het
landschap zeer divers is.” 

Hoe groot is uw dienst?
“Momenteel werken er ongeveer
1.300 mensen voltijds bij het agent-
schap. Daarnaast hebben we nog
eens 800 deeltijdse werkers, te verge-
lijken met circa 400 volledige krach-
ten. Het betreft hier vooral dierenart-
sen die betrokken zijn bij de keurin-
gen. Al deze mensen zijn afkomstig
van een groot aantal diensten. Zo zijn
ruim 700 mensen van het eind okto-
ber 2002 formeel opgeheven ministe-
rie van Landbouw overgekomen. Ook
is het overgrote deel van het perso-
neel van de Eetwareninspectie en
Veterinaire Inspectie naar ons over-
geheveld.”

Welk budget heeft u voor 2003?
“In totaal 175 miljoen euro. Daarvan
is 60 miljoen euro een donatie van de
overheid, ingeschreven in het budget
van de FOD veiligheid van de voed-
selketen. De rest is afkomstig van
sectorbijdragen, dus keuringsbijdra-
gen, retributies, enzovoorts.” 

Aan de vooravond van een zeer ingrijpende reorganisatie vertelt directeur Piet

Vanthemsche, directeur van de Belgische voedselautoriteit FAVV over de vorderingen van

zijn dienst. Autocontrole is een belangrijk onderwerp in België. Een bedrijf dat

aantoonbaar over een goed werkend systeem beschikt, hoeft minder inspectiekosten te

betalen. Hetzelfde geldt als zij analyseresultaten verstrekt, maar dan wel van alle

monsters. Prioriteit krijgen de kleinere bedrijven. Daarvoor moeten veel eenvoudiger

kwaliteitsbewakingssystemen komen.

Hans Damman

Piet Vanthemsche, directeur Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen
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ger maken voor bedrijfjes’
Wat wilt u met deze middelen het komende
jaar bereiken?
“Belangrijke interne doelstelling
voor 2003 is om al deze diensten uit
elkaar te halen en terug in elkaar te
zetten volgens het nieuwe organo-
gram van onze dienst (figuur 1, red).
Op 1 mei 2003 zouden wij daarmee
volledig operationeel moeten zijn.” 

In België is wetgeving in voorbereiding
voor het invoeren van zelfcontrolesyste-
men. Hoe zien deze plannen eruit?
“In België wordt heel actief gediscus-
sieerd over autocontrole. Zowel het
Raadgevend Comité, waarin stake-
holders zitting hebben, als een aan-
tal werkgroepen van de FAVV zijn
met de nadere uitwerking bezig. In
ieder geval moet een zelfcontrolesys-
teem of bedrijfseigen kwaliteitsbe-
wakingssysteem drie elementen heb-
ben. HACCP is er daar een van, maar
je hebt ook goede hygiënepraktijken
en een managementsysteem nodig.
Wij discussiëren vandaag over een
reglementering waarin wordt
bepaald aan welke parameters auto-
controlesystemen naar ons idee moe-
ten voldoen. Ook moeten die aan
bepaalde normen voldoen, liefst
internationaal aanvaardbare normen
met controle door een onafhankelij-
ke derde.”

Dat kan het Agentschap zijn, maar ook
een certificerende instelling?
“Ja, mits een instelling voldoet aan
internationale normen zoals EN
45011 en EN 45012. Net zoals bedrij-
ven een certificerende instelling
betalen, zullen zij in de kosten voor
onze inspecties en toezicht moeten
bijdragen. De hoogte daarvan moet
nog worden vastgesteld. 

Vanuit die bedrijfseigen kwaliteits-
bewakingssystemen moeten wij als
agentschap informatie krijgen. Mel-
dingsplicht. Dat is een moeilijke dis-
cussie. Wat moet er gemeld worden?
Wanneer moet er gemeld worden en
wat ga je daar als overheid mee
doen? Maar meldingsplicht is een
essentieel onderdeel van de discus-
sie. Hetzelfde geldt voor traceerbaar-
heid. Volgens ons moet ook dit deel
uitmaken van die bedrijfseigen kwa-
liteitsbewakingssystemen. Overigens
moeten bedrijven al deze informatie
twee tot vijf jaar bewaren.” 

In hoeverre worden bedrijven beloond voor
hun inspanningen?

“Als de discussie over de invulling
van autocontrole af is, gaan wij zoe-
ken naar een systeem waarin we
bedrijven kunnen catalogiseren.
Bedrijven die een extra inspanning
doen op het vlak van kwaliteitsbewa-
king en bedrijven die dat niet doen.
Ben je zo ver, dan kun je eigenlijk
twee dingen doen. Je kunt de inspec-
ties gaan richten in functie van het
risico waarbij we ervan uit gaan dat
bedrijven zonder goed kwaliteitsbe-
wakingssysteem meer inspecties
behoeven dan bedrijven met een
goed werkend systeem. En twee:
Bedrijven die inspanningen doen op
dat vlak, en die iets extra leveren aan
het voedselagentschap, kun je aan-
moedigen door ze minder bijdragen
te laten betalen. Dat gaat dus verder
dan alleen maar die zaken die wette-
lijk vereist zijn. Denk aan certificatie
door een derde, de melding van een
aantal gegevens, de extra inspanning
bij het bemonsteren en beschikbaar
stellen van de daaruit voortvloeiende
analysegegevens. Al die informatie
kunnen bedrijven op een voor ons te
verifiëren manier inbrengen. De
garantie die het FAVV moet hebben,
is dat het bedrijf alle analyseresulta-
ten zal overleggen. Dus ook de min-
der goede. Dat zal een deel van de
afspraak zijn. Wij zoeken dus naar
een systeem waarin bedrijven niet
twee keer voor hetzelfde moeten
betalen, een keer voor ons en een
keer intern.”

Dat spreekt aan?
“Ja, al moet je geen valse verwachtin-
gen scheppen. Toezicht, controle en
certificatie blijven een basisactiviteit
van de overheid die door de bedrijven
zelf gefinancierd zal worden. Wel
geven wij bedrijven op deze manier
een financiële stimulans. Mijn erva-
ring is dat shareholders daar zeer
gevoelig voor zijn.”

Welke omvang kan dit krijgen?
“Dat zullen we zelf verder moeten
uitzoeken en ondervinden in de
komende jaren. Neem de mengvoe-
dersector. Deze heeft zelf een staal-
nameprogramma opgezet. Wij zijn
met hen aan het kijken in hoeverre
dit programma complementair kan
zijn aan hetgeen wij doen. Op sector-
niveau zal daardoor het aantal stalen
dat wijzelf nemen, mogelijk kunnen
afnemen. Eigenlijk is dat een soort
win-win-situatie.”

Gaat dit voor alle voedingsmiddelenbedrij-
ven gelden?
“Ja. Je moet ieder bedrijf de kans
geven om deel te kunnen nemen,
anders zou je discrimineren. Het zal
natuurlijk afhankelijk zijn van de
plaats in de keten. Een landbouwbe-
drijf zal autocontrole op een andere
manier kunnen invullen dan een klas-
siek voedingsbedrijf. Het werkt ook
in een geheel andere omgeving.” 

Het grote aantal kleine bedrijven In België
kan moeilijk HACCP invoeren. Hoe wilt u
daar mee omgaan?
“De Belgische voedingsindustrie kent
ruim 6.300 bedrijven. 80 procent
daarvan heeft minder dan 10 werkne-
mers in dienst. Op de site van Fevia,
de Federatie van de Belgische voe-
dingsindustrie kunt u dit zo opzoe-
ken (www.fevia.be, red).

Mijn stelling is dat het voedingsbe-
leid staat of valt met het implemente-
ren van kwaliteitsbewakingssystemen
in dergelijke bedrijven. Zij hebben
onvoldoende kritische massa, hebben
behoefte aan kennis – je kunt die

vaak niet in één hoofd steken – en
voor hen is het financieel ook moei-
lijk om de kosten daarvoor allemaal
op te hoesten. Het is dan ook over-
duidelijk dat we aan de invoering van
kwaliteitsbewakingssystemen in deze
kleine bedrijven de komende jaren
veel aandacht moeten besteden. Ik
ben drie weken geleden op bezoek
geweest bij mijn Zweedse collega’s
die met dezelfde problematiek te
maken hebben. Van veel kleine veraf
gelegen bedrijfjes. Zij zeggen dat zij
niet anders kunnen dan met aange-
paste systemen werken. Dat wil niet
zeggen dat je minder eisen moet stel-
len, maar wel dat je de systemen een-
voudig en voor hen werkbaar moet
houden.”

Gidsen voor goede hygiënepraktijken kun-
nen daarbij helpen. Echter kleine bedrijven
mogen de daar in beschreven opzet niet
een-op-een overnemen.
“Dat klopt. Zij moeten er hun eigen
invulling aan geven. Dat dwingt hen
ertoe om over de opzet en achterlig-
gende ideeën na te denken in plaats
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van deze klakkeloos over te nemen.” 

Maar is het niet beter eerst deze desnoods
klakkeloos over te laten nemen en daarna
een verbeterslag door te voeren?
“Wij zijn nu op zoek naar de mini-
male dingen waar zij aan zouden
moeten voldoen. Neem nu de GMP-
code voor veevoeder. Zelfmengende
bedrijfjes kunnen daar niets mee. Zij
hebben veelal niet de tijd en capaci-
teit om uit de meer dan 300 bladzij-
den datgene te selecteren wat voor
hen van belang is. Je moet deze dus
vertalen naar zo’n zelfmenger. Dan
hou je – schat ik – nog niet eens
twaalf bladzijden over. Een ander
voorbeeld. Ik was onlangs op een
zuivelhoeve en vroeg daar aan welke
instructies zij moeten voldoen. Toen
bleek dat dit dezelfde waren waaraan
ook een groot zuivelbedrijf als Cam-
pina moet voldoen. Dáár zit het pro-
bleem. Je moet deze vertalen naar de
eigen omgeving. De branchevereni-
gingen moeten daarin een rol spe-
len.”

Pakken deze dat al voldoende op?
“Ja. Toch wel. De evolutie is de laat-
ste jaren heel snel gegaan. Er zijn
gidsen in verschillende branches;
denk aan bakkers, maalderijen, de
aardappelverwerkers. De vleesver-
werkers, de zuivelsector en nog veel
andere branches zijn er mee bezig.”
(zie ook: www.qualityfood.be, red) 

Op welke termijn moeten de kleine bedrij-
ven hun zaken voor elkaar hebben?
“Dat is niet zo eenvoudig te zeggen.” 

Maar in welke orde van grootte?
“Ik denk dat de bedrijven toch eind
2003 een heel eind moeten zijn opge-
schoten. We zijn nu bezig met het
systeem van autocontrole te ontwik-
kelen. De branches zijn bezig met
het ontwikkelen van de gidsen. Dus
over een jaar moeten we toch zicht
beginnen te krijgen op een flinke
vooruitgang.”

Bedrijven maken deel uit van ketens. Deze
overschrijden landsgrenzen. Accepteert u de
bevindingen van de VWA indien het Neder-
landse grondstoffen betreft?
“Wat grensoverschrijdend is, moet
op een gezamenlijke manier bena-
derd worden. Met de VWA hebben
wij een werkgroep opgezet om na te
gaan hoe te werken bij incidenten die
zich deels op elkaar’s gebied afspe-
len. In feite vindt de discussie over
dit soort zaken plaats in het Perma-
nent Comité voor de Veiligheid van
de Voedselketen, want je moet ook de
Europese Commissie erbij betrekken.
Maar ik vind dat bij grensoverschrij-
dende zaken de Commissie de rol

van coördinatie moet spelen. Bij de
MPA-affaire is dat eigenlijk vrij goed
verlopen. De Commissie, DG Sanco,
heeft de coördinatie op zich geno-
men, heeft contacten gefaciliteerd,
heeft vergaderingen zelf bijeengeroe-
pen en heeft tactisch oplossingen
gezocht.”

Wat zijn de bevindingen over acrylamide
in België?
“Eigenlijk zou dit een mooie case
zijn voor de Europese Voedselautori-
teit. Onze houding is geweest: Wij
wachten de discussie op Europees
niveau af. Ondertussen doen wij aan
monitoring om te kijken hoe de situ-
atie is bij ons. Aan het rapport wordt
momenteel de laatste hand gelegd.
Maar ik neem aan dat er geen grote
verschillen tussen de landen zijn.”
(Dit rapport staat inmiddels op de
FAVV-site, red).

Hoe met ketencontrole om te gaan in ‘vre-
destijd’?
“De manier waarop de overheid zich
in België reorganiseert, is gericht op
toezicht op de volledige keten. In
Groot-Brittannië is dat niet zo. Daar
doet de FSA de keuring van vlees en
de rest van het voedsel wordt gecon-
troleerd door plaatselijke autoritei-
ten. Het budget voor deze autoritei-
ten moet concurreren met die van
politie, brandweer, enz. In Zweden is
de situatie net zo.

Daarnaast evolueert de markt naar
ketenborging. De aansturing daarvan
gebeurt veelal door de sterkste scha-
kel, de retail. Deze is druk doende
eigen kwaliteitsketens op te bouwen.
De evoluties bij overheid en markt
zijn een beetje complementair.”
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Hecht u bij de autocontrole waarde aan
het HACCP-certificaat?
“Zoals ik al aangaf is HACCP alleen
niet voldoende. Het is één verplicht
element van autocontrole. Certificatie
moet je globaal bekijken, niet voor één
onderdeel. Het FAVV zal binnen die
context rekening houden met certifi-
catie door derden. Met onze 1.700
mensen kunnen wij onmogelijk de
ganse Belgische voedselketen contro-
leren. Dat zijn 250.000 controlepun-
ten. Dat betekent dat je als overheid en
markt complementair moet werken.
Het is belangrijk dat je dat erkent, al
betekent het niet dat je als overheid
naïef moet zijn.”

Retailers eisen niet langer het HACCP-cer-
tificaat, maar gaan over op Eurep-GAP. 
“Je moet het niet focussen op het cer-
tificaat. Eurep-GAP is veel breder dan
de doelstelling van de FAVV, maar het
kan een behoorlijke referentie zijn.

In internationaal verband kun je ook
denken aan GFSI.”

Juicht u dit toe?
“Ik denk dat dit een belangrijke evo-
lutie is, maar ik weet niet of het haal-
baar is voor alle onderdelen van de
keten. Ik heb de indruk dat men in
deze globale systemen zo breed mikt,
en de zaken zo complex maakt, dat
men zijn doel een beetje voorbij
schiet. Wel zijn het allemaal ontwik-
kelingen die bijdragen aan de verdere
ontwikkeling van kwaliteitszorg en
voedselveiligheid.” ■
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doel een beetje voorbij schiet


