
Geen reden tot bezorgdheid voor de levensmiddelen uit Japan in ons land. 

 

Op 15/03/2011 heeft DG SANCO ( Directoraat Generaal voor Gezondheid en Consumenten van de 
Europese Commissie) de Lidstaten aanbevolen voedingsmiddelen afkomstig uit Japan te controleren 
op radioactiviteit. 

Van zodra het nucleair incident bekend werd heeft het Voedselagentschap een risico-evaluatie 
uitgevoerd en een verificatie van de levensmiddelen die uit Japan afkomstig zijn.  

Bij de evaluatie wordt rekening gehouden met:  

- hoeveel en welke producten worden geïmporteerd, 

- wanneer deze producten verzonden werden (voor of na de aanvang van de problematiek, 
er rekening mee houdend dat vrachtvervoer per schip vanuit Japan een maand onderweg 
is), 

- het bestralingsrisico van deze producten, 

- eventuele informatie vanuit Japan: de mogelijkheid bestaat dat Japan in een situatie 
terechtkomt dat het land niet meer kan voldoen aan de voorwaarden van Europa. 
                                                                                                              

In 2010 werden minder dan 1 ton vis en schaaldieren direct ingevoerd vanuit Japan op de Belgische 
markt. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is vis in Japanse restaurants meestal afkomstig van 
viskwekerijen of van de visvangst in Europa. 

Ook plantaardige producten van granen, soja, kruiden, algen, alcoholische dranken, enz… werden in 
zeer beperkte hoeveelheden ingevoerd. 

Uit voorzorg zal het FAVV stalen nemen van levensmiddelen die in de komende weken toekomen.  

De resultaten van deze controles zullen ook onmiddellijk doorgegeven worden aan de Europese 
Commissie. 

De import uit Derde landen is Europees gereglementeerd. De verplichte sanitaire controles gebeuren 
in het eerste punt van binnenkomst in de Europese Unie, de erkende grensinspectieposten (GIP’s). 
Aangezien er geen rechtstreekse vluchten zijn vanuit Japan naar België, zijn voor de invoer uit Japan 
naar ons land vooral de GIP’s in de zeehavens van belang. Producten die met het vliegtuig of per boot 
aangevoerd worden via andere lidstaten worden gecontroleerd  in de GIP’s van het land van 
binnenkomst in de EU. Eens een product gecontroleerd is in een grensinspectiepost  en geschikt 
verklaard is, is er vrij verkeer van goederen tussen de Europese Lidstaten. 

 Verder moet elke invoerder die deze producten aankoopt of gebruikt via een risico-evaluatie kunnen 
aantonen dat de producten afkomstig uit Japan geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. 
Hiertoe werden de beroepsorganisaties gevraagd hun leden te wijzen op de noodzakelijke 
waakzaamheid. 

De import in België van levensmiddelen uit Japan is zeer beperkt en zal nog aan verstrengde 
controles onderworpen worden. 

  


