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Actueel

Vogelgriepepidemie in Azië: 
verhoogde waakzaamheid in Europa

Zuidoost Azië wordt sinds 2003 geteisterd door een epidemie van aviaire in+ uenza 
(vogelgriep, afgekort AI). Half augustus werden gevallen van AI in centraal Azië (het noorden 
van Kazakstan) ontdekt en ook in Siberië werden haarden vastgesteld.  Begin oktober dook het 
vogelgriepvirus op in Turkije en Roemenië, later ook in Kroatië, en bereikte daarmee Europa.

Het Voedselagentschap volgt de situatie op de voet en heeft een aantal nieuwe maatregelen 
genomen om de insleep van vogelgriep in ons land te vermijden. De situatie evolueert snel en op het 
moment dat u dit leest zijn er allicht reeds bijkomende elementen. Een woordje uitleg.

Trekvogels In Zuidoost Azië was vooral 
gekweekt pluimvee slachto@ er van de ziekte 
maar in de berichten uit centraal Azië wordt 
tegelijk melding gemaakt van wilde vogels 
die bezweken zijn aan het vogelgriepvirus. 
Sommige van deze wilde vogels zijn trekvo-
gels, die de zomer doorbrengen op de toen-
dra’s van Siberië en in het najaar zuidwaarts 
trekken naar hun overwinteringsplaatsen. De 
landen waar deze vogels de winter door-
brengen zijn daarom in staat van verhoogde 
waakzaamheid. De trekroutes lopen in grote 
lijnen noord-zuid. De meeste vogels die 
vanuit Siberië hun overwinteringsplaats 
opzoeken, zullen dus niet over West Europa 
vliegen, maar kunnen bijvoorbeeld wel 
Zuidoost Europa aandoen. Desalniettemin 
wordt de monitoring geïntensiveerd op de 
rustplaatsen van trekvogels. Daarnaast heeft 
Nederland een tijdlang een ophokverplich-
ting ingesteld voor commercieel gehouden 
pluimvee om de kans op contact tussen wilde 
trekvogels en pluimvee zoveel mogelijk te 
beperken.  Deze algemene ophokverplichting 
werd intussen wel teruggeschroefd. België 
achtte een algemene ophokverplichting niet 
nodig, onder andere  omdat er veel minder 
trekvogels over het Belgisch grondgebied 
vliegen en omdat er minder bedrijven met 
buitenbeloop zijn (een ophokverplichting 
bestaat wel in de risicogebieden, zie verder). 
Het FAVV heeft de pluimveehouders per brief 
nogmaals geïnformeerd over het gevaar van 
deze ziekte en hen gewezen op de preven-
tieve maatregelen die genomen moeten 
worden om het risico van insleep te verklei-
nen (zie kaderstukje op de volgende pagina).
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Actueel (vervolg)

Dossier vogelgriep

Preventieve maatregelen

In het ganse land zijn onderstaande maatregelen van 
kracht:

•  De toegang tot alle plaatsen waar pluimvee gehou-
den wordt, is verboden voor personen, voertuigen 
en materiaal die in de 4 dagen voordien in risicoge-
bied in contact zijn geweest met pluimvee of eieren 
of op een plaats zijn geweest waar pluimvee wordt 
gehouden. Een risicogebied is een gebied waar 
vanwege aviaire inF uenza beperkende maatrege-
len van kracht zijn. In België zijn er op het moment 
geen risicogebieden.

•  Aan alle in- en uitgangen van pluimveestallen en 
van het pluimveebedrijf moeten ontsmettings-
voetbaden met een erkend ontsmettingsmiddel 
geplaatst zijn.

•  De toegang tot pluimveestallen en broeierijen is 
verboden voor personen die niet tot het bedrijf 
behoren; dit verbod geldt niet voor het personeel 
nodig voor de verzorging van de dieren en de 
bedrijfsvoering, de bedrijfsdierenarts en het perso-
neel van het FAVV en de personen die in opdracht 
van het FAVV werken. 

•  De toegelaten personen moeten bedrijfseigen 
kledij en -schoeisel dragen

•  Bedrijfsverantwoordelijken zijn verplicht een 
bezoekersregister bij te houden van alle personen 
die de pluimveestallen betreden.

•  Alle pluimveestallen moeten op slot worden 
gehouden.

•  Iedere ziekte of abnormale sterfte bij pluimvee 
moet onmiddellijk door de bedrijfsdierenarts 
worden onderzocht. Als de bedrijfsdierenarts 
aviaire inF uenza niet kan uitsluiten moet hij dit 
melden aan de inspecteur-dierenarts.

•  Indien er sprake is van 

 •  een afname van de normale voeder- en waterop-
name van meer dan 20%,

 •  een sterfte van meer dan 3% per week, of 

 •  een legdaling van meer dan 20% mag er op een 
toom van meer dan 200 stuks pluimvee geen 
therapeutische behandeling worden ingesteld 
voordat er stalen zijn genomen voor een diag-
nostisch onderzoek naar aviaire inF uenza.

Europa  De Europese overheid 
speelt steeds kort op de bal en 
nam onmiddellijk beschermende 
maatregelen waarbij een invoer-
verbod vanuit de getro@ en landen 
in Zuidoost Azië (Cambodja, 
China, Hong Kong, Indonesië, 
Laos, Maleisië, Thailand en 
Vietnam)  werd ingesteld van :

•  vers vlees van pluimvee, van 
loopvogels, van gekweekt en 
van vrij vederwild,

•  vleesproducten en vleesberei-
dingen op basis van vlees van 
de hiervoor vermelde diersoor-
ten of dit bevatten,

•  rauw voeder voor gezelschaps-
dieren en niet verwerkte grond-
sto@ en voor diervoeder die alle 
delen van hiervoor vermelde 
diersoorten bevatten,

•  eieren bestemd voor men-
selijke consumptie en niet 
behandelde jachttrofeeën van 
alle vogels,

•  niet-verwerkte pluimen en 
delen van pluimen,

•  levende vogels, met inbegrip 
van vogels begeleid door hun 
eigenaar (gezelschapsvogels).

Deze maatregelen werden 
onlangs uitgebreid tot Rusland en 
Kazakstan (juli 2005), Roemenië, 
Turkije en Kroatië (oktober 2005).

België  De gevolgen van de ont-
dekking van een haard van vogel-
griep zijn steeds rampzalig. Kippen, 
kalkoenen, fazanten, patrijzen, 
parelhoenders en kwartels zijn zeer 
gevoelig voor deze ziekte. Ganzen, 
eenden en duiven kunnen een rol 
spelen als reservoir en als drager 
van het virus. Deze ziekte verspreidt 
zich heel snel en heel gemakkelijk, 
vooral door contact met besmette 
vogels en hun producten of door 
contact met besmet materiaal 
(bijvoorbeeld : voeder, drinkwater, 
kratten of kooien die met uitwerp-
selen vervuild zijn.

België is op dit ogenblik gespaard 
van het vogelgriepvirus. Het laat-
ste voorval in ons land dateert van 

de lente 2003 en betrof de provin-
cies Antwerpen en Limburg. Maar 
waakzaamheid blijft nodig. Zelfs al 
is de beslissing van Nederland om 
pluimvee op te hokken uit vrees 
dat een besmetting door trek-
vogels wordt overgedragen wat 
voorbarig gebleken, toch kan de 
rol van wilde vogels niet worden 
verwaarloosd. Om die redenen 
heeft België, daarin gevolgd door 
een groep van deskundigen van 
de Europese Commissie, een 
aantal nieuwe maatregelen geno-
men (naast deze die reeds van 
kracht waren, zie kaderstukje). 

Nieuwe maatregelen Deze 
maatregelen, die overigens 
werden voorgesteld na overleg 
met alle betrokkenen, vormen een 
aanvulling op het “crisisdraaiboek”, 
gepubliceerd in februari 2004, dat 
u kan inkijken op de website van 
het FAVV en spitsen zich toe op 4 
hoofdlijnen :

1.  Monitoring van de wilde 
fauna. Daar de rol die trekvo-
gels bij de verspreiding niet uit 
te sluiten valt, is het belangrijk 
om de impact die deze dieren 
op de voortgang van de epide-
mie kunnen hebben, zo nauw-
keurig mogelijk te kennen. 
Daarom heeft het FAVV de 
kennis van het Koninklijk 
Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen en 
van de wetenschappelijke en 
regionale autoriteiten (labo’s, 
jacht…) samengebracht om de 
gevoelige natuurgebieden  af 
te bakenen en stalen te nemen 
van zieke of dode trekvogels. 

   Onder “gevoelig natuurgebied” 
wordt hier verstaan een gebied 
met rust- of foeragezones voor 
trekvogels.

2.  Monitoring van de Belgische 
veestapel. In september werd 
een evaluatie van de pluim-
veebedrijven door de bedrijfs-
dierenartsen opgestart om de 
bioveiligheid van het bedrijf 
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te evalueren.  Met “bioveilig-
heid” bedoelen we in hoeverre 
het bedrijf onderhevig is aan 
elementen die gunstig zijn voor 
de verspreiding van de ziekte, 
bijvoorbeeld : buitenbeloop, 
drink- en foeragepunten van 
gekweekt pluimvee waar ook 
wilde vogels kunnen komen. 
Deze evaluatie gebeurde aan 
de hand van een checklist met 
aandacht voor de eigenheid 
van elk bedrijf. 

3.  Maatregelen in de gevoelige 
natuurgebieden. In deze 
gebieden zijn bijkomende 
voorzorgen vereist. Enkele 
voorbeelden: ophokken van 
alle pluimvee en vogels in 
gevangenschap  (dus ook deze 
van particuliere pluimveehou-
ders).  verbod om buiten te 
voederen, …  Indien ophok-
ken absoluut onmogelijk is, 
dan moet pluimvee op een 
dusdanige wijze gehouden 
worden dat contact met wilde 
vogels onmogelijk is.

4.  Op het ganse Belgische grond-
gebied is vanaf maandag 24 
oktober een verzamelverbod 
voor pluimvee en vogels 
ingesteld. Alle tentoonstel-
lingen, markten, prijskampen 
en andere verzamelingen van 
dergelijke dieren zijn voor 
onbepaalde tijd verboden.

De problematiek van vogelgriep 
is niet eenvoudig en er bestaat 
een reëel gevaar zowel voor de 
gezondheid van mens en dier 
als voor de regio’s die door de 
ziekte zijn getro@ en. De grootste 
aandacht wordt geëist van alle 
actoren in de sector : professio-
nele kwekers of hobbykwekers, 
dierenartsen, controleurs, genees-
heren… 

Een goede kennis van het pro-
bleem evenals een uiterst zorg-
vuldig en nauwkeurig toezicht op 
de bedrijven zijn noodzakelijk om 

een crisis te vermijden waarvan 
de gevolgen niet in te schat-
ten zijn. Daarom worden onder 
andere voor de dierenartsen en de 
pluimveehouders vormingssessies 
georganiseerd over de vogelgriep 
en de gevaren van de ziekte. Deze 
bevinden zich bij de bestrijding 
van vogelgriep immers op de 
eerste linie, want een zeer vroege 
detectie vormt de beste waarborg 
om de verspreiding van de ziekte 
te beperken.

Voedselveiligheid De aanwe-
zigheid van vogelgriep in delen 
van Europa heeft de publieke 
bezorgdheid omtrent de voedsel-
veiligheid van pluimveeproduc-
ten en eieren aangewakkerd. De 
Europese Autoriteit voor voed-
selveiligheid stelt in een advies 
(www.efsa.eu.int) dat er op de 
dag van vandaag geen aanwij-
zingen zijn dat vogelgriep via de 
consumptie van voeding zoals 
gevogeltevlees en eieren kan over-
gedragen worden op de mens. 

Het Raadgevend Comité van het 
Voedselagentschap heeft op 26 
oktober tijdens zijn maande-
lijkse vergadering een aN  che 
goedgekeurd. Deze aN  che bevat 
een boodschap luidend: “Eieren 
en vers gevogeltevlees op de 
Belgische markt zijn afkomstig 
van gezonde dieren. Slachtkippen 
worden zowel voor als na het 
slachten gekeurd volgens de 
Europese reglementering.”. Deze 
aN  che is bedoeld voor de ver-
kooppunten van gevogeltevlees 
of eieren. Het Raadgevend Comité 
beoogt met deze boodschap een 
duidelijk, eenvoudig en coherent 
signaal naar de consument. De 
aN  che is in pdf-formaat down 
te loaden via de website van het 
Voedselagentschap www.favv.be.  

Info: www.favv.be : FAVV > 
Beroepssectoren > Dierlijke 
productie > Dierengezondheid > 
Dierziekten > Vogelpest

Gevaar voor een wereldwijde 
griepepidemie?

Vogelgriep en griep bij de mens worden allebei ver-
oorzaakt door inF uenzavirussen van dezelfde familie. 
Van sommige vogelgriep-virusstammen is bekend 
dat ze kunnen overslaan op de mens waar ze meestal 
milde symptomen als een oogontsteking kunnen 
veroorzaken, maar soms ook griep (soms dodelijk). 
De besmetting gaat via de ademhalingswegen, na 
intensief contact met besmette dieren. Via het eten 
van besmet vlees of besmette eieren is er, voor zover 
bekend, geen gevaar voor besmetting omdat het virus 
niet opgewassen is tegen de neutraliserende werking 
van het menselijke maagdarmkanaal. Het is evenwel 
aangeraden om enkel pluimveevlees en -producten te 
consumeren die voldoende werden verhit (>70°C). 

De symptomen die kunnen wijzen op een besmet-
ting met het aviaire inF uenza virus zijn deze van een 
zeer ernstige griepinfectie: ademhalingsproblemen, 
longontsteking, koorts, keelpijn en hoest, spierpijn en 
ooginfecties.

Er bestaat grote ongerustheid over de mogelijkheid 
van combinatie van het vogelgriepvirus met het men-
selijke griepvirus. Het nieuwe virus dat zo zou kunnen 
ontstaan, kan overgedragen worden van mens op 
mens waardoor het zich zeer snel kan verspreiden. 
Bovendien kan een dergelijk virus vele slachto@ ers 
maken omdat de mens nog geen immuniteit heeft 
opgebouwd. Zo bestaat het gevaar van een pandemie 
(wereldwijde epidemie). 

Personen kunnen zich tegen besmetting bescher-
men door contact met (ziek) pluimvee te vermijden. 
Mensen die door hun werk toch in contact komen met 
(potentieel) besmet pluimvee wordt aangeraden om 
beschermende kledij te dragen, zich te vaccineren met 
het gangbare griepvaccin en antivirale middelen in te 
nemen. Het gangbare griepvaccin beschermt tegen 
de menselijke griep en voorkomt dat het virus van de 
menselijke griep combineert met het virus dat aviaire 
inF uenza veroorzaakt.

In een schrijven gericht aan allen die beroepshalve 
met pluimvee en varkens in aanraking komen (pluim-
veehouders, varkenshouders, transporteurs en perso-
neel in pluimveeslachthuizen) heeft Minister Demotte 
daarom nogmaals gewezen op het belang van zich te 
laten vaccineren. Vanaf 1 oktober wordt het griepvac-
cin.trouwen voor de ganse bevolking terugbetaald.

De overheid heeft bovendien een noodscenario 
klaar in geval zich een pandemische variant bij de 
mens zou voordoen. Om de acties te coördineren is 
Piet Vanthemsche, gedelegeerd bestuurder van het 
Federaal Voedselagentschap, aangesteld als intermi-
nisteriële commissaris. Piet Vanthemsche kondigt ook 
aan een communicatieplan uit te werken. “Goede, 
objectieve communicatie zonder paniek te zaaien zal 
belangrijk zijn in geval van crisis”, aldus nog de inter-
ministeriële commissaris.
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Dossier

2006 wordt een scharnierjaar

2006 wordt op het vlak van voedselveiligheidreglementering een scharnier-
jaar voor alle operatoren binnen de voedselketen. Op 1 januari 2006 treden 
immers verschillende nieuwe systemen en voorschriften in werking. 

Deze situeren zich op verschil-
lende vlakken:

•  S nanciering van het voed-
selagentschap (aangifteformu-
lieren heN  ngen)

•  erkenningen, toelatingen en 
registratie

•  autocontrolegidsen

•  uitzonderingen voor ZKO (zeer 
kleine ondernemingen)

•  de hygiëneverordeningen

•  detailhandel levensmiddelen 
van dierlijke oorsprong

•  de ombudsdienst

•  …

Een aantal zaken zoals de S nancie-
ring hebben repercussies over alle 
bedrijven heen terwijl bepaalde 
reglementeringen speciS ek zijn 
voor bepaalde sectoren (primair, 
transformatie, distributie) of pro-
ducten (vb detailhandel levens-
middelen van dierlijke oorsprong 
of de microbiologische normen 
voor levensmiddelen). Afhankelijk 
van hun situatie zullen de opera-
toren door één of meer nieuwe 
reglementeringen betrokken zijn. 
Voor het ene bedrijf verandert er 
nauwelijks iets, maar voor andere 
bedrijven zijn de veranderingen 
veel ingrijpender .Waar mogelijk 
wordt van de nieuwe reglemente-
ring gebruik gemaakt om tot een 
administratieve vereenvoudiging 
te komen waarbij eerder beschik-
bare informatie aangewend wordt 
en waarbij systemen vereenvou-
digd worden vb. geen beperkin-
gen in tijd.

Ook de medewerkers van het 
Voedselagentschap zullen tijdens 
de uitoefening van hun opdracht 
rekening moeten houden met 
deze aangepaste wetgeving.

Communicatie 
naar de operatoren

Het Voedselagentschap zal de 
komende maanden via diverse 
kanalen hieromtrent intensief 
communiceren met de nadruk op 
wat verandert en voor wie. Deze 
communicatie zal in bepaalde 
gevallen rechtstreeks gebeuren 
naar de operatoren via bv. direct 
mailing (vb aangifteformulier en 
brochure heN  ngen) maar veelal 
via andere kanalen zoals de pers, 
internet, deelname aan beurzen 
en natuurlijk ook de kanalen die 
behoren tot de sectoren (vakbla-
den, websites,…) . Gezien de veel-
heid aan onderwerpen opteert 
het Voedselagentschap om niet 

voor alle onderwerpen papieren 
folders te voorzien. Dit zou immers 
onze eigen papierberg nodeloos 
verzwaren om nog niet te spreken 
van de moeilijkheden bij de 
verwerking van de geïndividuali-
seerde aanvragen.

In dit geval wordt resoluut de 
kaart getrokken van het op een 
gebruiksvriendelijke wijze elek-
tronisch ter beschikking stellen 
van de informatie. Een intensieve 
reclamecampagne moet dit initia-
tief begeleiden.

Een speciS eke website zal gewijd 
worden aan de nieuwe reglemen-
tering. www.favv2006.be en www.
afsca2006.be zijn binnen deze 
informatiecampagne gemakkelijk 
te onthouden en te communi-
ceren domeinnamen . Let wel: 
deze website vervangt niet onze 
bestaande website www.favv.be 
die de referentie blijft voor wie in 
de materie meer in detail wenst te 
gaan. Beide zullen tijdelijk naast 
elkaar bestaan met waar nodig de 
gepaste koppelingen. Vergeten 
wij ook niet dat daarnaast voor 
de aangiftes voor de berekening 
van de heN  ngen, verschuldigd 
door de operatoren, eveneens een 
aparte website zal geactiveerd 
worden .

favv2006.be zal een overzicht 
geven van alle nieuwe reglemen-
teringen en de operatoren de 
mogelijkheid bieden om na te 
gaan welke elementen speciS ek 
op hun situatie van toepassing 
zijn. Er zal bijzondere aandacht 
besteed worden aan de eenvoud 
en duidelijkheid van de informatie. 
Tabellen zullen per activiteits-
domein de situatie “voor en na” 
weergeven en duidelijk maken 
welke verschillen er zijn. Er zal naar 
gestreefd worden de operato-
ren op een eenvoudige manier 
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Korte berichten

Elektronische slachtaangifte 
en registratie vanaf 1 december 2005 
verplicht in alle slachthuizen

Op 1 december 2004 traden drie belangrijke besluiten in werking die 
belangrijke wijzigingen aanbrachten inzake de aangifte- en registra-
tieverplichtingen bij gelegenheid van het slachten van slachtdieren 
(runderen, schapen, geiten, varkens, paarden, gevogelte, konijnen en 
wild). 

Deze besluiten waren het resultaat van het project “Beltrace” dat door 
het FAVV werd uitgewerkt in samenspraak met de sectoren. Ook voor 
de gemeentelijke administratie en particulieren die dieren willen 
laten slachten hadden deze besluiten gevolgen.

Het Voedselagentschap lichtte deze reglementering toe in een 
persbericht van 22 november 2004. De reglementering voorzag voor 
de slachthuizen een overgangsperiode van twaalf maanden waarbij 
ze eventueel nog verder met registers op papier konden werken. Op 
verzoek van de slachthuisorganisaties werd bovendien een aantal 
demonstratiesessies georganiseerd.

De voorziene overgangsperiode is bijna verstreken en er zal geen 
verder uitstel worden verleend. Dit betekent dat alle dieren die vanaf 
1 december 2005 in België geslacht worden, moeten ingeschreven 
zijn in Beltrace alvorens de keurders hun goedkeuring kunnen geven.

Bijkomende informatie is te vinden op de website van het 
Voedselagentschap www.favv.be. Volg FAVV > Beroepssectoren > 

kenbaar te maken wat op hen van 
toepassing is: Sleutelwoorden 
zoals vis en vlees zullen hen hierbij 
behulpzaam zijn.

Er zal ook de nodige aandacht 
geschonken worden aan de 
printvriendelijkheid van de 
informatie opdat ieder operator 
op die manier op maat zijn eigen 
documentatiemap zou kunnen 
aanmaken. 

Een radiospotcampagne tijdens 
het najaar zal het publiek en meer 
bepaald de operatoren wijzen op 
de reeks nieuwe reglementerin-
gen en leiden naar de favv2006 
website.

Vanzelfsprekend worden de 
andere bestaande informatie-
kanalen van het FAVV (website, 
Nieuwsbrief, persberichten, 
sectorieel overleg,  etc. ) aan-
gewend om het initiatief en de 
gewijzigde regelgeving ruchtbaar-
heid te geven. Idealiter zou ieder 
traditioneel nieuwjaarsoverzicht 
van de media met “wat verandert 
er volgend jaar” er naar moeten 
verwijzen. 

Communicatie naar de 
medewerkers  van het 
Voedselagentschap.

De bestaande eigen kanalen zoals 
het intranet, dienstnota’s die de 
nieuwe reglementering vertalen 
naar instructies, info- en vormings-
sessies zullen aangewend worden 
om de medewerkers van het FAVV 
op de hoogte te brengen van 
de vernieuwde wetgeving, de 
overgangsregelingen en van de 
implicaties op het terrein. 

De externe communicatie 
zal eveneens gericht worden 
naar de medewerkers van het 
Voedselagentschap zodat zij 
in hun taken rekening kunnen 
houden met de informatie waar-
over de operatoren beschikken. 

Voedselagentschap bekroond 
op 2-jaarlijkse Belgische kwaliteits-
conferentie

Een internationale jury heeft het Federale Voedselagentschap uitge-
roepen tot een “modelbestuur”, samen met de stadsdiensten van Gent 
en de Haute Ecole Provinciale de Charleroi. 

De studie gebeurde in opdracht van de verzamelde overheden van 
België. Daarmee mag het FAVV als inzending van de Belgische over-
heid naar Finland, voor de Europese competitie voor de modelbestu-
ren in september volgend jaar.

De uitslag werd bekend gemaakt op de kwaliteitsconferentie van de 
openbare diensten van de onderscheiden Belgische bestuursniveaus, 
op 18 oktober op de Heizel.

Volgens de jury had het Voedselagentschap het meest omvattende 
project: het sluitende en allesomvattende systeem van voedselbevei-
liging dat het heeft uitgewerkt, van de landbouwproductie tot het 
voedsel dat op ons bord komt.
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Weet wat je eet

Voedselveilig winkelen

In vorige nummers wezen we regelmatig op het belang van een goede 
hygiëne bij het bewaren en bereiden van voedingswaren. Hygiëneregels 
zijn echter niet alleen in de keuken thuis belangrijk: ook bij het inkopen van 
voedingswaren in de winkel kan het geen kwaad wat aandachtig te zijn. 
We geven je hier een paar tips.

Let op de winkel…

De ruimte zelf Je houdt het 
thuis graag netjes, en je verwacht 
dit uiteraard van de winkel ook. 
Zeker in winkels waar verse 
voedingswaren verkocht of bereid 
worden is de hygiëne van de loka-
len erg belangrijk.

Het personeel Het spreekt 
voor zich dat het winkelpersoneel 
dat direct in aanraking komt met 
voedingswaren de nodige hygi-
eneregels in acht moet nemen : 
propere kledij, netjes gewassen 
handen, … Let er ook op of de 
winkelbedienden wel hun handen 
wassen (of wisselen van hand-
schoenen) tussen het behande-
len van rauw en klaargemaakt 
voedsel, en of ze wel verschillende 
schalen gebruiken voor rauw en 
bereid voedsel.

Koeltogen en diepvries-
kasten Let op voor overvolle of 
te warme koeltogen of diepvrie-
zers. Net zoals in de koelkast bij 
jou thuis moet de temperatuur 
van de koeltoog lager zijn dan 7°, 
die van de diepvriezer lager dan 
–18° (in principe zou er in beide 
een thermometer moeten liggen 
of hangen).

Vervaldata Let op de verval-
data van hetgeen je koopt. Zeker 
voor erg bederfbare waren zoals 
voorverpakt vers vlees, vis, slaatjes 
enz. mag de uiterste consump-
tiedatum niet overschreden zijn 
(mogen met andere woorden 
eigenlijk niet meer verkocht 
worden).. Deze uiterste consump-
tiedatum staat op het etiket ver-
meld als “te gebruiken tot” gevolgd 
door de datum (dag, maand en 
eventueel het jaar). Voor produc-
ten die langer bewaard kunnen 
worden (zoals droge voeding) 

wordt de minimale houdbaar-
heidsdatum gehanteerd (“tenmin-
ste houdbaar tot”) en hiermee loop 
je minder risico als deze overschre-
den is.

Snelverkoop Producten die 
de uiterste consumptiedatum 
beginnen te naderen worden 
in veel warenhuizen aan sterk 
verminderde prijzen aangeboden 
(zogenaamde “snelverkoop”). Daar 
is niks mis mee en je kan er wat 
geld mee uitsparen, maar deze 
moet je dan wel beslist direct 
verbruiken. Laat ze geen dagen in 
de koelkast staan.

Laat het niet zo Meld  elke 
onregelmatigheid die je in dat 
verband opmerkt aan de win-
keluitbater of de gerant. Indien 
dit niet helpt (als de situatie niet 
verbetert), kan je eventueel de 
centrale directie contacteren (als 
het gaat om een warenhuisketen). 
Of signaleer het aan het meldpunt 
van het Voedselagentschap 
(0800 13 550).

…En op jezelf!

Kijken mag… Maar verse 
groenten en fruit vastnemen (om 
ze te beoordelen) en dan terugleg-
gen liever niet. Stel je eens voor 
dat elke klant dit doet, en som-
mige met vuile handen. Dan blijft 
er van hygiëne niet veel meer over.

Etiket en verpakking Koop 
geen voedingswaren waarvan 
het etiket onleesbaar, verwijderd 
of beschadigd is, of waarvan de 
verpakking open, vervormd of 
beschadigd is. Ook gedeukte blik-
ken horen hieronder.

Koudeketen Leg diepvrieswa-
ren en gekoelde waren als laatste 
in je winkelwagentje, net voor 
je ermee naar de kassa rijdt. Zo 
wordt de koudeketen niet langer 
dan nodig onderbroken. Ga je 
voor je boodschappen van winkel 
naar winkel? Bezoek dan als laatste 
de winkel waar je verse, gekoelde 
en diepvrieswaren koopt. …En 
let erop bij thuiskomst éérst je 
diepvrieswaren in de diepvriezer 
te stoppen, en de gekoelde waren 
in de koelkast.
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Meldpuntvraag
van de maand

Het etiket

Wat moet er verplicht op het etiket?

We krijgen soms wel eens de vraag wat er nu 
eigenlijk op het etiket van verpakte voedings-

middelen moet staan (dit sluit trouwens goed 
aan bij het artikel over winkelen hiernaast).  

De Warenwetgeving bepaalt precies wat op 
een etiket van voedingsmiddelen moet staan. 

We zetten daarom de belangrijkste aan-
duidingen nog eens op een rijtje:

• de verkoopbenaming die aangeeft 
om welk product het gaat; 

• de lijst met ingrediënten . 
Het ingrediënt waarvan het meest gebruikt is 
in het product, moet als eerste vermeld staan, 

vervolgens het ingrediënt waarvan minder 
gebruikt is,… enz. Ook de additieven moeten 

op de ingrediëntenlijst staan; 

• de inhoud : hoeveel milliliter, liter, gram of 
kilogram zit er in de verpakking ? De inhoud 

is altijd de netto-productinhoud. Het gewicht 
van de verpakking telt niet mee; 

• de vervaldata  : datum van minimale houd-
baarheid of de uiterste consumptiedatum (zie 

het artikel over de winkel hiernaast) ; 

• de bewaarvoorschriften en gebruiksvoor-
waarden , bv. “bewaren in de koelkast” of 

“bewaren op een koele droge plaats”; 

• de naam en adres van de fabrikant, invoer-
der, verpakker of verkoper; 

• het erkenningsnummer in geval 
van dierlijke producten; 

• de plaats van oorsprong of herkomst 
indien het weglaten ervan de verbruiker zou 

kunnen misleiden; 

• het alcoholvolumegehalte voor dranken 
met een alcoholgehalte hoger dan 1,2 volu-

meprocent; 

• de aanwijzing of de producten 
afkomstig zijn van genetisch gemodiS ceerde 

organismen.

Nieuwe publicaties

Report on zoonotic 
agents in Belgium in 2003

Dit rapport is een gezamenlijke publicatie 
van het FAVV, het Centrum voor onderzoek in 
Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) en het 
Wetenschappelijk instituut voor de Volksgezondheid 
(WIV). Het werd uitgewerkt door de Werkgroep 
Voedselgerelateerde infecties en intoxicaties en is 
gebaseerd op het oN  ciële “Trends & Sources” docu-
ment met gegevens voor 2003, dat in juni 2004 aan 
de Europese Commissie werd overgemaakt overeen-
komstig Richtlijn 92/117/EEG. 

Deze richtlijn omhelst maatregelen ter bescherming 
tegen een aantal zoönosen (dit zijn dierziekten die 
ook op de mens kunnen overgedragen worden) 
en kiemen en toxinen in dieren en producten van 
dierlijke oorsprong, om uitbraken van voedselgerela-
teerde infecties en voedselvergiftigingen te voorko-
men.

Behalve de gegevens zelf geeft het rapport ook wat 
algemene informatie over de klinische aspecten van 
de infecties en een aantal maatregelen die kunnen 
genomen worden (bijvoorbeeld of vaccinatie toege-
staan is, of er een monitoringprogramma is, enz. Het 
is vrij gespecialiseerd en enkel beschikbaar in het 
Engels. 

De gedrukte versie wordt enkel verdeeld binnen het 
FAVV, het CODA en het WIV en naar enkele speciS eke 
doelgroepen toe, maar geïnteresseerden kunnen 
het wel in PDF-formaat raadplegen in de rubriek 
“Publicaties” op onze website www.favv.be.
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Agenda/korte berichten

Breng ons een bezoekje 
op Agribex (6 tot 11 december 2005)

Sinds jaar en dag wordt om de twee jaar in Brussels Expo 
het landbouwsalon Agribex georganiseerd. Agribex is de 
voorbije jaren uitgegroeid tot een uniek evenement 
waar landbouwers, loonwerkers, vertegenwoordi-
gers van de toeleverende industrie, de overheid, on-
derzoekers en het groot publiek elkaar ontmoeten. 
Dankzij het brede en boeiende aanbod aan evene-
menten trekt de beurs de aandacht van tal van men-
sen uit de stad en het platteland. Om de commerci-
ele exposanten toe te laten in te spelen op bestellingen 
voor het volgende teeltseizoen hebben de organisatoren 
beslist Agribex twee maanden vroeger te laten plaatsvinden. 
Vanaf deze editie zal het landbouwsalon dus plaatsvinden in december van de on-
pare jaren.

Ook het Voedselagentschap kan op Agribex natuurlijk niet ontbreken. Wie voedsel zegt, 
denkt immers in de eerste plaats aan landbouw. We bevinden ons in paleis 11, vlak naast 
de doorgang als je van paleis 10 komt en in de buurt van andere overheden die iets met 
de landbouw te maken hebben en die dit jaar allemaal in paleis 11 werden gegroepeerd 
(Vlaams en Waals Gewest, de Vlam, …). We zullen er onder andere de veranderingen toe-
lichten die vanaf 1 januari 2006 in voege treden. 

Ook de consument wordt uiteraard niet vergeten : zo zal in het weekend het meldpunt 
aanwezig zijn om op uw vragen te antwoorden en kan u er de folder “veilig voedsel : ook 
u werkt eraan mee” verkrijgen. Voorts is Agribex de gelegenheid om de medewerkers van 
het FAVV eens “in levende lijve” te ontmoeten en met hen van gedachten te wisselen over 
voedselaspecten die u bezig houden. 

Info : Agribex 2005, van woensdag 7 tot en met zondag 11 december 2005 (dinsdag 6 de-
cember is een extra dag voor de professionele bezoekers, enkel op uitnodiging). 
Zie www.agribex.be voor details.

Adreswijziging Provinciale Controle-eenheden 
Waals-Brabant en Oost-Vlaanderen
In juli namen de medewerkers van de Provinciale Controle-eenheid Waals brabant 
hun intrek in nieuwe gebouwen, in september was het de beurt aan de PCE Oost-
Vlaanderen. Hierna de nieuwe adressen en telefoonnummers:

 UPC Brabant wallon

 Espace Coeur de Ville n°1, 2ième  étage 
 1340 Ottignies
 Tél. 010/42 13 40
 Fax : 010/42 13 80

 PCE Oost-Vlaanderen

 Zuiderpoort - Blok B 10de verdieping 
 Gaston Crommenlaan 6 / 1000 
 9050 Gent
 tel. 09/ 210 13 00 
 fax : 09/ 210 13 20


