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Ohlala zal te zien zijn in verschillende 

winkels, kijk vlug op pagina 8 wat hij 

te vertellen heeft !  ➥
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zomercampagne 2007
ohlala is een beetje ons Kui� e van de zomer.

Van avontuur naar avontuur gaat hij op zoek naar alle dingen die we 

als consument verkeerd doen op het vlak van voedselveiligheid. Geen 

wonder dat je hem dit jaar in je favoriete supermarkt zal tegenkomen. 

En bij warm weer heeft hij heus wel een vinger in de pap te brokken…

ohlala in de supermarkt

Gedurende heel de maand juli 

vind je hem op grote a"  ches, 

op de parking en op andere stategi-

sche plaatsen, in de verkooppunten 

van de grote distributieketens. 

Geef hem een warm onthaal, en 

vertel het voort !

Heel de maand verschijnt hij ook op 

de onthaalpagina van onze website 

www.favv.be, met tips en links naar 

de TV-spotjes en naar de strips. 



kort
agenda

foire de libramont 2007 
(27 tot 30 juli)

Het FAVV vertoeft dit jaar in het bos op de Foire de 

Libramont ! Want wist je dat onze specialisten ook 

bosproducten controleren, van wild tot verpak-

kingshout? Door alle voedselveiligheidsthema’s waar 

we mee bezig zijn (landbouw, verwerking, distribu-

tie) wordt wel eens vergeten dat onze provinciale 

controleurs regelmatig op pad zijn voor controles op 

geschoten wild, voor de bestrijding van ziekten en 

parasieten bij bomen en de producten ervan… En 

vergeten we ook niet de formaliteiten bij de in- en 

uitvoer ervan. 

Kom het ontdekken op de Foire de Libramont! Je 

vindt ons in de Walexpo-hall.

 Meer info op www.foiredelibramont.com

labo gembloux op openbedrij-
vendag, 30 september 2007

Na het Labo van Gent vorig jaar stelt dit jaar het 

FAVV-laboratorium van Gembloux zijn deuren open 

voor het grote publiek.

30 september 2007, van 10 tot 17 uur

Het Voedselagentschap - Laboratorium van 

Gembloux 

Chaussée de Namur 22

5030 Gembloux

Tel 081/61 19 27

veilige mosselen
De mosselen staan weer volop op het menu… 

En ze zijn lekker, naar het schijnt. Maar zijn ze ook 

veilig? Toch wel, zoals blijkt uit de cijfers voor 2006 

in ons nieuw jaarverslag.

Tweekleppige schelpdieren (oesters, mosselen, Sint-

Jakobsschelpen) zijn voor hun voedsel afhankelijk van 

fytoplankton dat zij uit het water C ltreren. Bepaalde 

soorten fytoplankton produceren natuurlijke gifstof-

fen die niet giftig zijn voor schelpdieren, maar die zich 

kunnen opstapelen in het dier. Al deze gifstoE en zijn 

bestand tegen de normale kooktemperaturen voor 

schelpdieren. Het eten van besmette schelpdieren kan 

onder andere diarree veroorzaken, in extreme gevallen 

zelfs geheugenverlies of verlamming.

Maar geen paniek. In 2006 werden 47 monsters geno-

men van mosselen en oesters afkomstig van de produc-

tiegebieden te Nieuwpoort en Oostende voor onderzoek 

op mariene biotoxines. Slechts één monster van oesters 

werd positief bevonden, geen van de mosselen. Er werd 

onmiddellijk een nieuw monster genomen. Dit was 

negatief. Verdere maatregelen waren niet nodig aange-

zien geen gecontamineerde oesters in de handel werden 

gebracht.

Er werden ook 48 monsters genomen van Sint-

Jakobsschelpen in de vismijn. Het ging hier om in het 

wild gevangen Sint-Jakobsschelpen. Twee monsters 

bleken positief. De betrokken visvakken waar de 

schelpen gevangen waren, werden geblokkeerd en de 

schelpen werden teruggeroepen uit de handel.



nieuwe publicaties

activiteitenverslag 2006
Het activiteitenverslag 2006 is nu beschikbaar in gedrukte vorm. Het geeft 

opnieuw een overzicht van de activiteiten van het FAVV en de feiten en 

cijfers over de voedselketen in 2006.

Het is ingedeeld in 6 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk handelt over het 

FAVV als organisatie, het tweede belicht de horizontale activiteiten, hoofd-

stuk drie geeft de resultaten van de inspecties en de controles. Vier en vijf 

zijn respectievelijk gewijd aan fraudebestrijding en crisisbeheer, en hoofd-

stuk zes ten slotte gaat wat dieper in op de werking van de laboratoria.

Dit is de “in extenso”-versie met een grote hoeveelheid cijfergegevens en 

graC eken. Binnen enkele weken is ook een verkorte versie voorzien in 4 

talen, met markante feiten uit 2006. 

Het activiteitenverslag kan u raadplegen als PDF op www.favv.be. 

Er zijn ook een beperkt aantal gedrukte exemplaren beschikbaar, 

report on zoonotic agents in belgium in 2005
Het “Trends & Sources Report on zoonotic agents in Belgium” voor het jaar 

2005 is nu beschikbaar. Deze gezamenlijke publicatie van het FAVV, het 

Centrum voor onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) en 

het Wetenschappelijk instituut voor de Volksgezondheid (WIV) is geba-

seerd op het o"  ciële “Trends & Sources” document met gegevens voor 

2005, dat aan de Europese Commissie werd overgemaakt overeenkomstig 

Richtlijn 92/117/EEG. Het is vrij gespecialiseerd en enkel beschikbaar in het 

Engels. 

De gedrukte versie wordt verdeeld binnen het FAVV, het CODA en het WIV 

en naar enkele speciC eke doelgroepen toe. Geïnteresseerden kunnen het 

in PDF-formaat raadplegen in de rubriek “Publicaties” op onze website 

www.favv.be. Er zijn ook een beperkt aantal gedrukte versies beschikbaar.

goede landbouwpraktijken voor veilig voedsel
Deze totaal herwerkte versie van onze erg succesvolle publicatie zal voor 

het eerst beschikbaar zijn op de Foire de Libramont eind juli. Nadien kan 

ze besteld worden via onze website www.favv.be. Net zoal onze andere 

publicaties is ook een PDF versie beschikbaar voor download.

Deze brochure is bedoeld als leidraad voor de landbouwer en zet zijn 

belangrijkste verplichtingen met het oog op de veiligheid van de voed-

selketen op een rijtje. De vorige editie dateert ook alweer van juli 2004. 

Intussen is de reglementering sterk geëvolueerd.

Naast een vernieuwde inhoud opteerden we ook voor een nieuwe lay-out. 

Eigenlijk een volledig nieuwe publicatie dus.



feiten en cijfers

het favv komt naar je toe
Communicatie is een onmiskenbaar deel van de opdrachten van het Agentschap. Dit was 

reeds zo vanaf het begin, maar het Agentschap maakt nog meer dan ooit een punt van een 

open communicatiebeleid. Naast eerlijke en correcte informatie over de activiteiten van het 

Agentschap, dier- en plantenziekten, procedures, terugroepingen, risico’s, analyseresultaten 

en raadgevingen aan de consument, wordt ook gewezen op wat goed en minder goed gaat 

inzake voedselveiligheid.

Voor zijn externe communicatie 

maakt het agentschap gebruik van 

verschillende kanalen: het meldpunt 

voor de consument, contacten met 

de pers (woordvoerders) en persbe-

richten, publicaties (een nieuwsbrief, 

thematische brochures en posters), 

aanwezigheid op beurzen en mani-

festaties en de website www.favv.be. 

In functie van de noden en het doel-

publiek werden ook de audiovisuele 

media (radio en televisie) gebruikt. 

Interne communicatiekanalen zijn 

onder andere het personeelsblad 

foodnotes en het intranet. Het acti-

viteitenverslag 2006 geeft ook een 

overzicht van de communicatieacti-

viteiten van het FAVV. Nieuwsgierig ? 

Lees dan vooral verder…

meldingen

Sinds 2002 beschikt het agentschap 

over een meldpunt waar de con-

sument terecht kan met vragen en 

klachten over de veiligheid van zijn 

voeding of wat daarmee te maken 

heeft. Vragen worden hetzij direct 

beantwoord door het meldpunt (dat 

hiervoor een databank van FAQ ter 

beschikking heeft), hetzij doorge-

stuurd naar de bevoegde dienst. 

Klachten worden doorgestuurd naar 

de provinciale controle-eenheid 

waar de aanleiding tot de klacht 

zich voordoet (niet noodzakelijk de 

provincie waar de klager woont). 

Van zowel de vragen als de klachten 

volgt het meldpunt de status op.

Het meldpunt is niet bedoeld voor 

klachten van operatoren over de 

werking van het voedselagentschap: 

die kunnen daarmee terecht bij de 

Ombudsdienst.

Het meldpunt noteerde in 2006, 

6683 vragen, dit is 23 % meer dan in 

2005. De meeste vragen gingen over 

hygiëne in de lokalen en bij perso-

nen, maar er werden in 2006 veel 

vragen gesteld over dierziekten. De 

dreigende vogelgriep in het voorjaar 

en de opstoot van Bluetongue in de 

zomer liggen hiervan aan de basis. 

Daarnaast noteerde het meldpunt 

1482 klachten (ongeveer even 

veel als in 2005) met opnieuw als 

uitschieter“Hygiëne van lokalen en 

personen” wat begrijpelijk is gezien 

dit een categorie is waarmee de 

consument rechtstreeks geconfron-

teerd wordt tijdens het winkelen of 

buitenshuis eten.

contacten met de pers
In 2006 heeft het voedselagentschap 

91 persmededelingen verspreid. 

Het voorjaar werd beheerst door de 

dioxinebesmetting die in varkensvet 

werd vastgesteld en de dreiging van 

de vogelgriep, het najaar dan weer 

door de epidemie van “blauwtong”.

publicaties
Wist je dat deze nieuwsbrief eind 

2006 9735 abonnees telde? Hiervan 

zijn er 3.120 postabonnementen en 

6.615 abonnementen op de elektro-

nische versie. Intussen is de kaap van 

10.000 overschreden. 





Het voedselagentschap realiseert zelf de graC sche vorm-

geving en opmaak van al zijn publicaties.

Behalve herdrukken van verschillende bestaande 

brochures en folders verscheen in 2006 ook een aantal 

nieuwe thematische publicaties. De meest merkwaar-

dige hiervan was een folder ter gelegenheid van het 

Islamitisch oE erfeest, die behalve in het Nederlands en 

het Frans ook verscheen in het Turks en het Arabisch.

Alle publicaties kunnen besteld worden op de website 

via een webapplicatie, opgestart in 2005 als proefproject 

in het kader van de campagne voor de landbouwers. 

Sinds de opstart maakten 8237 aanvragers van deze 

mogelijkheid gebruik. 

beurzen en  manifestaties
Je hebt ons misschien al een bezoekje gebracht op onze 

stand op één of andere beurs…

Deelname aan beurzen en manifestaties past in het pro-

actieve communicatiebeleid dat het Voedselagentschap 

nastreeft. De meest opgemerkte aanwezigheid van het 

FAVV was deze op de Foire de Libramont, de traditio-

nele midzomer-landbouwbeurs in openlucht, die in 

2006 speciC ek in het teken stond van de controles in de 

landbouwsector. 

Behalve met de gebruikelijke infostand nam de gedele-

geerd bestuurder deel aan een debat met de landbouw-

wereld over de rol van het FAVV en de normen. Verder 

namen we deel aan verschillende regionale beurzen, 

zowel in de landbouwsector, de voeding als aan meer 

gespecialiseerde evenementen (in totaal acht).

www.favv.be: onze website
De website van het FAVV kreeg in 2006 een grondige 

facelift, niet zozeer qua uiterlijk dan wel op technolo-

gisch vlak. Hiertoe werd een zoekfunctie geïnstalleerd 

hetgeen het gebruiksgemak zeker ten goede kwam. 

Sedert juni 2006 zijn ook statistieken over bezoekersaan-

tallen beschikbaar. Ze wijzen op een sterke verhoging 

van het aantal bezoeken in augustus en september, 

omwille van de crisis van de blauwtongziekte. 

De tabel hierna geeft een overzicht van bezoeken en 

bezoekers per maand. Toch wel een drukbezochte site in 

het algemeen…

 Aantal bezoekers Aantal bezoeken

Juni 19.096 36.273

Juli 15.686 29.938

Augustus 42.406 99.443

September 54.725 121.276

Oktober 30.783 65.558

November 27.067 53.751

December 22.793 43.748

Totaal 212.556 449.987

mediacampagnes
Elk jaar organiseert het voedselagentschap een aantal 

infocampagnes in de media (kranten en tijdschriften, 

radio en televisie). In 2006 gaf het een vervolg aan de 

“Bederf je zomer niet !”-campagne van de vorige jaren.

In 2004 verscheen het blauwe mannetje Ohlala voor het 

eerst in vier verschillende TV-spots waarin hij wees op 

een aantal gevaren gebonden aan de zomerse tempe-

raturen en tips gaf over het veilig bewaren en bereiden 

van voedsel. Het jaar nadien kwam het Ohlala-C guurtje 

aan bod in een stripverhaaltje in twee advertenties in 

populaire magazines voor het brede publiek.

Omdat beide campagnes gesmaakt werden besloot het 

voedselagentschap om deze in 2006 te bundelen. In de 

periode van 26 juni tot 9 juli werden de spots opnieuw 

uitgezonden op de VRT (één), VTM, Vitaya, RTBF (la Une) 

en RTL-TVi. Daarnaast werden er twee nieuwe strips 

gemaakt, ditmaal van een barbecuescène en van een 

strandscène met koelbox. Deze strips verschenen in 

dezelfde periode in diverse weekbladen. De 4 strips zijn 

nu ook beschikbaar in a"  chevorm.

Ook dit jaar is Ohlala weer van de partij, je leest er meer 

over elders in deze nieuwsbrief.

Daarnaast heeft het Voedselagentschap ingespeeld op 

de “Dag van de klant” op zaterdag 23 september. Het 

FAVV kwam ruim aan bod in het “Dag van de klant-maga-

zine”, uitgegeven door de Vereniging van Zelfstandige 

Voedingsdetailhandel, aangesloten bij Dag-organisator 

Unizo. Met deze actie bereikte het Voedselagentschap 

zowel de consument als de bedrijfswereld.

Verder kreeg het Smiley-project in 2006 concreet vorm, 

maar dat vertelden we je al in de vorige nieuwsbrief…



weet wat je eet

bederf je vakantie niet
Vakantie! Je trekt met de hele familie naar de kust of de Ardennen? Of misschien 

hou je meer van af en toe eens een daguitstap. Of je neemt het zekere voor het onzekere 

en je hebt een reis geboekt naar het zuiden, met het Belgische weer weet je immers maar 

nooit… Zorg er in ieder geval voor dat je geen voedselvergiftiging oploopt. In een warm land 

is het risico daarop immers groter dan anders. Ook bij het kamperen is het opletten geblazen, 

zeker als je niet beschikt over een koelkast of diepvriezer. En in sommige zuiderse landen is 

hygiëne minder een aandachtspunt dan hier…  We geven je hieronder een paar tips om het 

risico zoveel mogelijk te beperken.

•  Is op je vakantiebestemming het 

kraantjeswater wel drinkbaar? 

Als je twijfelt aan de kwaliteit van 

het drinkwater gebruik je beter 

V essenwater, ook om groenten en 

fruit mee te wassen of ijsblokjes 

te maken. Of je kan het water 

koken voor het gebruik.

•  Schepijs dat aan kraampjes langs 

de straat verkocht wordt is niet 

altijd even veilig. Koop het dus 

beter niet. Verpakt ijs of ijs dat 

verkocht wordt in propere win-

kels is meestal wel veilig.

•  Hetzelfde geldt voor aangesne-

den fruit (een kwart meloen) of 

rauwkostsalades, als je twijfelt 

over de omstandigheden van 

bereiding. Als je ze zelf bereidt, 

heb je het beter in de hand…

•  Let op de winkels waar je voe-

dingswaren koopt. Zijn ze proper 

en goed onderhouden? Hoe zit 

het met de hygiëne van het win-

kelpersoneel? Staan voedingswa-

ren die gekoeld bewaard moeten 

worden in de koeling?

•  We zegden het al eerder en we 

herhalen het nogmaals: bewaar 

geen restjes als je ze niet in 

de koelkast kan bewaren. Een 

koelbox is hiervoor eigenlijk niet 

geschikt.

•  Die koelbox moet trouwens 

gevuld worden volgens de regels 

van de kunst: voedingswaren 

vanonder en de (meestal blauwe) 

koelelementen er bovenop 

(koude lucht zakt immers naar 

beneden). Open de koelbox zo 

weinig mogelijk.

•  Ruim afval op en hou het uit de 

buurt van voedsel. Zorg dat vlie-

gen of andere insecten niet aan 

het voedsel kunnen. Laat geen 

potjes conC tuur of mayonaise 

langer open staan dan nodig.

•  Neem beter geen verse vleeswa-

ren mee op reis, ook niet als ze 

vacuümverpakt zijn. Producten in 

dergelijke verpakkingen moeten 

koel bewaard worden. Wanneer 

ze ongekoeld bewaard worden, 

geldt de houdbaarheidsdatum op 

de verpakking niet meer. Droge 

voeding en voedsel in blik zijn 

wel houdbaar, maar zet ze niet in 

de zon of in de hitte.

•  In zuiderse landen is je persoon-

lijke hygiëne nog belangrijker 

dan hier. Goed je handen wassen 

(zeker na een toiletbezoek) en 

schone en droge handdoeken 

gebruiken. Zijn die er niet? 

Aseptische doekjes meenemen is 

een andere mogelijkheid.

•  Heb je last van buikpijn of diarree, 

dan kan je beter niet de maaltij-

den bereiden. Kan je niet anders, 

let dan extra op je persoonlijke 

hygiëne: vaak en grondig je 

handen wassen is dan nog meer 

dan anders de boodschap.

Prettige vakantie, en laat de “turista” 

je niet te pakken krijgen!



kort meldpuntvraag van de maand

Ijskarretjes gecontroleerd ?

In de zomer zijn ze niet weg te denken uit 

het straatbeeld, aan de kust en ook elders: de 

rondrijdende roomijsverkopers (in de volksmond 

“ijskarretjes”. Maar worden die wel door het FAVV 

gecontroleerd, net zoals de “vaste” roomijs-

verkopers?

Ja, ze worden wel degelijk gecontroleerd.

Zij vallen onder de categorie van ambulante hore-

cazaken en moeten dus voorafgaand een toelating 

aanvragen bij het FAVV en worden wel degelijk 

onderworpen aan controles van onze inspecteurs. 

Zij gaan hierbij o.m. na in welke mate de roomijsver-

koper zich houdt aan het principe van de verplichte 

autocontrole op vlak van voedselveiligheid en 

hygiëne. Als blijkt dat de roomijsverkoper hieraan 

niet voldoet, kan het Voedselagentschap maatrege-

len nemen. Die kunnen variëren van een waarschu-

wing tot een pv, zelfs een tijdelijke of permanente 

intrekking van de toelating.

Het Voedselagentschap heeft in 2005 en in 2006 

punctuele acties gehouden om de kwaliteit van soft-

ijs na te gaan. Deze actie bleek meer dan nodig. In 

totaal werden 189 monsters gecontroleerd. Hoewel 

in deze monsters geen ziekteverwekkende kiemen 

werden aangetroE en, was de bacteriologische kwa-

liteit van ruim 40% van de monsters onvoldoende. 

In 2007 heeft het FAVV 185 analyses op roomijs 

geprogrammeerd.

Als je niet tevreden bent met de kwaliteit van het 

aangeboden voedingsproduct kan je trouwens 

steeds contact opnemen met het meldpunt op het 

gratis oproepnummer: 0800 13 550. Het FAVV onder-

zoekt systematisch elke klacht en treedt op indien 

nodig.

Ten slotte willen we eraan herinneren dat de veilig-

heid van de consument voor alles gaat. Als zou 

blijken dat in een bepaalde sector nood is aan een 

verscherpte controle, dan kan het FAVV haar contro-

leplan hieraan aanpassen. Het FAVV staat ook steeds 

open voor een constructieve dialoog met de betrok-

ken sectoren om samen te werken aan een betere 

bescherming van de consument.

vogelgriep: 
beter waakzaam en 
voorzichtig blijven
Eind juni werden twee besmettingen 

met het H5N1-vogelgriepvirus beves-

tigd in Tsjechië (kalkoenbedrijf ) en in 

Beieren (in het wild levende zwanen 

en eenden). In beide gevallen 

werden de Europese maatregelen 

toegepast om de situatie onder 

controle te krijgen. Het opduiken 

van het vogelgriepvirus in deze 

streken op dit moment bewijst dat 

vogelgriep een permanente bedrei-

ging vormt, ook buiten de kritieke 

perioden (winter en lente). 

Hoewel de besmetting voor ons land 

niet onmiddellijk gevaar inhoudt, 

onderstreept het FAVV  dat het 

noodzakelijk is de permanente voor-

zorgsmaatregelen toe te passen:

•  In de gevoelige gebieden (in de 

buurt van water) is afschermen 

van professioneel gehouden 

pluimvee verplicht en overal waar 

er kippen worden gehouden, 

blijft het verboden om buiten te 

voederen en te drenken.

•  In het hele land blijft het verbo-

den om professioneel gehouden 

pluimvee buiten te voederen en 

drenken.

•  Voor alle pluimveehouders 

(beroeps en hobby) is verhoogde 

waakzaamheid en voorzichtig-

heid geboden.

•  Wie een verdacht aantal dode 

vogels aantreft in de natuur, 

kan nog steeds terecht op het 

nummer 0800 99 777.

Alle informatie omtrent vogelgriep 

is beschikbaar op de website van 

het Federaal Agentschap voor de 

Veiligheid van de Voedselketen 

(www.favv.be), op FAVV > recht-

streekse link naar ‘vogelgriep’.




