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PERSBERICHT 
 

Op 4 december organiseert het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Voedselagentschap 
 

haar jaarlijkse symposium met als thema 
 

“Big Data in the Food Chain: the un(der)explored goldmine?”. 
 

Reeds voor de 14de maal organiseert het Wetenschappelijk Comité een wetenschappelijk symposium 

voor een breed doelpubliek. Dit jaar vindt dit symposium plaats op 4 december 2018. Het thema betreft 

‘Big Data’ en hun mogelijke toepassingen in de voedselketen in verband met risico-evaluatie en 

risicobeheer, tracering, geografische informatiesystemen, fraudedetectie enz. Nieuwe toepassingen 

zoals ’blockchain’ zullen eveneens aan bod komen. 

 

'Big data' worden vaak beschouwd als het zwarte goud van de 21ste eeuw… Toch staat hun toepassing 

in de voedselketen nog in de kinderschoenen. Slechts een beperkt percentage van de data uit de 

volledige voedselketen zijn zodanig gestructureerd of georganiseerd dat ze gemakkelijk kunnen worden 

gebruikt.  

 

Het doel van het symposium is om aan te tonen dat de doorgedreven analyse en gebruik van ‘big data’ 

een opportuniteit kan zijn voor de verschillende stakeholders in de voedselketen. Tijdens dit symposium 

worden verschillende aspecten van ‘data science’, toegepast op de voedselketen, gepresenteerd en 

besproken door zowel nationale als internationale experts. Dit symposium is ook gericht op het 

stimuleren van nieuwe ontwikkelingen en nieuwe projecten rond de evaluatie en beheersing van risico’s 

in de voedselketen. 

 

Doelpubliek: 

Het symposium richt zich tot een internationaal publiek van risico-evaluatoren, risicomanagers, 

beleidsverantwoordelijken, stakeholders, wetenschappers, producenten, consumenten, consultants en 

studenten.  

 

Praktische info:  

Het symposium vindt plaats op dinsdag 4 december 2018 in het Pacheco auditorium van de 

Financietoren (Pachecolaan 13, 1000 Brussel). Meer informatie over het programma is terug te vinden 

op de website van het Wetenschappelijk Comité 

 

- Contact voor de Nederlandstalige pers: Prof. Dr. Jeroen Dewulf (lid van het Wetenschappelijk 

Comité) (0476/49.70.40) 

- Contact voor het Franstalige pers: Prof. Dr. Etienne Thiry (Voorzitter van het Wetenschappelijk 

Comité) (0473/67.54.85). 
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- Voor praktische vragen kan men zich wenden tot het secretariaat van het Wetenschappelijk 

Comité: Secretariaat.SciCom@favv.be (Tel: 02/211.87.20) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Over het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV:  
Het Wetenschappelijk Comité is een adviesorgaan ingesteld bij het FAVV bestaande uit 22 leden die 

benoemd zijn bij koninklijk besluit dat onafhankelijk wetenschappelijk advies verschaft met betrekking 

tot risicobeoordeling en risicobeheer in de voedselketen in relatie tot de bevoegdheden van het FAVV, 

onder andere over (opkomende) risico’s in de voedselketen (voedsel, diervoeder, dierengezondheid en 

plantenbescherming); alle ontwerpen van wet en koninklijk besluit met betrekking tot risicobeoordeling 

en risicobeheer van de voedselketen, dierengezondheid en plantenbescherming; het analyse- en 

inspectieprogramma en de sectorale autocontrolegidsen. 


