Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding
ACTIVITEITENVERSLAG 2015

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Beste lezer
Ik stel u graag het activiteitenverslag 2015 van DG Dier, Plant en Voeding voor. In deze editie wou ik sterk de nadruk leggen op het
concept ‘één wereld, één gezondheid’: de overtuiging dat de gezondheid van de mens nauw samenhangt met die van dieren en
planten, en van het leefmilieu.
Daarom laat ik dit keer ook mijn collega’s, directeurs-generaal Christiaan Decoster van DG Gezondheidszorg en Roland Moreau
van DG Leefmilieu, aan het woord. De inleiding van dit rapport is een gezamenlijk interview waarin we onze gemeenschapppelijke
visie toelichten. Een boodschap van samenwerking die in alle thema’s van dit verslag terugkomt.
Ik wens u bijzonder veel leesplezier toe en bedank u alvast voor uw aandacht.

Dr. Lic. Philippe Mortier
Directeur-generaal Dier, Plant en Voeding
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Eén wereld, één gezondheid
Een geïntegreerd plan
voor een gezonde toekomst voor iedereen

Allemaal volksgezondheid
Onze gezondheid hangt nauw samen met die van
dieren en planten, en van het leefmilieu in de ruime
zin. Elke nieuwe ontwikkeling, zoals een voedselcrisis of de klimaatverandering, heeft een invloed op
de andere domeinen. Dat maakt dat een probleem
van de volksgezondheid meestal niet één maar verscheidene oorzaken heeft. De grote uitdaging is om
al deze multifactoriële aspecten te herkennen en
gezamenlijk aan te pakken.
Die duurzame, geïntegreerde benadering is cruciaal
in een maatschappij die snel evolueert en globaliseert. De vooruitgang op wetenschappelijk, economisch en industrieel vlak opent elke dag deuren
naar nieuwe opportuniteiten, maar ook naar nieuwe
bedreigingen. Zoals de opkomst van nieuwe
aandoeningen, ziekten en plagen. Om die het hoofd
te bieden, moeten de overheden nog meer en anders gaan samenwerken. Over de grenzen van alle
bevoegdheidsniveaus en alle landen en regio’s
heen. Eén wereld, één gezondheid.
Een gesprek over de invulling van dit principe in de
Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met
Christiaan Decoster, voorzitter ad interim van de
FOD, Philippe Mortier, directeur-generaal Dier, Plant
en Voeding, en Roland Moreau, directeur-generaal
Leefmilieu.

C. Decoster
Het hoofddoel van ons departement is om de
volksgezondheid te beschermen. Maar dat
kunnen we niet alleen. Zoveel factoren hebben
een invloed op de volksgezondheid: voeding,
leefmilieu, geneesmiddelen, straling, … We
moeten de interacties tussen al deze factoren
opsporen en samenwerken om ze aan te pakken.
Een mooi voorbeeld is de antibioticaproblematiek. Heel wat antibiotica zijn intussen onbruikbaar omdat we resistentie opbouwen. Maar
hoe lossen we dat op? Hiervoor moeten we
niet alleen kijken naar de antibioticaconsumptie bij de mens, maar ook bij de dieren. En
naar de hygiënepraktijken in de ziekenhuizen.
In 1999 hebben we alle actoren verenigd in de
Belgische Commissie voor de Coördinatie van
het Antibioticabeleid, BAPCOC. Hun missie is
om de problematiek op een wetenschappelijke
manier in kaart te brengen en multidisciplinair
aan te pakken.
R. Moreau
Die transversale samenwerking is inderdaad
één van de grootste sterktes van onze FOD.
Het is aan ons om andere beleidsdomeinen
bewust te maken dat ze finaal eigenlijk ook
met de volksgezondheid bezig zijn. Zo kan een
1.

beslissing rond mobiliteit een directe impact op
de gezondheid en levenskwaliteit van een
groot deel van de bevolking hebben. Volksgezondheid gaat dus veel verder dan de grenzen
van ons departement, het is de verantwoordelijkheid van een heel netwerk. Dat is ook de
reden waarom de FOD een unieke cel Leefmilieu-Gezondheid heeft gecreëerd, die zeer actief samenwerkt met de gemeenschappen en
gewesten aan het Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid1. Een structurele aanpak die
vruchten afwerpt.
Ph. Mortier
Onze FOD is zeker een mooi voorbeeld van
transversale samenwerking. Maar even belangrijk is dat onze eigen bevoegdheden en acties
naadloos op elkaar aansluiten. Door de
beleidsdomeinen volksgezondheid, gezondheidszorg, veiligheid van de Voedselketen en
leefmilieu in één departement onder te brengen, hebben we belangrijke troeven in handen
om rechtstreeks de gezondheid en de levenskwaliteit van de ganse bevolking te verbeteren. En aan uitdagingen is er geen gebrek.
Zo is ons land de trieste recordhouder van het
hoogste aantal gevallen van borstkanker in de
hele Europese Unie. Hier moeten we allemaal
samen, met ons netwerk, iets aan doen.

Tijdens de ministeriële conferentie Milieu-Gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Europa in Helsinki in
1994 hebben de lidstaten zich ertoe verbonden om een Nationaal Actieplan Milieu-Gezondheid (NEHAP) op te stellen.
België heeft sinds 2004 een NEHAP.
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Een eerste bestuursovereenkomst met gezondheidsdoelstellingen

Ph. Mortier
In 2015 heeft onze FOD voor de eerste keer een bestuursovereenkomst met de voogdijministers afgesloten. Dat was
een bijzonder leerrijke oefening. Sceptici vroegen zich op
voorhand af of een overheidsdienst met zoveel diverse bevoegdheden erin zou slagen om gemeenschappelijke
doelstellingen te formuleren. Maar wij hebben het tegendeel aangetoond! Net door samen te werken, hebben
we vlot onze gemeenschappelijke prioriteiten kunnen bepalen en zeer concrete doelen vastgelegd. Eén maatregel
alleen heeft een beperkte impact, maar een heel pakket
aan maatregelen die elkaar versterken… dat is de oplossing.

C. Decoster
Vandaar dat de gezondheidsdoelstellingen uit het regeerakkoord zo interessant voor ons zijn. Het is de eerste keer dat
dit concept naar voor wordt geschoven, maar het past perfect in onze multidisciplinaire visie. Het vertrekpunt is een
concrete opdracht, zoals het aantal borstkankergevallen verminderen of diabetes terugdringen. Om dat te doen, gaan
we eerst het probleem analyseren zodat we harde cijfers
hebben over de omvang en de oorzaken. Op basis daarvan
kunnen we doeltreffende acties in alle betrokken domeinen
voorstellen. De Gezondheidsenquête en de Voedselconsumptiepeiling bij de Belgische bevolking, van het Wetenschappelijk instituut volksgezondheid, zijn al jaren betrouwbare gegevensbronnen. En de FOD investeert ook ieder jaar in contractueel onderzoek.

R. Moreau
We moeten al deze onderzoeksgegevens integreren en waar mogelijk nog uitbreiden. Zo zouden
we nog meer moeten kunnen inzetten op biomonitoring van mensen, dieren, planten en leefmilieu. Ik denk bijvoorbeeld aan haaranalyses bij de
bevolking om vervuilende stoffen op te sporen.
Dat zou ons toelaten om alle oorzaken van een
probleem van de volksgezondheid én hun cocktaileffect te bepalen. Vandaag durven sommige
partijen zich achter dit multifactoriële aspect verschuilen om hun verantwoordelijkheid te minimaliseren en dus te ontlopen. Met een evidencebased beleid kunnen we dit tegengaan.

Onbekend is onbemind
R. Moreau
Ondanks het mooie werk dat onze verschillende diensten op gezamenlijke thema’s leveren, weten nog te weinig mensen wat de
directoraten-generaal van de FOD voor elkaar betekenen. Hoeveel toegevoegde
waarde onze samenwerking heeft. Dat geldt
niet enkel over de buitenwereld, maar zelfs
voor onze eigen medewerkers. We moeten
nog meer communiceren over het grote
plaatje. In duidelijke taal, op mensenmaat.

‘public health’, de gezondheid van de ganse
bevolking. Dat is ons ultieme doel. In 2016
zullen we verschillende intiatieven nemen om
onze interne samenwerking in nieuwe concrete acties ten bate van de volksgezondheid
te vertalen. En we zullen hier breed over
communiceren.
Ph. Mortier
Zeker, want een groter begrip zorgt voor een
grotere betrokkenheid van alle partijen.

C. Decoster
Ook over het begrip volksgezondheid. Sommige mensen denken dat dit enkel voor onze
gezondheidszorg staat, maar het gaat om
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Gewasbescherming

1. Toelating van gewasbeschermingsmiddelen

1.1. Strengere evaluatie van gewasbeschermingsmiddelen met kritische werkzame stoffen
Gewasbeschermingsmiddelen met kritische werkzame stoffen hebben relatief grote risico’s voor de gezondheid of het leefmilieu. Sinds 1 augustus 2015 worden
deze producten nog strenger beoordeeld. Bij elke aanvraag voor een toelating of een verlenging moeten de lidstaten het middel met de kritische werkzame stof
vergelijken met bestaande producten en met niet-chemische alternatieven. Als er een veiliger middel bestaat om de plaag te bestrijden, dan krijgt het middel
met de kritische werkzame stof geen toelating.
De lijst met kritische werkzame stoffen of de zogenaamde substitutiekandidaten is in 2015 in het Publicatieblad van de Europese Unie verschenen. Het DG heeft
in juli instructies voor de fytofarmaceutische sector gepubliceerd op www.fytoweb.be.

1.2. Beperken of intrekken van gewasbeschermingsmiddelen
Het DG kan beslissen om een gewasbeschermingsmiddel te beperken of in te trekken als het teveel negatieve gevolgen voor de gezondheid of het milieu heeft.
In 2015 is het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van terbuthylazine ingeperkt. Deze stof kwam steeds vaker in te hoge concentraties in het oppervlaktewater voor. De oorzaak was de behandeling van maïsvelden in de buurt van waterlopen. Daarom geldt nu langs alle waterlopen een bufferzone van twintig meter breed. Hierin mogen deze producten niet worden gebruikt. De bufferzone moet bovendien begroeid zijn om te v erhinderen dat
de terbuthylazine toch naar de waterloop zou sijpelen. Als de concentraties in het oppervlaktewater niet genoeg verminderen, kan het DG nog maatregelen nemen.

1.3. Herziening van de etiketten van gewasbeschermingsmiddelen
De Europese Unie heeft in 2008 een geharmoniseerd systeem voor de classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen en mengsels ingevoerd
(verordening 1272/20081). Tegen 31 december 2015 moest DG Dier, Plant en Voeding alle etiketten van de gewasbeschermingsmiddelen op de Belgische
markt herzien. Een opdracht waar het maar nipt in geslaagd is.

1.

De CLP-verordening (1272/2008) heeft het Globally Harmonised System (GHS), een wereldwijd
geharmoniseerd systeem voor de indeling, de etikettering en de verpakking van gevaarlijke stoffen
en mengsels in de Europese Unie ingevoerd. CLP staat voor ‘classification, labelling en
packaging’.
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Toelating van gewasbeschermingsmiddelen

Nieuwe toelatingen
Op basis van een nieuwe werkzame stof
Door wederzijdse erkenning
Afgeleid van een bestaand product

Zonaal (België als rapporterende lidstaat)
Evaluatie van de technische equivalentie van werkzame stoffen (als rapporteur)
Verlenging van bestaande toelating
Significante wijziging van de samenstelling

0
22 toelatingen
16 weigeringen
21 toelatingen
1 weigering
5 (waarvan 1
biopesticide)

Andere aanvragen
Aanpassing van etikettering aan CLPVerordening2
Uitbreiding of wijziging van erkenning op vraag
van de landbouwsector
Nieuwe erkenning van een biopesticide
Toelating in noodsituaties (verordening
1107/2009, art. 53)
Machtiging voor proefproduct
Uitbreiding van GEP3- erkenning
Vernieuwingsaudit GEP
Audit GEP (wederzijdse erkenning)

6
122
9 toelatingen
2 weigeringen

Her-erkenning als gevolg van Europese goedkeuring werkzame stof
5
België als rapporterende lidstaat
België geen rapporterende lidstaat
19
3
Onderzoek van toegang tot gegevens

Vergunning voor parallelhandel
Vergunningen
Weigeringen
Verlengingen

1048

155
5
52
303
5
2
1

2. Vijf nieuwe basisstoffen voor gewasbescherming
Sommige producten worden als voedingsmiddel of als schoonmaakproduct
verkocht, maar kunnen ook voor de bescherming van gewassen dienen. De
Europese Unie heeft in 2014 een specifieke goedkeuringsprocedure voor deze
zogenaamde basisstoffen als gewasbeschermingsmiddel ontwikkeld. De
toegelaten basisstoffen worden opgenomen in een positieve lijst. Hierin staat
waarvoor de stoffen mogen worden gebruikt en in welke dosering.

29
7
9

In 2015 werden vijf basisstoffen goedgekeurd: Calcium hydroxide, azijn,
schors van Salix, lecithinen en fructose. De toegelaten basisstoffen
staan op www.fytoweb.be.

2.

Zie voetnoot 1

3.

Good Experimental Practices: kwaliteitsnorm voor proeven

3. Duurzame gewasbescherming
In het kader van duurzame gewasbescherming geeft DG Dier, Plant en Voeding
speciale aandacht aan toelatingen in teelten met een klein areaal of voor minder courante toepassingen en aan biopesticiden.

Het gewasbeschermingsmiddel PMV-01 krijgt al sinds 2011 een specifieke toelating voor gebruik in de tomatenteelt. Dit middel bevat een zwakke stam van
het Pepinomozaïekvirus (PepMV), dat al meer dan tien jaar de tomatenteelt
aantast. Door de planten met deze zwakke stam in te enten, zijn ze tegen virulente stammen van het virus beschermd. België was de afgelopen jaren gelijktijdig EU-rapporteur voor de werkzame stof en zonaal rapporterende lidstaat voor
de specifieke formulering in het gewasbeschermingsmiddel PMV-014. Deze parallelle aanpak zorgde voor belangrijke tijdswinst. Aangezien er tot nu toe geen
enkel toegelaten bestrijdingsmiddel voor Pepinomozaïekvirus voorhanden was,
kwam het erop aan om dit nieuwe biopesticide zo snel mogelijk beschikbaar te
maken. Eind 2015 is het middel als biopesticide toegelaten, waardoor de specifieke toelating in het kader van duurzame gewasbescherming niet meer nodig
is.
DG Dier, Plant en Voeding heeft in 2015 maatregelen opgelegd om de risico’s
van spuitnevel van gewasbeschermingsmiddelen voor nuttige insecten en planten te verminderen. Landbouwers moeten bijvoorbeeld driftreducerende spuitdoppen gebruiken om de begroeiing naast hun veld te beschermen. Op de toelatingsakte van gewasbeschermingsmiddelen is de informatie rond de minimale bufferzones aangepast. Het is nu duidelijker voor de gebruikers welke bufferzones ze moeten respecteren om het oppervlaktewater en waterorganismen
niet in gevaar te brengen.

4. Europese evaluatie van werkzame stoffen voor gewasbescherming
De andere lidstaten en de Europese autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA)
tonen veel waardering voor het Europese evaluatiewerk van DG Dier, Plant en
Voeding. Verschillende van de rapporten van het DG zijn als goed voorbeeld
verspreid.

4.1. Groeiend aandeel biopesticiden
Biopesticiden zitten in de lift. Het gaat om alle gewasbeschermingsmiddelen op
basis van natuurlijke materialen zoals plantenextracten, micro-organismen
(schimmels, bacteriën, …), feromonen of minerale producten. Ze hebben vaak
een gunstiger profiel wat de effecten op de gezondheid van mens en dier en op
het leefmilieu betreft.
De Europese lidstaten ijveren al jaren voor meer biopesticiden. De goedkeuringsprocedure voor deze werkzame stoffen vereist andere gegevens en bevat
een aangepaste risicobeoordeling. Maatregelen die nu hun vruchten beginnen
af te werpen.
Ons land droeg in 2015 actief aan deze positieve evolutie bij door EUrapporteur te zijn voor twee vernieuwende werkzame stoffen met een gunstig profiel. De eerste is COS-OGA, een stof die de verdedigingsmechanismen van de planten tegen schimmels activeert. De tweede is een zwakke stam
van het Pepinomozaïekvirus waarmee tomatenplanten kunnen worden ingeënt5. Beide stoffen werden in 2015 door de Europese Commissie goedgekeurd
als “laag-risicostoffen”. Dus: innoverend, veilig en … Belgisch van producent tot
rapporteur!

4.

Zie ook 5.1. Groeiend aandeel van biopesticiden

5.

Zie ook 3. Duurzame gewasbescherming
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4.2. Speciale aandacht voor glyfosaat en neonicotinoïden

Europese evaluatie van werkzame stoffen voor gewasbescherming

De evaluatie van de klassieke werkzame stoffen loopt natuurlijk ook verder.
Sommige van deze stoffen komen de laatste jaren in opspraak omdat ze
mogelijk schadelijker zijn dan verwacht.

Evaluatie van werkzame stoffen op Europees vlak

Een daarvan is de onkruidverdelger glyfosaat. Deze stof is in 2015 geëvalueerd met het oog op een eventuele vernieuwing van de Europese goedkeuring. Ons land heeft deelgenomen aan de discussie van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) over de toxicologische eigenschappen
van glyfosaat en volgt het hele dossier nauwgezet.

Evaluatie nieuwe werkzame stof (DAR6 en/of peer review)

1

Her-evaluatie goedgekeurde werkzame stof (DAR en/of peer
review)

9

Evaluatie bevestigende gegevens

2

Evaluatie van een alternatieve oorsprong van een goedgekeurde werkzame stof

6

Maximale residulimieten (MRL)

Dat geldt ook voor de groep insectenverdelgers van de neonicotinoïden.
België heeft in 2015 voor één daarvan, namelijk clothianidin, aanvullende
gegevens over de effecten op bijen geëvalueerd.
Het DG krijgt zelf relatief veel vragen over glyfosaat en neonicotinoïden. Er
zijn blijkbaar nogal wat misverstanden over de bevoegde overheden en
over de criteria die bij de evaluatie worden gebruikt. Daarom geeft het DG
nu regelmatig een stand van zaken over deze stoffen via www.fytoweb.be.

Evaluatie van aanvraag tot vaststelling/wijziging EU MRL

11

Herziening van bestaande EU MRLs - evaluatie als rapporterende lidstaat

0

Herziening van bestaande EU MRLs - evaluatie als betrokken
lidstaat
Evaluatie en aanpassing van bestaande toelatingen naar aanleiding van herziening EU MRLs

6.

Draft Assessment Report

25
176

5. Plan voor de reductie van pesticiden
Het Federaal ReductiePlan voor Pesticiden (FRPP) wil de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor mens, dier en milieu verminderen.
Sinds 25 november 2015 is iedere professionele gebruiker, verdeler of voorlichter van gewasbeschermingsmiddelen verplicht om een fytolicentie te behalen. De fytolicentie heeft als doel ervoor te zorgen dat iedere gebruiker of verkoper van gewasbeschermingsmiddelen over voldoende kennis beschikt om
deze oordeelkundig en met respect voor het milieu te kunnen gebruiken. DG
Dier, Plant en Voeding heeft al 72.000 fytolicenties uitgereikt.

5%

3% 8%
P1 - Assistent professionel gebruik
P2 - Professioneel gebruik
P3 - Distributie/Voorlichting
NP - Distributie/Voorlichting garden
segment

84%

Vanaf 2016 moet op elk verkooppunt van gewasbeschermingsmiddelen voor
particulieren duidelijke informatie over een goed gebruik van deze producten
beschikbaar zijn, zodat de consument schadelijke organismen op een doordachte manier kan bestrijden. De tekst kwam in 2015 tot stand in overleg met
de gewesten.
Het DG heeft vorig jaar ook meldingen van acute vergiftiging door gewasbeschermingsmiddelen (en biociden) geanalyseerd. Deze informatie kan dienen
om de risico’s van bepaalde producten beter te beheren, bijvoorbeeld door
meer voorzorgsmaatregelen te bepalen.

25%

Mannelijk, Franstalig
Vrouwelijk, Franstalig
4%

Vrouwelijk, Nederlanstalig
Mannelijk, Nederlandstalig

57%
14%
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Hoewel de fytolicentie al jaren geleden was aangekondigd, vielen er bij
de invoering in november 2015 nog professionele gebruikers, verdelers
en voorlichters uit de lucht. Nochtans hadden we breed gecommuniceerd: we hadden een website gemaakt, folders uitgebracht, berichten
voor de gespecialiseerde pers geschreven, aan beurzen deelgenomen...
Gelukkig heeft de meerderheid van de doelgroep onze boodschap opgepikt en tijdig van de overgangsmaatregelen gebruik gemaakt. Sommige mensen blijken echter moeilijk bereikbaar. Natuurlijk kunnen nieuwe maatregelen ongerustheid over extra inspanningen en kosten met
zich meebrengen. Daarom nemen we fytolicentiehouders vanaf het begin zoveel mogelijk werk uit handen. Wanneer ze de vereiste opleiding
volgen, bijvoorbeeld, stuurt het opleidingscentrum hun administratieve
gegevens rechtstreeks naar ons. Zo vereenvoudigen we de administratie
voor iedereen. Van zodra we aanvragers hiervan kunnen overtuigen,
vallen hun bezwaren snel genoeg weg.

Coppélia Heinen
Team Fytolicentie
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Meststoffen

PANAMA: elektronische registratie van toelatingsaanvragen nu mogelijk
Na jaren van voorbereiding heeft DG Dier, Plant en Voeding in 2015 het internetplatform PANAMA voor de toelating van meststoffen gelanceerd. Toelatingsaanvragen kunnen nu volledig elektronisch worden ingediend en verwerkt. De toepassing is bereikbaar via
www.fytoweb.be.
Tegelijk is het systeem voor de raadpleging van uitzonderingen en toelatingen verbeterd met een uitgebreide zoekfunctie.

Ontheffingen en toelatingen in 2015
Nieuwe ontheffingen en toelatingen

72

Verlengingen

146

Totaal

218
Alfred Generet
Expert meststoffen
Meststoffen zijn eigenlijk een heel boeiende materie. Het assortiment van grondstoffen die
kunnen worden gerecycleerd blijft maar groeien. De laatste tien jaar krijgen we bijvoorbeeld
veel aanvragen om afvalproducten van biogasproductie als meststof toe te laten. Elke producent heeft bij wijze van spreken zijn eigen recept om biogas te maken, waardoor geen
twee restproducten gelijk zijn. Dat maakt dat we met ieder dossier opnieuw worden
uitgedaagd.
Of een meststof op de markt mag worden gebracht, is geen exclusieve beslissing van het
DG. De federale overheid is bevoegd voor alles wat met productbeleid en met de voedselketen te maken heeft, maar de regionale overheden voor het beleid rond afvalstoffen. Regelmatig overleg en een nauwe samenwerking zijn dus aan de orde. Door de jaren heen
heeft ons DG al veel ervaring met deze dialoog opgebouwd, waardoor we mooie resultaten
kunnen bereiken.
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Plantengezondheid

1. Europese voorzorgsmaatregelen tegen schadelijke organismen
1.1. Regulering van quarantaine-organismen

De bacterie is bijzonder complex, wat de bestrijding moeilijk maakt. Daarom
heeft de Europese Commissie verschillende adviezen aan de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) gevraagd. De belangrijkste waren:

De Europese Commissie heeft in 2015 de Zuid-Afrikaanse regio Gordonia als
bijkomend ziektevrij gebied erkend1 voor de Guignardia citricarpa schimmel,
die zwartevlekkenziekte op citrusvruchten veroorzaakt.

 een volledige risicoanalyse (Pest Risk Analysis), inclusief een evaluatie van alle opties om die risico’s te verminderen;
 verdere opdeling van de waardplanten van de bacterie in de EU en
wereldwijd, en opmaak van een databank;

Daarnaast heeft ze tot 31 december 2017 ziektevrije gebieden in de Verenigde
Staten erkend2 voor de essenprachtkever, Agrilus planipennis, die vooral de
essensoorten bedreigt.

 advies over de werkzaamheid van specifieke behandelingen.

1.2. Noodmaatregelen tegen schadelijke organismen

Op basis hiervan heeft de Commissie in mei, na discussie met de lidstaten,
nieuwe noodmaatregelen gepubliceerd. In november zijn die omwille van de
nieuwe haarden in Frankrijk herzien (zie kader). De lidstaten moeten ook in
2016 extra waakzaam zijn en hun monitoring op het terrein zoveel mogelijk
harmoniseren.

1.2.1. Xylella fastidiosa
Sinds 2013 komt de Xylella fastidiosa bacterie in Zuid-Italië voor. Deze stam is
niet enkel schadelijk voor olijfbomen –en dus voor de productie van olijfolie–
maar ook voor andere soorten zoals de maagdenpalm, de oleander en zoete
kers. De EU nam in 2014 noodmaatregelen en verhoogde de waakzaamheid.
Dankzij de verscherpte controle en tracering kwamen in verschillende lidstaten
nog andere subsoorten van de bacterie aan het licht, die via koffieplanten uit
Costa Rica en Honduras waren ingevoerd.

De noodzaak aan bijkomend onderzoek naar Xylella fastidiosa blijft groot. Zowel op nationaal, Europees als internationaal niveau zijn al verschillende initiatieven genomen. DG Dier, Plant en Voeding heeft in 2015, in samenwerking
met de cel Contractueel Onderzoek, het thematisch onderzoeksproject XYLERIS goedgekeurd voor financiering. Deze studie zal het ziekterisico van de
bacterie inschatten en een haalbare strategie ontwikkelen om de ziekte onder
controle te houden.

In juli 2015 dook in Corsica de subgroep X. fastidiosa subsp. multiplex op de
sierplant Polygala myrtifolia (vleugeltjesbloem) op. Intussen zijn er talloze
haarden op het eiland, ook op andere waardplanten 3 in de buurt van besmette
vleugeltjesbloem. In november doken haarden in Zuid-Frankrijk op. Hiermee
is de verspreiding van Xylella fastidiosa subsp. multiplex naar het Europese
vasteland een feit.
1.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1175 van de Commissie tot wijziging van Beschikking 2006/473/EG
(omgezet bij ministerieel besluit van 26 november 2015)

2.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2416

3.

Plant waarop een schadelijk organisme kan groeien en zich vermeerderen
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Mei 20154
 onderscheid tussen bevestigde waardplanten voor alle Xylella fastidiosa ondersoorten wereldwijd en de bevestigde waardplanten in de EU (van X. fastidiosa subsp. pauca in Italië)
 grotere radius van de bufferzone rond een besmette zone (van twee naar tien km doorsnee)
 in een besmette zone:
 verplichte kap van alle bevestigde waardplanten in de EU in een straal van 100m rond besmette planten
 verplichte kap van zieke en symptomatische planten
 bemonsteren en testen van alle andere waardplanten
 specifiek in de provincie Lecce in Italië
 mogelijkheid om inperkende maatregelen te nemen, gezien de besmetting te groot blijkt om uit te roeien
 bijkomende surveillancezone van 30 km
 verbod op vervoer van alle bevestigde waardplanten binnen en uit een afgebakende zone, tenzij ze aan zeer strikte voorwaarden voldoen
 striktere invoereisen voor alle waardplanten uit derde landen en een verbod op de invoer van koffieplanten uit Costa Rica en Honduras
November 20155
 onderscheid tussen waardplanten wereldwijd en waardplanten van de verschillende ondersoorten van Xylella fastidiosa in de EU
 opmaak van een databank met alle bevestigde waardplanten in de EU. Deze databank van de Europese Commissie 6 wordt regelmatig aangepast in functie van de meest recente onderzoeksresultaten
 besmet gebied en noodmaatregelen af te stemmen op de specifieke ondersoort van de bacterie
 verplichting voor alle lidstaten om tegen eind 2016 een noodplan te hebben
 verplicht Europees plantenpaspoort voor vervoer voor professionele doeleinden van alle waardplanten uit de databank van de Europese Commissie
 alle lidstaten moeten het grote publiek (bv. reizigers) en de betrokken sectoren bewust maken
 mogelijkheid voor vervoer van thermisch behandelde wijnstokken in rustperiode uit afgebakend gebied
 aanplanting van waardplanten in inperkingsgebied (Lecce, Italië) voor onderzoeksdoeleinden
4.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/789

5.

6.

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/xylella-fastidiosa/susceptible_en.htm

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2417

2. Aanwezigheid van schadelijke organismen (Pest-status)
1.2.2. Aziatische boktor
De Aziatische boktor (Anoplophora glabripennis) is een bedreiging voor verschillende loofbomen. Dit organisme is voornamelijk door import van besmet
houten verpakkingsmateriaal uit Azië in de EU ingevoerd en veroorzaakt
intussen in verschillende lidstaten schade. In 2015 heeft de Europese Commissie noodmaatregelen7 genomen, die definiëren welke plantensoorten als
waardplant moeten worden beschouwd. De regels voor de invoer en het vervoer van deze planten en hun hout binnen de EU worden geharmoniseerd, net
als de bestrijdingsmaatregelen.

De aanwezigheid van schadelijke organismen in België bepaalt onze fytosanitaire of Pest- status. Die wordt permanent opgevolgd door DG Dier, Plant en Voeding en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
(FAVV). Het DG heeft in 2015 zes Pest-rapporten opgemaakt, over:
 een eerste vaststelling van kastanjekanker, Cryphonectria parasitica, op
tamme kastanjebomen;

 twee gevallen van bruinrot, Ralstonia solanacearum, op aardappelen. Ze
werden ontdekt tijdens het officiële steekproefonderzoek op de oogst van
consumptieaardappelen van 2014;

Als de Aziatische boktor officieel is vastgesteld, moet de bevoegde overheid
het besmette gebied en een bufferzone van twee kilometer instellen. In deze
zone moeten alle besmette en symptomatische planten onmiddellijk, of ten
laatste voor het nieuwe vliegseizoen van de boktor, worden gekapt. Ook alle
waardplanten in een straal van 100 meter rond besmette planten moeten worden gekapt en onderzocht. De hele zone moet minimaal vier jaar lang intensief
worden gecontroleerd. Er mogen in die periode geen nieuwe waardplanten in
het gekapte gebied in open lucht worden geplant.

 de eerste vaststellingen van de kastanjegalwesp, Dryocosmus kuriphilus,
in België. Uitvoer van kastanjebomen naar beschermde gebieden in de
EU (Groot-Brittannië, Ierland en Portugal) is hierdoor niet langer mogelijk;
 de vaststelling en verspreiding van de galmug Contarinia pseudotsugae
op Douglassparren (Pseudotsuga menziesii). Dit organisme komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika maar is nu op alle onderzochte plaatsen in
België gevonden. Daarom wordt het als een bevestigd organisme beschouwd, dat niet meer kan worden uitgeroeid;

Houten verpakkingsmateriaal uit China, dat voor het vervoer van bepaalde
goederen zoals graniet en marmer wordt gebruikt, moet verplicht worden gecontroleerd8.

 de uitroeiing van ringrot (Clavibacter michiganensis subsp sepedonicus)
op tomatenplanten, na een uitbraak in de serreteelt in 2014;
 de vaststelling van een nieuwe variant van Ralstonia solanacearum
(Biovar 3/ fylotype I) op snijrozen.

1.2.3 Pospiviroïde potato spindle Tuber viroid (PSTVd)
De noodmaatregelen voor aardappelspindelknolviroïde9 of Potato spindle tuber viroid op de sierplanten Engelentrompet (Brugmansia spp.) en Klimmende
nachtschade (Solanum jasminoides) zijn ingetrokken10.
Het viroïde en verwante viroïden kunnen nog asymptomatisch aanwezig zijn in
sierplanten in de EU, zo blijkt uit het verplichte onderzoek door de lidstaten,
maar hun effect hierop is volgens de risicoanalyse van EFSA minimaal. Er
werd ook geen verspreiding naar andere teelten zoals de aardappelteelt vastgesteld.

Deze rapporten zijn aan de European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO)11 overgemaakt.
7.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/893

8.

Hiervoor werd het uitvoeringsbesluit van de Commissie 2013/92/EU voor 2 jaar verlengd
(uitvoeringsbesluit van de Commissie 2015/474/EU)
9.

Een viroïde lijkt op een virus, maar is kleiner en kan zich enkel in planten vermenigvuldigen. Er zijn
ruim dertig soorten bekend.
10.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/749

11.

EPPO is een intergouvernementele organisatie die tot doel heeft om plagen en ziekten bij planten
te bestrijden. (https://gd.eppo.int). Zie ook 3.2. EPPO.
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In samenwerking met de cel Contractueel Onderzoek heeft het DG verschillende
3.2. European and Mediterranean Plant Protection Organization
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4.

3.4. Werkzaamheden voor het nieuwe plantengezondheidsregime
Europese Commissie
In het kader van het nieuwe plantengezondheidsregime moeten de lijsten met schadelijke organismen aangepast worden met de laatste informatie over de aanwezigheid en verspreiding in de EU. Om dit proces vlotter te laten verlopen heeft EFSA de pestrisicoanalyse (Pest Risk Assessment) in twee delen opgesplitst.
Eerst worden de organismen gecategoriseerd. Enkel als een organisme in aanmerking komt voor een quarantainestatus, doorloopt het een volledige risicoanalyse.
In 2014 heeft EFSA een eerste reeks organismen, voornamelijk degene die al voorkomen in de EU, gecategoriseerd. Deze rapporten zijn besproken door de Europese Commissie en de lidstaten. Op basis hiervan zijn in 2015 zeven plagen geselecteerd voor een volledige risicoanalyse 16.
De Europese Commissie onderzoekt ook de evaluatie en de indeling van plagen in de nieuwe categorie van ‘regulated non quarantine pests’ (RNQP). Het gaat
om plagen met een belangrijke (economische) impact, die door hun verspreiding in de EU niet meer kunnen worden uitgeroeid. Ze moeten opgevolgd en ingeperkt kunnen worden door maatregelen op plantgoed.
Raad van de Europese Unie
De werkgroepen van de Raad van de Europese Unie en de vergaderingen van de diensthoofden van de fytosanitaire diensten van de lidstaten hebben in 2015
een compromistekst over de nieuwe Europese plantengezondheidswetgeving bereikt. De onderhandelingen tussen de Europese Commissie, de Europese Raad
en het Europees Parlement zijn opgestart. Dit werk wordt in 2016 verdergezet.

4. Solidariteitsfonds voor aardappelproducenten
4.1. Nieuwe samenstelling van de Raad van het Plantenfonds
De 14 nieuwe leden van de Raad van het Plantenfonds zijn aangesteld voor een mandaat van 4 jaar. De Raad is paritair samengesteld uit ambtenaren en vertegenwoordigers van de landbouworganisaties en de beroepssectoren. Hij is belast met het beheer van het Plantenfonds en kan aan de Minister van Landbouw
adviezen of voorstellen formuleren over het toepassingsdomein van het Plantenfonds.

Voorlopig bevat het Plantenfonds enkel een Solidariteitsfonds voor aardappelproducenten. DG Dier, Plant en Voeding maakt er werk van om de werking van het
Fonds uit te breiden naar andere sectoren.

16.

Ceratocystis platani, Cryphonectria parasitica, Diaporthe vaccinii, Grapevine Flavescence dorée
phytoplasma, Ditylenchus destructor, Radopholus similis en Eotetranychus lewisi
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4.2. Geen verplichte bijdragen in 2015

Mei 2015
Net als vorig jaar hebben de aardappelproducenten in 2015 geen bijdrage (voor het referentiejaar 2014) aan het solidariteitsfonds moeten leveren. Het fonds heeft
 onderscheid tussen bevestigde waardplanten voor alle Xylella fastidiosa ondersoorten wereldwijd en de bevestigde waardplanten in de EU (van X. fastidinog altijd meer dan 1,5 miljoen euro aan reserves in kas.
osa subsp. pauca in Italië)
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Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (http://www.fao.org)
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Lieven Van Herzele
Celhoofd Plantengezondheid

Het Solidariteitsfonds voor Aardappelproducenten is een belangrijk platform voor het DG
om overleg met de sector te plegen. Dankzij deze transparante dialoog is de werking van
het fonds al verschillende keren aangepast om nog beter aan de behoeften van de producenten te voldoen.
In de toekomst willen we aan deze weg blijven timmeren. Onze grootste uitdaging is om
het solidariteitsfonds uit te breiden naar andere plantaardige productiesectoren. Niet eenvoudig, want zonder hun medewerking staan we nergens. Heel wat producenten struikelen nu nog over de verplichte bijdrage. Daarom willen we de gesprekken over de
voorwaarden zo snel mogelijk opstarten.
Vanaf 2017 kan ons land via het solidariteitsfonds immers een beroep doen op Europese
cofinanciering voor de vergoeding van vernietigde producten door sanitaire maatregelen.
Hoe meer sectoren betrokken zijn, hoe meer aanspraak we op deze steun kunnen maken. In de sector van de dierengezondheid wordt dit systeem al langer toegepast, en met
succes.
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Dierengezondheid

1. Uitoefening van de diergeneeskunde
1.1. Erkenningen in 2015
263 dierenartsen (143 NL + 120 FR)

2 diergeneeskundige rechtspersonen (FR)

1.2. Orde van dierenartsen: regels uit 1951 herzien
De voorwaarden en de regels van de verkiezingen bij de Orde van Dierenartsen zijn vernieuwd 1. De grootste wijziging is dat de dierenartsen van de Gemengde raad van beroep voortaan verkozen worden.

2. Sanitair Fonds
2.1. Verplichte bijdragen fors verminderd of geannuleerd
Net als in 2014 heeft DG Dier, Plant en Voeding de verplichte bijdrage van de rundersector met 57% verminderd en die van de varkenssector geannuleerd2. Deze sectoren lijden nog aanzienlijk onder de verlenging van het Russische embargo voor landbouwproducten, het wegvallen van de melkquota
en de wereldwijde economische crisis. De reserves van het fonds zijn voldoende om deze vermindering aan inkomsten te dragen.

2.2. Inning van onbetaalde bijdragen van start gegaan
In januari 2015 heeft het DG een procedure voor de inning van achterstallige bijdragen aan het Fonds opgestart. Het gaat om de onbetaalde facturen van
de laatste vijf jaar, waarvoor de hele administratieve aanmaningsprocedure zonder succes is doorlopen. De betrokken operatoren krijgen een
aangetekend schrijven van het bevoegde advocatenkantoor in de bus. Als ze hun bijdrage nog altijd niet betalen, worden ze voor de rechtbank gedaagd.
335 operatoren werden in 2015 al aangeschreven voor een bedrag van 576.727 euro. 165 operatoren hebben hun dossier intussen geregulariseerd, wat
het Fonds 175.303 euro heeft opgeleverd. De procedure wordt in 2016 verdergezet.

1.

KB 26/12/2015

2.

KB 16/12/2015
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3. Dierlijke sectoren
3.1. Ziekten met aangifteplicht
Er waren in ons land geen nieuwe uitbraken van dierenziekten die onmiddellijk
bij het OIE moeten worden genotificeerd.

3.2. Herkauwers: verhoogde waakzaamheid voor blauwtong door
uitbraak in Frankrijk
België en andere EU-lidstaten kregen in 2006-2007 voor het eerst met uitbraken
van blauwtong te maken. De ziekte kon dankzij een vaccinatiecampagne worden uitgeroeid, waardoor ons land er sinds 2012 vrij van is. In augustus 2015
dook het blauwtongvirus echter opnieuw op in het centrum van Frankrijk en
spreidde zich in het najaar verder op het Franse grondgebied uit.
Het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) verwacht dat de ziekte zich vanaf de lente3 van 2016 zal uitbreiden en mogelijk ook
ons land zal besmetten. Daarom heeft DG Dier, Plant en Voeding in overleg met
alle betrokkenen beslist om zo snel mogelijk voldoende vaccins te bestellen.
Aangezien de ziekte in België was uitgeroeid, was er geen reserve van vaccins
meer beschikbaar.

3.3. Runderen
3.3.1. Strijd tegen infectieuze boviene rhinotracheïtis (IBR) aanmoedigen
Sinds oktober 2014 heeft ons land een bestrijdingsprogramma voor infectieuze
boviene rhinotracheïtis (IBR). De aanwezigheid van het virus is al merkbaar teruggedrongen maar ons land is nog niet officieel ziektevrij. Daarvoor moeten alle
veebedrijven in ons land een I3-status of de hoogste, ziektevrije I4-status bereiken. In de praktijk worden de dieren dan niet meer systematisch gevacci

neerd maar wel nog getest op antistoffen (serologische screening). Samen met
de sector heeft DG Dier, Plant en Voeding een stappenplan bepaald, met onder
meer beperkende maatregelen voor de veebedrijven die niet in het programma
evolueren, en het wetgevend kader hiervoor voorbereid.
3.3.2. Bijkomende tussenkomst voor de opsporing van boviene virale diarree (BVD)
Als onderdeel van het bestrijdingsprogramma voor boviene virale diarree krijgen
veehouders sinds 2015 een bijkomende financiële aanmoediging om persistent
besmette of IPI-runderen4 op te sporen. Per onderzocht rund voor bemonstering en analyse krijgt de veehouder 5 euro. Deze tussenkomst geldt enkel
voor runderen uit veebeslagen waar eerder al een IPI-rund was ontdekt. In juli
heeft DG Dier, Plant en Voeding de veehouders opnieuw over het bestrijdingsprogramma geïnformeerd tijdens de landbouwbeurs van Libramont.
3.3.3. Brucellose en tuberculose
Er waren geen haarden van runderbrucellose in 2015. In de tweede helft van het
jaar zijn drie nieuwe haarden van rundertuberculose ontdekt.

3.4. Varkens: start van de biggenmonitor
Sinds 1 januari 2015 kunnen varkenshouders op vrijwillige basis deelnemen aan
de biggenmonitor, een programma dat de gezondheid van biggen opvolgt. Dit
maakt deel uit van de Gezondheidsmonitor voor Varkens en wordt financieel
ondersteund door het Sanitair Fonds. Door de economische crisis en andere
factoren kende het programma een moeilijke start, maar dankzij een retroactieve verhoging van de financiële tussenkomst hebben toch nog relatief veel
varkenshouders erop ingetekend.
3.

De ziekte wordt overgedragen door verscheidene muggensoorten, die in de lente opnieuw actief
worden

4.

IPI: immunotolerante, persistent geïnfecteerde runderen

3.5. Pluimvee
3.5.1. Hogere vergoeding van verliezen door Salmonella
Het Sanitair Fonds vergoedt sinds 18 mei 20155 niet langer 70% maar 90% van de verliezen die pluimveebedrijven lijden als ze door een wettelijk te bestrijden vorm
van Salmonella worden getroffen. De sector is vragende partij om dit percentage voor alle wettelijk te bestrijden pluimveeziekten te hanteren.

3.5.2. Eén nieuw geval van chronic respiratory disease (CRD)
Na de grote uitbraak van chronic respiratory disease in 2014, werd in 2015 nog één nieuw geval in ons land ontdekt en door het Sanitair Fonds vergoed.
3.5.3. Verhoogde waakzaamheid voor aviaire influenza
Ook in 2015 zijn in de EU haarden van aviaire influenza (H5) opgedoken, dit keer in Frankrijk en Duitsland. Verontrustend is dat in Frankrijk voor de eerste keer drie
types van het virus tegelijkertijd in de eendensector werden aangetroffen, namelijk H5N2, H5N9 en H5N1. In tegenstelling tot de Aziatische H5N1 is deze variant
gelukkig niet overdraagbaar op de mens of op andere zoogdieren. De verhoogde waakzaamheid in ons land blijft gelden.

3.6. Zuivel
3.5.1. Drie besmettingen met botulisme
Het deelfonds Zuivel van het Sanitair Fonds heeft in 2015 drie melkveebedrijven die vermoedelijk met botulisme waren besmet, vergoed voor de vernietiging van
hun melk.
3.5.2. Nieuwe conventie voor paratuberculose
De nieuwe conventie 2015-2017 voor de bestrijding van paratuberculose bij melkvee is goedgekeurd. Omdat het aantal deelnemers sterk is gestegen (52% melkveebedrijven) zijn de financiële tussenkomsten voor de tests noodgedwongen verlaagd.

3.7. Bijen: Task force voor betere coördinatie
DG Dier, Plant en Voeding, Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) hebben samen een Task Force Bijen opgericht. Dit netwerk volgt de acties uit het Federale Bijenplan op en wisselt belangrijke informatie over actuele kwesties uit.
5.

KB 28/04/2015

31
DG Dier, Plant en Voeding Activiteitenverslag 2015

3.8. Paarden: nieuwe identificatieprocedure

Paarden

Identificeerders

Nieuw in 2015

Totaal

23.460

292.290 (waarvan 46,3% hobbypaarden6)

46

1620

De werkgroep Paarden, die alle betrokken federale en regionale overheden en vertegenwoordigers van de sector en vanop het terrein verenigt, heeft in 2015 de nationale identificatieprocedure voor paardachtigen herzien. Die moest worden afgestemd op de nieuwe Europese regels (geldig sinds 1 januari 2016). Alle paardachtigen in Europa moeten nu een uniek paspoort en identificatienummer krijgen.
Op 17 maart 2015 heeft DG Dier, Plant en Voeding voor de eerste keer alle fokvereningen (studbooks), die paspoorten afleveren, samengebracht. Zij kregen uitleg
over de nieuwe regelgeving rond de identificatie en over hun rol hierin.

3.9. Gezelschapsdieren: vaccinatie tegen hondsdolheid niet meer verplicht
DG Dier, Plant en Voeding heeft de verplichte rabiësvaccinatie van alle honden ten zuiden van Samber en Maas en op campings afgeschaft. Ons land is al sinds
2001 officieel rabiësvrij en onze buurlanden sinds enkele jaren ook. De nieuwe regel geldt vanaf 1 maart 2016.
Honden, katten en fretten die met hun baasje naar het buitenland reizen of vanuit het buitenland naar België komen, moeten wel nog vooraf een vaccinatie tegen
hondsdolheid krijgen. In sommige Europese landen en buiten Europa is de ziekte nog aanwezig.

4. Dierlijke bijproducten
Het KB van 4 mei 2015 schept meer klaarheid over de inspectie van bedrijven en laboratoria die met dierlijke bijproducten buiten de voedselketen werken. DG Dier,
Plant en Voeding is nu officieel bevoegd om deze ‘geregistreerde exploitanten’, ongeveer 350 in totaal, te controleren.
De laatste jaren krijgt het DG veel vragen over het gebruik van insecten in diervoeders. Momenteel mogen insecten als dierlijk bijproduct (vanaf hun dood) enkel in
voeder voor gezelschapsdieren worden verwerkt. Zelf mogen ze ook geen dierlijke bijproducten (bv. mest of slachtafval) als voeder krijgen.

6.
5.

Uitgesloten
uit de voedselketen
IPI: immunotolerante,
persistent geïnfecteerde runderen

6.

KB 28/04/2015

Daphné Tamigniaux
Expert paarden en gezelschapsdieren

2015 was een scharnierjaar voor de identificatie van paarden. We hebben onze nationale procedure grondig moeten herzien omdat de regels op Europees niveau
verstrengd waren. Dat was nodig om ernstige fraude tegen te gaan, zoals het
schandaal met illegaal paardenvlees in kant-en-klare maaltijden van enkele jaren
geleden.
In de nieuwe identificatieprocedure ligt veel meer nadruk op de gezondheidsstatus
van het dier. Dat betekent dat wij als bevoegde overheid nu een grotere controlerende rol in de afgifte van paspoorten krijgen. Vooral voor de fokverenigingen, die
tot nu toe enkel van de regionale overheden afhingen, is dat nogal een aanpassing.
Onze zorg was om de hele paardensector van in het begin mee op de kar te krijgen.
Daarom hebben we vorig jaar veel tijd in overleg en communicatie gestoken. En dat
doen we nog altijd. Op dit moment werken we bijvoorbeeld aan een vademecum dat
de rol van alle betrokkenen heel gedetailleerd beschrijft. Zo weet iedere partij wat er
van haar wordt verwacht.
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Diervoeders

1. Zinkconvenant
DG Dier, Plant en Voeding heeft ook in 2015 het zinkconvenant tussen de mengvoederfabrikanten
en de ministers van Landbouw en Volksgezondheid geëvalueerd. Om de verhoogde zinkuitstoot bij
biggen te compenseren, is het maximaal toegelaten zinkgehalte in voeder voor varkens in de afmestfase verlaagd van 150 mg (de Europese norm) naar 110 mg per kg. Kortstondig gebruik van
zinkoxide bij biggen werkt preventief tegen speendiarree en is dus een belangrijk alternatief voor het
gebruik van antibiotica.
Net als in 2014 blijkt dat de voorwaarden van het convenant zeer goed worden nageleefd door de
betrokken sectoren. De dalende trend in de zinkgehalten in afmestvoeders voor varkens werd in
2015 verdergezet.
De ervaring met het zinkconvenant komt van pas om het Belgisch standpunt over de verlaging van
de Europese norm voor zink in diervoeders te bepalen. Deze discussie werd eind 2015 opgestart.
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2. Toevoegingsmiddelen
Een nieuwe groep van toevoegingsmiddelen zag in 2015 het licht1. Het gaat om middelen die een eventuele
contaminatie van diervoeders met ongewenste bacteriën zoals salmonella terugdringen. Ze hebben
dus een gunstige invloed op de houdbaarheid en de kwaliteit van het diervoeder.
Alle toevoegingsmiddelen voor diervoeding moeten om de tien jaar opnieuw worden geëvalueerd 2. De nieuwe
toelating houdt telkens rekening met de meest recente wetenschappelijke gegevens. In 2015 lag het accent
vooral op de herevaluatie van een hele reeks vitaminen en vitamineachtige stoffen die in diervoeding worden
gebruikt. In totaal werden 41 nieuwe vergunningen verleend.
Tot slot heeft het DG haar nieuwe publieke databank van toevoegingsmiddelen in diervoeders regelmatig aangevuld met de nieuwe Europese vergunningen en hun voorwaarden. Dankzij deze databank kunnen de betrokken sectoren en snel en eenvoudig de meest recente lijst van toegelaten toevoegingsmiddelen raadplegen.

1.

EU verordening 2015/2294

2.

EU verordening 1831/2003

Als DG trachten wij elke innovatie op het terrein zoveel mogelijk te stimuleren.
Dat doen we door intensief overleg met de betrokken sectoren te plegen en door
de juiste wetgevende basis voor nieuwe ontwikkelingen te creëren. Dit uiteraard
op voorwaarde dat ze niet ten koste van de voedselveiligheid en de volksgezondheid gaan.
Samen met de sector hebben we de laatste jaren veel vooruitgang op het vlak
van gemedicineerde diervoeders geboekt. Sinds 2013 kunnen dierenartsen deze
voeders elektronisch voorschrijven. Het voorschrift gaat rechtstreeks naar de fabrikant, dus geen onnodige wachttijd en een kleinere foutmarge. Wij als overheid
zullen hierdoor het geneesmiddelengebruik op termijn ook beter kunnen opvolgen.
Momenteel evalueren we de mogelijkheden van een applicatie voor tablets en
smartphones, die het werk van de dierenartsen nog moet vereenvoudigen. En op
Europees niveau willen we het elektronisch voorschrift meenemen in de lopende
herziening van de wetgeving over gemedicineerde voeders. Zo zouden we ons
eigen systeem bij wijze van spreken verzekeren, en het mogelijk maken in de rest
van de EU.

Diederik Standaert
Hoofd van de cel Diervoeders, GGO’s en Tabak
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Voeding

1. Voedselveiligheid
1.1. Additieven
Het antiklontermiddel E534 ijzertartraat is sinds 2015 toegelaten als additief in zout en zoutvervangers.
Van bepaalde additieven werd het gebruik aangepast of uitgebreid:
 Erytrol mag ook als smaakversterker in gearomatiseerde dranken worden gebruikt;
 Twee extra kleurstoffen, E101 riboflavinen en E160a carotenen, zijn toegelaten in aardappelvlokken, om een uniform product te kunnen produceren;
 Extract van rozemarijn is toegelaten in smeerbare vetten om oxidatie tegen te gaan;
 De toegelaten additieven in azijn zijn dat nu ook in verdund azijnzuur (dat op gelijkaardige wijze gebruikt wordt als azijn);
 De zoetstof steviolglycosiden mag ook in nicheproducten zoals mosterd en oploskoffie worden gebruikt.

1.2. Enzymen
In 2015 vond een eerste Europese bespreking over het principe en de mogelijke inhoud van generieke of algemene specificaties1 voor voedingsenzymen plaats.
De bedoeling is om op termijn zoveel mogelijk gemeenschappelijke zuiverheidseisen en normen voor voedingsenzymen vast te leggen. Het gaat bijvoorbeeld om
normen voor lood of voor salmonella, en eisen over de afwezigheid van plantentoxines, mycotoxines, GGO’s en DNA van GGO’s.

1.3. Aroma’s
Sinds 2014 zijn de toegelaten aromastoffen in levensmiddelen op Europees niveau geharmoniseerd. Deze lijst wordt continu aangepast in functie van de nieuwe
wetenschappelijke adviezen van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). In 2015 is bijvoorbeeld perilla-aldehyde geschrapt. EFSA had op basis
van een nieuwe studie op dieren geconcludeerd dat deze stof genotoxisch 2 is.
Daarnaast werkt de Europese Commissie aan een praktisch document met vragen en antwoorden over de etikettering van levensmiddelen die aroma’s bevatten.
Dit zal onder meer toelichten onder welke voorwaarden een bepaald aroma ‘natuurlijk’ mag genoemd worden.

1.
2.

Specificaties omschrijven de identiteit en zuiverheid van de toegelaten stoffen.
Genotoxisch: kan het DNA beschadigen

DG Dier, Plant en Voeding Activiteitenverslag 2015

39

1.4. Chemische contaminanten
De Europese contaminantenverordening3 (met de maximumgehaltes) was aan een redactionele vernieuwing toe, een werk dat in 2016 zal worden afgerond. De
nieuwe verordening zal een beter geordende en leesbare tekst bevatten.
Sinds 2015 geldt een Europese norm 4 voor moederkorensclerotiën, giftige resten van de moederkorenschimmel (Claviceps Purpurea), in graan. Deze nieuwe norm
is in feite een aanloop naar specifieke normen voor moederkorenalkaloïden in voeding. Ondanks preventiemaatregelen en de verwijdering van de schimmel uit
graan, blijken deze toxische bestanddelen van de schimmel toch in graanproducten voor menselijke consumptie voor te komen.
Voor babyvoeding en voeding voor zuigelingen en peuters die met gierst, sorghum of boekweit is gemaakt, zijn er nu normen voor tropaanalkaloïden (atropine en
scopolamine). Deze stoffen komen voor in giftig onkruid.
Er kwam geen Europese consensus over tijdelijke normverhogingen voor schimmeltoxines in maïs. De vraag ging specifiek over maïsoogsten in jaren met ongunstige weersomstandigheden, zoals 2014. Voor het schimmeltoxine ochratoxine A in paprikapoeder werd wel een consensus over een normverlaging bereikt: het gehalte moet zo laag zijn als redelijkerwijze haalbaar is.
De Europese ‘goedepraktijkencode voor sterke drank op basis van steenvruchten’ met nieuwe preventiemaatregelen voor de procescontaminant ethylcarbamaat is
nog verfijnd. Deze stof kan van nature worden gevormd tijdens de fermentatie van voedingsmiddelen en drank, en is waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens.

Voor arseen en de meststoffencontaminant perchloraat heeft de Europese Commissie aanbevolen dat de lidstaten meer data verzamelen. Pas na deze monitoring
kunnen de stoffen verder worden gereglementeerd.

1.5. Etikettering, reclame en beweringen
Bepaalde uitzonderingen in de wetgeving over etikettering werden niet altijd uniform geïnterpreteerd. Daarom heeft DG Dier, Plant en Voeding 5 in 2015 een aantal
definities verduidelijkt, namelijk van ‘voorverpakte voedingsmiddelen met het oog op onmiddellijke verkoop’, ‘in kleine hoeveelheden’ en ‘plaatselijke detailhandel’.
De regels voor de producenten zijn vereenvoudigd, zonder afbreuk te doen aan de bescherming van de consument.
Het DG heeft één aanvraag voor de toelating van een gezondheidsbewering ontvangen: over het ingrediënt Fabenol Max en het verminderen van koolhydratenabsorptie.

3.

Europese verordening 1881/2006

4.

Europese verordening 2015/1940

5.

In samenwerking met de Federale Overheidsdienst Economie en het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

1.6. Novel foods
Na jarenlange onderhandelingen werd op 11 december 2015 een nieuwe Europese verordening over novel foods gepubliceerd, die vanaf 1 januari 2018
zal gelden6. De definitie van een ‘nieuw voedingsmiddel’7 is niet ingrijpend veranderd, maar de betrokken voedselcategorieën zijn duidelijker afgelijnd. Bovendien zijn er nieuwe categorieën toegevoegd, waaronder (bereidingen met) insecten. Ook recente ontwikkelingen, zoals voedingsmiddelen die op basis van celculturen of bewust met nanotechnologie zijn geproduceerd, vallen onder ‘novel
foods’.

Aanvragen voor de toelating van novel foods in 2015

De goedkeuringsprocedure wordt een stuk sneller en eenvoudiger. De tijdslimieten voor de procedure zijn ingekort en de goedkeuringen worden generiek:
nieuw toegelaten voedingsmiddelen kunnen door elke operator op de markt worden gebracht. Voor onderzoek of voor gegevensbescherming kunnen wel nog
vijfjarige monopolies worden toegekend. Traditionele voedingsmiddelen van
derde landen krijgen een vereenvoudigde procedure.
DG Dier, Plant en Voeding heeft de huidige regels en procedures in een handige
brochure voor de fabrikanten gegoten en ook een FAQ over de toepassing
ervan op insecten voor menselijke consumptie opgesteld.
In 2015 werden op Europees niveau 12 aanvraagdossiers voor de toelating van
novel foods ingediend (zie tabel). Naast de algemene goedkeuringsprocedure
bestaat er een vereenvoudigde notificatieprocedure voor novel foods die substantieel (wezenlijk) gelijkwaardig zijn aan bestaande voedingsmiddelen of
voedselingrediënten. DG Dier, Plant en Voeding heeft in 2015 twee notificatiedossiers behandeld: over Omegabaars (gelijkwaardig aan zalm) en Chiazaad uit
Bolivië (gelijkwaardig aan Chiazaad uit Peru).

Phosphatidylserine from Fish Phospholipids

Een fosfolipide (deel van celmembranen) uit
vissen

UV-treated mushrooms

UV-behandelde paddenstoelen

Hoodia parviflora

Een plant

Ecklonia cava phlorotannins (SeaPolynol™)

Bepaalde tannines van een bruine algensoort

Anatabine

Natuurlijk voorkomende chemische stof uit
plant van solanaceae familie (tabak, tomaat)

DiMagnesium Malate (DMM)

Chemische vorm van magnesium

Xylo-oligosaccharide (XOS)

Een oligosacharide (vezel)

Lactitol

Een suikeralcohol

Bétaine

Chemische stof trimethylglycine

Dicalcium malate

Chemische vorm van calcium

N-Acetyl-D-neuraminic acid (NANA, Sialic Acid)

Siaalzuur (suikermolecule)

Chondroitin Sulphate Sodium

Natrium chondroïtine sulfaat

6.

met uitzondering van bepaalde bepalingen omtrent gedelegeerde handelingen en
implementatiemaatregelen die door de Europese Commissie moeten worden vastgelegd

7.

alle ‘nieuwe’ voedingsmiddelen en ingrediënten waarvoor de menselijke consumptie voor 15 mei
1997 binnen de Europese Unie verwaarloosbaar of onbestaand was
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1.7. Bijzondere voeding
De Europese regels voor bijzondere voeding worden een stuk strenger.
Wat zuigelingenvoeding betreft, moet het onderscheid tussen eersteleeftijdsmelk en opvolgzuigelingenvoeding beter worden aangegeven, bijvoorbeeld met de tekst,
afbeeldingen en kleuren op de verpakking. Voor de reclame zijn er striktere voorschriften. De gehaltes van een hele reeks vitaminen en mineralen in zuigelingenvoeding zijn aangepast. De overgangsperiode geldt tot 2020.
Medische voeding ondergaat een drastische verandering: vanaf 2019 zullen er geen gezondheidsbeweringen of claims meer toegelaten zijn. Deze producten zijn
enkel bestemd voor patiënten met specifieke voedingsbehoeften (bijvoorbeeld mensen met slikproblemen of stofwisselingsziekten). Het is dus niet de bedoeling om
ze aan te prijzen bij het grote publiek. Voeding op basis van hydrolysaten, waaronder hypoallergene zuigelingenvoeding, moet een grondige evaluatie door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) ondergaan voor ze op de markt kan worden gebracht.

1.8. Contactmaterialen
De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) bracht in januari 2015 een nieuw advies over Bisfenol A (BPA) uit. Deze stof wordt onder andere gebruikt in
harde drinkflessen en in de lak van voedingsblikjes. Hoewel de huidige blootstelling aan BPA geen enkel risico voor de consument inhoudt, beveelt EFSA aan om de
aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) te verlagen van 50 naar 4 microgram/kg/dag. Deze strengere norm, die nog altijd drie tot vijf keer hoger dan onze geschatte
blootstelling is, houdt ook rekening met eventuele effecten op lange termijn (die nog worden onderzocht). De Europese discussies over de aanpassing van de wetgeving starten in 2016.
DG Dier, Plant en Voeding heeft een model van een ‘verklaring van overeenstemming’ voor de fabrikanten gepubliceerd8. De producent verklaart hierin dat het product dat hij op de markt wil brengen aan alle geldende regels voldoet en geen risico’s voor de consument inhoudt. Met het nieuwe voorbeeld wordt dit eenvoudiger.

1.9. Voedingssupplementen, verrijkte voedingsmiddelen en planten
DG Dier, Plant en Voeding ontving in 2015 bijna 9.000 notificatiedossiers voor voedingssupplementen en verrijkte voedingsmiddelen, een opmerkelijke stijging tegenover 2014 (ongeveer 8.500 dossiers). In overleg met de fabrikanten en verdelers werd de behandeling van de dossiers geoptimaliseerd. Sinds 2014 kunnen aanvragers hun dossier volledig elektronisch indienen en opvolgen.
De toegelaten gehaltes aan voedingsstoffen en vitaminen in voedingssupplementen en verrijkte voedingsmiddelen worden herzien. De Hoge Gezondheidsraad had
dit aanbevolen op basis van de meest recente wetenschappelijke gegevens. De regels voor de fabrikanten worden meteen een stuk eenvoudiger.
In het kader van het BELFRIT-project9 van België, Frankrijk en Italië zullen bijna 400 planten aan de lijst met toegelaten planten in voedingssupplementen en verrijkte
voedingsmiddelen worden toegevoegd. Bovendien wordt de lijst met eetbare paddenstoelen uitgebreid. Met deze ingrijpende aanpassingen wordt een belangrijke
3.
Europese verordening 1881/2006
nieuwe stap richting intra-Europese harmonisatie gezet.
4.
Europese verordening 2015/1940
KB van 02/06/15
tot wijziging van het KB van 11/05/92 betreffende materialen en voorwerpen
5.
In samenwerking
met de Federale
Overheidsdienst
bestemd om
met voedingsmiddelen
in aanraking
te komen economie en het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
9.
Samenwerkingsproject om de nationale regels beter op elkaar af te stemmen
8.

2. Voedingsbeleid
DG Dier, Plant en Voeding werkt aan een nieuw vierjarig Federaal Plan Voeding
en Gezondheid met vijf belangrijke assen:
1. De verbintenis van de industrie om de samenstelling van haar producten bij te sturen

EMULINTAKE is een nieuwe studie over de inname van de emulgatoren E481
(natriumstearoyl-2-lactylaat) en E482 (calciumstearoyl-2-lactylaat) door de
Belgische consument. Deze opdracht kadert in een Europese verplichting om de
inname van additieven te monitoren.
Met COMPAs, een analyse en risicokarakterisatie van arseenspecies in voedingssupplementen, wil het DG een beter zicht krijgen op de arseensoorten
die in verschillende types van voedingssupplementen aanwezig zijn, en op het
risico voor de Belgische consument.

2. Borstvoeding en ondervoeding
3. Tekorten en micronutriënten
4. Monitoring en voedselconsumptiepeiling
5. Wetenschappelijk onderzoek
De prioriteit van de komende jaren is om de opkomst van obesitas een halt toe te
roepen.

Ook de cel Contractueel Onderzoek van de FOD Volksgezondheid financiert wetenschappelijk onderzoek, dat het DG mee selecteert. Drie projecten rond voedselveiligheid werden in 2015 weerhouden:
 Innameschatting van nikkel via voeding voor de Belgische bevolking en
onderzoek naar bronnen van nikkelcontaminatie (INNIBEL)

Net als ieder jaar heeft het DG in de Week van de Borstvoeding (van 1 tot 7 oktober) een affichecampagne gelanceerd om borstvoeding te promoten. Het Federaal Borstvoedingscomité vierde in 2015 zijn tiende verjaardag.

 Ontwikkeling van een multitargetmethode ter analyse van plantentoxines in voedingssupplementen (ANAPLANTOX)

3. Wetenschappelijk onderzoek

 Karakterisering van microbiële ecosystemen via metagenoomanalyse
met het oog op de monitoring van hygiëne en voedselveiligheid in
grootkeukens (METAGECO)

10

De studie over ‘de inname van contaminanten THI en 4-MEI door de Belgische bevolking via de levensmiddelenkleurstoffen ammoniakkaramel en
sulfietammoniakkaramel’ werd in 2015 opgeleverd. Hiermee is voor het
eerst een schat aan gegevens over de contaminatie van een ruime selectie van
voedingsmiddelen op de Belgische markt beschikbaar. Voor de Belgische consument blijken koffie, brood, cake, koeken, donker bier en tafelbier de belangrijkste
bronnen van THI. In het geval van 4-MEI zijn dit cola en, verrassend, koffie. De
inname van beide contaminanten ligt wel lager dan de Europese Autoriteit voor
Voedselveiligheid (EFSA) in haar minst gunstige scenario heeft geschat.

Samen met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) onderzoekt
het DG hoe het een risico-indicator voor toegelaten stoffen in contactmaterialen11 kan bepalen. Deze indicator zal op de nationale databank met alle stoffen,
en hun toxicologische gegevens en testen, worden toegepast en moet de mate
van bezorgdheid over elke stof aangeven. Hierdoor kan het DG beter de prioriteiten in het risicobeheer bepalen. Er komt ook een procedure voor de toevoeging
van nieuwe stoffen in de databank.

10.

THI: 2-acetyl-4-(tetrahydroxybutyl)imidazool (onderdrukt de weerstand) / 4-MEI: 4-methylimidazool
(mogelijk kankerverwekkend)

11.

die bestemd zijn om in contact met voeding te komen
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Tot slot hebben het WIV en de FOD Volksgezondheid in november een eerste rapport met resultaten van de voedselconsumptiepeiling 2014-201512 uitgebracht. Dit luik beschrijft de opinie van de bevolking over het nationaal voedingsbeleid,
diëten, GGO’s, bioproducten, de verschillende maaltijden (en hun regelmaat) en tot slot borstvoeding. Het bevat ook gegevens over het gewicht, de buikomtrek en de ratio buikomtrek/lengte van de respondenten. De gegevens van de voedselconsumptiepeiling zijn onontbeerlijk om een goed beleid rond voeding en voedselveiligheid te kunnen voeren.

4. Internationale activiteiten
De antibioticaresistentie neemt steeds grotere proporties aan. Deze problematiek is ook binnen de Codex Alimentarius
Commissie verscheidene keren besproken. Onder meer het gebruik van antibiotica als groeibevorderaar in de veeteelt
kwam aan bod. In afwachting van bijkomende gegevens, is de normering van de groeibevorderaar Bovine Somatotropine
(BST) voor meer melkproductie bij koeien uitgesteld.

12.

Uitgevoerd bij 3.200 personen tussen 3 en 64 jaar

Carl Berthot,
Diensthoofd Voedingsmiddelen, Diervoeders en
andere Consumptieproducten

Dit activiteitenrapport vertelt u in enkele lijnen waar onze experts op nationaal, Europees en internationaal niveau aan meewerken, maar het zegt eigenlijk niets over de
enorme krachtinspanningen die elk dossier inhoudt. Normering is een tijdrovend
proces van voorbereiding, bevraging, onderhandeling en besluitvorming. Het is absoluut niet eenvoudig om met zoveel betrokken partijen een goed compromis te vinden.
Geen wonder dus dat het jaren kan duren eer een dossier is afgerond.
Neem nu de actuele kwestie van verpakkingsmateriaal voor voeding. Op dit ogenblik
is enkel plastic Europees gereglementeerd. De lidstaten hebben hun eigen normen
voor ander verpakkingsmateriaal. Het gebeurt vaak dat lidstaten met strenge normen
hun voorwaarden niet alleen aan fabrikanten in eigen land maar ook aan invoerders
opleggen. Dit maakt de uitvoer natuurlijk veel moeilijker. Niet alleen DG Dier, Plant en
Voeding, maar ook de sector van verpakkingsmateriaal zelf is vragende partij om de
regels Europees te harmoniseren. Hoewel u het niet ieder jaar in het activiteitenrapport leest, werken we hier continu aan.
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Genetisch gemodificeerde organismen

1. Toelating en controle van veldproeven
De federale ministers van Volksgezondheid, Landbouw en Leefmilieu hebben op 20 februari 2015
toelating gegeven voor een veldproef met maïs met genetisch gewijzigde groeikarakteristieken. De
proef loopt drie jaar en zal bijkomende gegevens over de ontwikkeling van gewassen met een grotere oogstzekerheid en een hogere opbrengst opleveren. Het DG heeft de opstart en de oogst van
deze proef gecontroleerd.
Meerjarige proeven moeten ieder jaar worden geëvalueerd. Voor een proef kan worden verdergezet,
gaat het DG na of aan alle voorwaarden is voldaan. In 2015 kreeg het DG twee aanvragen voor verderzetting in 2016 van de nieuwe veldproef met maïs en een proef met populieren met een gewijzigde houtsamenstelling voor de productie van bio-ethanol1. De controle van veldproeven gebeurt
altijd op kritieke momenten. Voor de veldproef met maïs was dit onder andere op het moment van
de bloei en de oogst, en voor die met populieren tijdens de bloeitijd en de eerste snoeibeurt.
Tot slot controleert het DG ook de percelen waarop de voorgaande jaren veldproeven plaatsvonden.
In 2015 ging het om het terrein van een veldproef met genetische gewijzigde aardappelen uit 2012.

1.

de ligninesamenstelling van de populieren werd gewijzigd om een biomassa te
produceren die veel efficiënter naar glucose kan worden omgezet
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2. Lidstaten beslissen over kweek van GGO’s op hun grondgebied
Sinds 13 maart 2015 kunnen de EU-lidstaten de kweek van genetisch gemodificeerde organismen op (een deel van)
hun grondgebied inperken of verbieden2. Aangezien de kweek van planten in ons land een regionale bevoegdheid is,
ligt deze beslissing bij de gewesten. De toelating van GGO’s, daarentegen, blijft een bevoegdheid van DG Dier, Plant
en Voeding, dat ook het unieke Europese contactpunt is.
Om alle beleidsacties rond GGO’s zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, heeft het DG de praktische modaliteiten
vastgelegd in een samenwerkingsprotocol tussen de federale en regionale administraties.

3. Genetisch gemodificeerde vissen in beslag genomen
DG Dier, Plant en Voeding heeft in 2015 verschillende partijen genetisch gemodificeerde fluorescerende vissen in beslag genomen. De Danio rerio of zebravissen waren illegaal ingevoerd uit Sri Lanka. In de EU zijn GGO-dieren momenteel niet toegelaten. Het DG heeft de Europese Commissie en de lidstaten verwittigd.
Alle invoerders en verdelers van aquariumvissen kregen een omzendbrief van het DG in de bus, die de nationale en
Europese regels aangaande GGO’s nog eens op een rijtje zette. 21 groot- en kleinhandelaars kregen eind 2015 een
controle om na te gaan of ze deze regels respecteren.

2.

EU richtlijn 2015/412 tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de mogelijkheid
voor de lidstaten om de teelt van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) op hun
grondgebied te beperken of te verbieden

In België kunnen verschillende autoriteiten bevoegd zijn voor
GGO’s. Bij de controle van zaaizaden op de aanwezigheid van
GGO’s, zijn zowel de federale als de regionale overheden betrokken
partij. DG Dier, Plant en Voeding coördineert de werkzaamheden,
zoals de opmaak van de controleplannen, en ziet toe op de juiste
toepassing van de regelgeving. Voor de staalnames te velde krijgen
we hulp van de gewesten. Dat is maar logisch, want zij staan ook in
voor de algemene kwaliteitscontroles op zaden. De bedoeling is in
feite om - in de mate van het mogelijke - een uniek loket voor de
bedrijven te creëren. Zij worden niet door alle autoriteiten afzonderlijk
gecontroleerd, en de hele procedure is transparanter. Nadien worden
de stalen door het nationaal referentielaboratorium van de regio geanalyseerd. Tot slot verwerkt ons DG de resultaten en onderneemt het
acties bij positieve gevallen.

Kelly Lardinois
Expert Genetisch Gemodificeerde Organismen
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Tabak en alcohol

1. Tabak
1.1. Rookverbod: voor het eerst sluit justitie cafés in overtreding
Sinds 10 mei 2014 zijn de boetes voor inbreuken op de rookwetgeving verhoogd en kan de rechtbank een horecazaak voor een periode van één tot zes
maanden sluiten. Deze strenge straffen zijn bedoeld om herhaalde inbreuken beter aan te pakken. Een minderheid van cafés blijft het rookverbod
halsstarrig negeren.

Het gerecht heeft in 2015 al vijf keer een café met uitstel gesloten, en al twee
keer effectief (zie overzicht). De rechters wijzen in hun uitspraken op het
asociale karakter van de inbreuk, de negatieve gezondheidseffecten voor de
klanten en de kosten van de strijd tegen tabak voor de hele gemeenschap.
Bovendien laken ze de oneerlijke concurrentie tegenover horecazaken die
zich wel aan de regels houden.

Vonnissen met sluiting van een horecazaak in 2015
Datum

Gerechtelijk
arrondissement

Horecazaak

Strafmaat

01/10/15

Brussel

20/10/15

Gent

Lounge nr. 10

20/10/15

Gent

De Stadspomp

20/10/15

Gent

Chicco’s

04/11/15

Brussel

Den Bruinen

04/11/15

Brussel

’t Kaffeeken

15/12/15

Gent

’t Kaffeeken

Arona

Geldboete
Sluiting van twee maanden met uitstel
Geldboete
Effectieve sluiting van één maand
Geldboete
Sluiting van één maand met uitstel
Geldboete
Gevangenisstraf met uitstel
Sluiting van één maand
Geldboete
Sluiting van twee maanden met uitstel
Geldboete
Sluiting van twee maanden met uitstel
Geldboete
Sluiting van twee maanden met uitstel

1.2. Reclameverbod wordt nog altijd met de voeten getreden
België heeft al sinds 1999 een verbod op tabaksreclame, maar dit bevat enkele uitzonderingen. Zo mogen winkels nog de naam en het logo van tabaksproducten aan hun voorgevel afficheren. De fabrikanten interpreteren
deze toelating overdreven ruim om actief promotie te kunnen voeren. Ze
voorzien bijvoorbeeld speciale presentatiemeubels, opvallende displays of
dispensers en zelfs relatiegeschenken.

DG Dier, Plant en Voeding en de juridische dienst van de FOD Volksgezondheid leggen administratieve boetes op, die zelden worden betaald. De
meeste dossiers belanden uiteindelijk voor gerechtelijke vervolging bij het
parket.
In 2015 heeft het gerecht voor de eerste keer twee grote tabaksfabrikanten,
British American Tobacco en Japan Tobacco International, veroordeeld
voor inbreuken op het reclameverbod.
DG Dier, Plant en Voeding Activiteitenverslag 2015
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Beide uitspraken bevestigen het standpunt van DG Dier, plant en Voeding dat
creatieve reclametechnieken niet toegelaten zijn. Door het nijpende personeelstekort bij justitie blijven de meeste overtreders wel onbestraft: in het verleden
werden slechts 10 % van de dossiers vervolgd.

1.3. Omzetting van de Europese richtlijn over tabaksproducten
DG Dier, Plant en Voeding heeft in 2015 intensief gewerkt aan de omzetting van
de Europese richtlijn 2014/40/EU1, die de consument nog beter moet beschermen tegen de schadelijke gevolgen van tabak. Ze bevat onder meer nieuwe regels voor de notificatie, etikettering en samenstelling van tabaksproducten,
voor de verkoop via internet en voor elektronische sigaretten.
Om deze nieuwe regels vlot te introduceren, investeert het DG veel tijd en middelen in een goede communicatie met de stakeholders en het grote publiek. Zo
heeft het op 16 oktober een brede informatiesessie voor producenten en verdelers van tabaksproducten georganiseerd, maar doorheen het jaar ook talrijke vragen van de sector en parlementaire vragen beantwoord.

Controleresultaten tabak 2015
Controles

Inbreuken

PV’s

Rookverbod in cafés

5634

15%

Rookverbod in kansspelinrichtingen
Rookverbod in andere
openbare ruimtes
Verkoop tabak aan -16
Tabaksautomaten
Etikettering tabak
Reclame

182

37%

4669

4%

1744
662
769
999

1,5%
22 %
21%
17%

833 *
606 **
86 *
83 **
62 *
35 **
24
57
39
62

2. Verkoop van alcohol aan jongeren
In 2015 heeft DG Dier, Plant en Voeding een extra inspanning geleverd en
bijna 5.000 controles op de verkoop van alcohol aan jongeren uitgevoerd (zie tabel ‘evolutie van de controleresultaten’). Het percentage vastgestelde inbreuken blijft rond de 10% schommelen, maar het werkelijke
aantal ligt ongetwijfeld hoger. De controleurs kunnen immers enkel op heterdaad betrappen. Van zodra ze ingrijpen, zijn ze bekend.
De belangrijkste problemen die de Controledienst Tabak en Alcohol op het
terrein vaststelt, zijn:
 jongerenfuiven (37% inbreuken). Het publiek is erg jong en wordt
vooral aangetrokken door zoete drankmixen zoals wodka met red
bull, omdat die meer naar frisdrank dan naar alcohol smaken;
 festivals en evenementen (31% inbreuken). Het barpersoneel bestaat meestal uit tijdelijke medewerkers of vrijwilligers. Zij zijn niet
altijd op de hoogte van de wetgeving of maken er geen prioriteit van
om de leeftijd van jongeren te controleren;
 drankautomaten (10% inbreuken), nachtwinkels (9% inbreuken) en
horeca (6% inbeuken).

* Uitbaters ** Rokers
1.

http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/dir_201440_nl.pdf

Evolutie van de controleresultaten
Jaar

Controles

Inbreuken

PV’s

2011

4.350

14%

99

2012

4.150

11%

205

2013

3.600

10%

215

2014

4.050

10%

250

2015

4.895

9%

307

De Gentse Feesten, daar kun je ons ieder jaar terugvinden. Overal wordt alcohol verkocht en gedronken,
maar we zijn sterk onderbemand om het grote terrein ten volle te controleren. Toch lijken onze controles
over de jaren heen hun vruchten af te werpen: jongeren die duidelijk te jong zijn om drank te kopen, wordt
al vaker naar de identiteitskaart gevraagd. Vooral de verkopers die al met ons in aanraking kwamen, zijn
extra alert.
Hun collega’s die ons nog niet kennen, springen vaak minder strikt met de leeftijdsgrenzen om. De jongeren zelf weten hen snel te vinden voor hun bevoorrading. Daardoor kunnen we toch weer heel wat overtredingen vaststellen.
Femke Vansieleghem
Controleur Tabak en Alcohol

Jammer genoeg zijn er altijd ook andere mensen bereid om jongeren aan alcohol te helpen. Dit keer zagen
we ouders aan hun kinderen jenever voorschotelen én een leider van een jeugdbeweging bier halen voor
kinderen op kamp. Ondanks de positieve evolutie is er dus nog werk aan de winkel.
Negen drankstandjes, acht nachtwinkels, vier jongerencafés en vier particulieren, in dit geval voor het
doorgeven van drank, kregen een proces-verbaal.
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Cosmetica

1. Importcosmetica uit derde landen blijft een probleem
Elk jaar controleert het DG een selectie van cosmetica op de Belgische markt.
Vooral cosmetica die van buiten de EU worden ingevoerd, voldoen niet altijd
aan de wettelijke voorwaarden. De etikettering blijft een groot probleem. Het
etiket bevat niet altijd de verplichte informatie, zoals over de ingrediënten en
de verantwoordelijke persoon, of is niet in de taal van de regio van verkoop
opgesteld. De controleurs troffen zelfs etiketten met enkel een productnaam
aan. Via de beroepsverenigingen en tijdens de controles heeft het DG een informatiebrief met de belangrijkste wettelijke vereisten verdeeld.
Net als de voorbije jaren heeft het DG in 2015 opnieuw veel huidbleekmiddelen met de schadelijke stoffen glucocorticoïden, hydrochinon en kwik van de
markt gehaald, en cosmetica zonder verantwoordelijke persoon in de EU.

2. Staalnames: focus op parfumerende bestanddelen
Het DG liet in 2015 ongeveer 70 cosmeticaproducten door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) analyseren, waarvan een meerderheid op
de aanwezigheid van allergene parfums (parfumerende bestanddelen) werd
gecontroleerd.

3. Nagelstudio’s met een eigen merk
Meer en meer nagelstudio’s en verdelers van nagelproducten willen hun eigen
merk op de markt brengen. Ze willen niet dat er nog gegevens van andere bedrijven zoals de leverancier op het etiket van hun producten staan. Als merkeigenaar worden ze echter ook verantwoordelijke persoon en moeten ze aan
dezelfde verplichtingen als een cosmeticafabrikant voldoen (zie kader). Zij
moeten er dus voor zorgen dat de consument steeds dezelfde bescherming en
een hoge kwaliteit van producten geniet.
Uit de controles van het DG blijkt dat niet alle merkeigenaars zich van hun verplichtingen als verantwoordelijke persoon bewust zijn. Daardoor brengen ze
onbewust niet-conforme producten op de markt. Sommige merkeigenaars
wisten zelfs niet dat ze voor een productinformatiedossier, notificatie van de
producten en opvolging van problemen en klachten moeten zorgen. Het DG
zet de controles van nagelproducten in 2016 verder, en informeert de sector
en de ondernemingsloketten over de wetgeving.
De verantwoordelijke persoon voor cosmetica moet onder meer instaan
voor:
 een goede productie met de nodige kwaliteitscontrole;

De gloednieuwe analysemethode voor parfums van het WIV liet toe om deze
stoffen voor het eerst op grotere schaal onder de loep te nemen. Uit de resultaten blijkt dat sommige cosmetica zoals verzorgingsproducten meer allergene
parfums bevatten dan ze in de ingrediëntenlijst vermelden. De cosmeticaverordening legt echter op dat bepaalde allergene parfumerende stoffen expliciet in
de ingrediëntenlijst worden vermeld, zodat gevoelige consumenten weten welke producten ze niet mogen gebruiken.
Daarnaast liet het DG nog controles uitvoeren op de aanwezigheid en concentratie van waterstofperoxide in tandbleekmiddelen en van formaldehyde in
haarproducten, en op microbiologische zuiverheid.

 een veilig en werkzaam product. Om dit aan te tonen is er een
productinformatiedossier nodig, met onder andere een toxicologische analyse, uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon;
 correcte etikettering in de vereiste talen;
 de melding van het op de Europese markt brengen van het
cosmetisch product (notificatie);
 opvolging van problemen en klachten, en in het bijzonder de
ernstige gezondheidsklachten;
 goede communicatie met de consumenten en met de bevoegde
overheden.
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4. Malafide verdeler van haarproducten opgespoord dankzij inbeslagnames van douane
Ook de binnenlandse en buitenlandse inspectiediensten, zoals de douane, de politie, het federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
werken mee aan de controle van cosmeticaproducten. En dat loont.
De douane nam in 2015 verscheidene loten verboden producten om het haar glad te maken in beslag, en bracht het DG zo op het spoor van een malafide distributeur. Hij kreeg intussen een proces-verbaal en een administratieve boete.
Naast producten om het haar glad te maken, nam de douane ook dit jaar weer veel verboden huidbleek- en tandbleekmiddelen en haarproducten in beslag.

5. Melding van ongewenste effecten (cosmetovigilantie)
Zowel consumenten, professionelen uit de gezondheidszorg als cosmeticafabrikanten kunnen ongewenste effecten van cosmeticaproducten aan het DG melden1.
De melding van ernstige reacties is verplicht voor fabrikanten en verdelers.
In 2015 ontving het DG acht meldingen. Vijf daarvan gingen om ernstige reacties, voornamelijk allergische huidontsteking, al dan niet met zwelling van
het gelaat. Ze waren veroorzaakt door het gebruik van haarkleurmiddelen, verzorgingsproducten en een zonnebrandproduct.

Controle van cosmeticaproducten
Controlepunten

1.463

Percentage inbreuken

33%2

Pv’s

70

Waarschuwingen

419

Inbeslagnames/vrijwillige afstand

89

1.

Meldpunt ongewenste effecten van cosmetica: cosmetovig@gezondheid.belgie.be

2.

Dit percentage is niet representatief voor de Belgische markt. Bij gerichte controlecampagnes is het
aantal vastgestelde inbreuken hoger dan gemiddeld.

Eerlijk gezegd waren we verbaasd dat de douane ook in 2015 nog zoveel brasilian treatment haarproducten in beslag
heeft genomen. Het gaat om producten met formaldehyde om het haar te fixeren, namelijk om krullen steil te maken.
Dit gebruik van formaldehyde in haarproducten is in de EU allang niet meer toegelaten omwille van de gezondheidsrisico’s. De dampen zijn irritant en dus gevaarlijk voor de kapper én de klant. Sinds 2016 is alle gebruik van formaldehyde in cosmetica zelfs verboden.
De Europese inspectiediensten voeren al jaren campagne om het gebruik van dit type haarproducten te ontraden.
Ook wij als controledienst informeren en controleren de kapperssector regelmatig. Er bestaan genoeg alternatieve
producten zonder formaldehyde om weerbarstig haar te behandelen. Veiliger en gezonder! We blijven er werk van
maken om de sector en de gebruikers te sensibiliseren.

Els Vrindts
Inspecteur en celhoofd inspectie
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Wetgeving

1. OVERZICHT VAN WETTEN GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD IN 2015
1

16 DECEMBER 2015. - Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw en leefmilieu (1)
Publicatie : 2015-12-21 (Ed. 2)

2. OVERZICHT KONINKLIJKE BESLUITEN GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD IN 2015

1

6 JANUARI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2004 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld volgens de sanitaire risico's verbonden
aan bedrijven waar runderen gehouden worden
Publicatie : 2015-01-19 (Ed. 1)

2

3

6 JANUARI 2015. - Koninklijk besluit betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van
de dieren en de dierlijke producten vastgesteld volgens de sanitaire risico's verbonden aan bedrijven waar varkens gehouden worden
Publicatie : 2015-01-19 (Ed. 1)

20 JANUARI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 mei 2008 betreffende de bestrijding van aviaire influenza
Publicatie : 2015-02-02 (Ed. 1)

4

5

20 JANUARI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 2014 betreffende de bestrijding van boviene virale
diarree
Publicatie : 2015-02-03 (Ed. 1)

28 JANUARI 2015. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Informatie en Onderzoek omtrent
Voedselintolerantie en -hygiëne (CIRIHA) in verband met voedselallergieën
Publicatie : 2015-02-16 (Ed. 1)

6

13 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 mei 2004 houdende het model en de modaliteiten voor
de uitgave van het paspoort voor het intracommunautair verkeer van katten en fretten
Publicatie : 2015-02-27 (Ed. 1)
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7

8

9

10

11

12

22 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit houdende toekenning van de dotatie voor 2015 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Publicatie : 2015-04-16 (Ed. 1).

26 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan
het International Council for the Exploration of the Sea (ICES)
Publicatie : 2015-04-16 (Ed. 1)

8 MAART 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1967 houdende reglement van de diergeneeskundige
politie op de hondsdolheid
Publicatie : 2015-03-19 (Ed. 1)

3 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan de EPPO (« European and mediterranean plant protection organization »)
Publicatie : 2015-05-22 (Ed. 2)

3 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan de Wereldorganisatie voor de dierengezondheid vroeger "Office International des Epizooties" (OIE) genoemd
Publicatie : 2015-04-28 (Ed. 1)

23 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 2006 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis
Publicatie : 2015-05-04 (Ed. 1)

28 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee

13

14

15

Publicatie : 2015-05-08 (Ed. 1)

4 MEI 2015. - Koninklijk besluit betreffende dierlijke bijproducten bestemd voor onderzoek, onderwijs, het voederen van nietvoedselproducerende dieren en voor de vervaardiging en het in de handel brengen van sommige afgeleide producten
Publicatie : 2015-05-29 (Ed. )

2 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 1992 betreffende materialen en voorwerpen bestemd om
met voedingsmiddelen in aanraking te komen
Publicatie : 2015-06-23 (Ed. 1)

16

29 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan de
"Europese Commissie voor de bestrijding van mond- en klauwzeer" van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties
(FAO)
Publicatie : 2015-07-22 (Ed. 1

17

18

19

20

21

22

23

29 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan de european Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR) - Bioversity International
Publicatie : 2015-07-17 (Ed. 1)

29 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor het Pesticiden programma
Publicatie : 2015-07-17 (Ed. 1)

3 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit houdende de modaliteiten voor de identificatie van gezelschapsdieren en de afgifte van het paspoort voor het intracommunautair verkeer en bij de vaccinatie tegen rabiës van honden, katten en fretten
Publicatie : 2015-10-21 (Ed. 1)

8 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 1980 betreffende de reclame voor voedingsmiddelen
Publicatie : 2015-10-01 (Ed. 1)

9 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan
de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor de landbouwkundige programma's
Publicatie : 2015-10-23 (Ed. 2)

9 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan
het european Agricultural Research Iniative (EURAGRI)
Publicatie : 2015-10-23 (Ed. 2)

12 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2014 aan
de European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR) - Bioversity International
Publicatie : 2015-12-15 (Ed. 1)
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24

16 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een tweede verhoging van de dotatie voor 2015 ten bate van het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Publicatie : 2015-11-13 (Ed. 1)

25

26

27

23 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Informatie en Onderzoek omtrent Voedselintolerantie en -hygiëne (CIRIHA) in verband met voedselallergieën
Publicatie : 2015-12-08 (Ed. 1)

2 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit houdende verlenging van de maatregel tot schorsing van de toepassing van het besluit van de Regent
van 6 februari 1946 waarbij de koepokinenting verplicht gemaakt wordt
Publicatie : 2015-12-22 (Ed. 1)

16 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2004 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de Gezondheid en kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld volgens de sanitaire risico's verbonden aan
bedrijven waar runderen gehouden worden
Publicatie : 2015-12-30 (Ed. 1)

28

16 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 januari 2015 betreffende de verplichte bijdragen aan het
Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten vastgesteld volgens de sanitaire risico's verbonden
aan bedrijven waar varkens gehouden worden
Publicatie : 2015-12-30 (Ed. 1)

3. OVERZICHT MINISTERIELE BESLUITEN GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD IN 2015
1

2

19 MEI 2015. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 26 van het koninklijk besluit van 18 juni 2014 betreffende de bestrijding van boviene
virale diarree
Publicatie : 2015-05-29 (Ed. 2)

8 JUNI 2015. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van
planten en plantaardige producten
Publicatie : 2015-06-12 (Ed. 2)

3

28 AUGUSTUS 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2015 tot aanwijzing van de leden van de Raad
van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten
Publicatie : 2015-09-11 (Ed. 1)

4

30 SEPTEMBER 2015. - Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de Expertenstuurgroep van het Federaal Voedings
- en Gezondheidsplan
Publicatie : 2015-10-15 (Ed. 1)

5

26 NOVEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage IV van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen
Publicatie : 2015-12-11 (Ed. 1)

6

11 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 mei 2015 tot uitvoering van artikel 26 van het koninklijk besluit van 18 juni 2014 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree
Publicatie : 2015-12-21 (Ed. 1)
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