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Hoofdstuk 16: Volksgezondheid en Voeding 
 
Inleiding 
 
Het  federale  niveau  (de  FOD  Volksgezondheid,  Veiligheid  van  Voedselketen  en  Leefmilieu, 
FAVV, …) heeft directe bevoegdheden op gebied van leefmilieu en gezondheid. Een groot deel 
van deze bevoegdheden zijn opgenomen in deel 2 van het rapport omdat zijn specifiek deel 
uitmaken  van  het  milieubeleid  op  zich.  Echter,  ook  in  zijn  andere  bevoegdheden  van 
Volksgezondheid en Veiligheid van Voedselketen heeft het federale niveau een impact op het 
leefmilieu. 
 
In  een  eerste  deel  van  dit  hoofdstuk  worden  de  bevoegdheden  vermeld  aangaande 
volksgezondheid. Hierbij worden de accenten gelegd op de directe impact van hittegolven en 
ozonpieken  op  de  volksgezondheid,  alsook  de  afstemming  van  het  productbeleid  op  de 
volksgezondheid en zijn impact hiervan op het leefmilieu. Drie producten worden hier nader 
bekeken,  met  name  tabak,  cosmeticaproducten  en  geneesmiddelen.  Alle  3  deze 
beleidsdomeinen  hebben  hun  eigen  specifieke  juridische  basis  (met  uitzondering  van 
geneesmiddelen) en hebben als eerste doelstelling de bescherming van de gebruiker en zijn 
gezondheid. Deze doelstelling resulteert ook indirect tot de bescherming van het leefmilieu of 
wordt in een latere fase als tweede doelstelling opgenomen in het beleid. 
 
Het tweede deel van dit hoofdstuk richt zich tot het beleid met betrekking tot de Veiligheid 
van de Voedselketen  en  zijn  impact  op het  leefmilieu.  Zoals  elke menselijke  activiteit  heeft 
ook  voedselproductie  een  enorme  impact  op  het  leefmilieu.  Het  omgekeerde  is  echter  ook 
waar: het leefmilieu heeft een impact op onze voedselproductie. Voeding voldoet echter niet 
aan  alle  criteria  van  een  consumptieproduct,  het  is  ook  een  basisrecht.  Daarmee  dat  het 
beleid omtrent voeding op een gans andere manier benaderd wordt, zowel qua de impact op 
het  leefmilieu  (lucht, klimaat, bodem, biodiversiteit,  etc) als de  impact van  leefmilieu op de 
voeding  (en  de  besmetting  van  de  voedselketen).  Na  een  specifieke  toelichting  over 
meststoffen, die een directe impact hebben op het leefmilieu, wordt de voedselproductie op 
zich bekeken, alsook de problematiek van contaminanten in het leefmilieu die terechtkomen 
in de voedselketen.  
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16.1 Volksgezondheid 
 
16.1.1 Gezondheidswaarschuwingen voor ozon en hittegolven  
 
Betrokken diensten:  
 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
DG basisgezondheidszorg en crisisbeheer 

 

Juridische basis: 
 

Richtlijn  2001/81/EG  van  23  oktober  2001  inzake  nationale  emissieplafonds  voor 
bepaalde luchtverontreinigende stoffen. 

 
Inleiding 
 
Een  hittegolf  is  een  belangrijke  opwarming  van  de  lucht  of  een  verspreiding  van  een  hete 
luchtlaag over een bepaald gebied en dit gedurende enkele dagen of weken. De definitie ervan 
verschilt  van  land  tot  land.  In  België wordt  een  hittegolf  gedefinieerd  als  een  periode  van 
minstens drie opeenvolgende dagen met een gemiddelde minimumtemperatuur (gemiddelde 
over  de  drie  dagen  en  niet  per  dag)  hoger  dan  18,2  °C  en  een  gemiddelde 
maximumtemperatuur hoger dan 29,6 °C, waarden gemeten in Ukkel.  
 
Ozon  in  de  omgevingslucht  is  een  vervuilend  gas  dat  ernstige  risico’s  inhoudt  voor  de 
gezondheid.  Een  ozonpiek  treedt  op  als  een  bepaalde  ozonconcentratiedrempelwaarde 
overschreden wordt. De Europese Unie heeft een richtlijn uitgewerkt waarbij streefwaarden 
opgesteld werden voor de bescherming van de volksgezondheid. De EU‐drempelwaarde voor 
het  inlichten  van  de  bevolking  is  vastgelegd  op  een  uurgemiddelde  concentratie  van  180 
microgram  ozon  per  kubieke meter  lucht De  alarmdrempel wordt  overschreden  vanaf  een 
uurgemiddelde concentratie van 240 microgram ozon per kubieke meter lucht. 
 
In de zomer van 2003 teisterde een hittegolf gedurende 2 weken heel Europa. Door de warme 
zomermaanden werd een verhoogde  sterfte opgetekend van  zo’n 70 000 personen voor de 
periode  1  juni  t.e.m.  30  september.  In  België werd  voor  dezelfde  periode  een  extra  sterfte 
berekend  van  ongeveer  1 200  personen.  Tijdens  deze  periode  werden  ook  zeer  hoge 
concentraties ozon gemeten. 
 
Definitie van het beleid 
 
Na de hittegolf  van 2003 werd besloten dat het noodzakelijk  is  om  te beschikken over  een 
duidelijk  plan  dat  toelaat  onmiddellijk  te  reageren  wanneer  een  dergelijke  situatie  zich 
voordoet. Het plan dient de bevolking in te lichten over de voorzorgen die men moet nemen 
en  de  risico’s  die  men  loopt  om  bijkomende  morbiditeit  en  mortaliteit  ten  gevolge  van 
hittegolven en ozonpieken maximaal te voorkomen. De doelstellingen ervan zijn:  

• Informeren en waarschuwen van de zorginstellingen en professionele zorgverleners, 
en dan vooral de instellingen waar veel “risicovolle” personen worden verzorgd, door 
concrete richtlijnen te geven ter preventie van symptomen. 

• Informeren van de bevolking met algemene regels om hittesymptomen te voorkomen 
en meer specifiek om hittesymptomen te voorkomen bij specifieke doelgroepen zoals 
(jonge)  kinderen,  bejaarden,  sociaal  geïsoleerde  mensen  en  mensen  die  grote 
inspanningen doen in het kader van hun werk of van een sportactiviteit.  
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Uitvoering en behaalde resultaten 
 
Het  hitteplan  is  opgebouwd  uit  verschillende  fasen  en  aan  elke  fase  van  het  plan  zijn  de 
gepaste actiemaatregelen verbonden.  
 

1. Waakzaamheidsperiode:  loopt  van  15  mei  tot  30  september,  acties  worden 
systematisch opgestart: 

• Sensibilisering  van  het  groot  publiek  over  de  hitte‐  en  ozonrisico’s, 
aanmoediging tot een versterkte solidariteit met  familie, buren en bekenden 
speciaal naar de personen die een risico lopen; 

• Algemene  informatie  van  beroepsbeoefenaars  in  de  gezondheidszorg,  de 
sociale partners en organisaties, de mutualiteiten via de bevoegdheidskanalen 
van onze instellingen; 

• Ruime verspreiding van de folder “hittegolf en ozonpieken”. 
 

2. Waarschuwingsfase: 
Niveau 1: alleen op basis van meteorologische voorspellingen: gemiddelde T°min hoger 
dan 18 C° + gemiddelde T°max hoger dan 30 C° (2 dagen). 
Niveau  2:  op  basis  van meteorologische  voorspellingen  en/of  ozoncriteria:  gemiddelde 
T°min hoger dan 18 C° + gemiddelde T°max hoger dan 30 C° (3 dagen) EN/OF Ozon de 
vorige dag op minstens 1 plaats > 240µg/m3 EN Ozon de dag zelf op minstens 1 plaats > 
180µg/m3. 

Acties: 
Wanneer in de waakzaamheidsfase een hittegolf gedurende een periode van twee dagen 
wordt voorspeld, wordt overgeschakeld naar de waarschuwingsfase niveau 1 en worden 
o.a. waarschuwings‐ en alarmberichten opgesteld. 
Wanneer in de waakzaamheidsfase een hittegolf van drie dagen of meer voorspeld wordt, 
dan gaat de waarschuwingsfase niveau 2 in en wordt gestart met o.a. een mediacampagne 
met duidelijke preventieve en curatieve boodschappen bestemd voor de verzorgers. Alle 
bevoegde  instanties  worden  ook  onmiddellijk  verwittigd  (de  Minister  van 
Volksgezondheid en zijn administratie, de gezondheidsbeoefenaars en de diensten van de 
gezondheidszorg  

 
3. Alarmfase: op basis van meteorologische voorspellingen EN ozoncriteria. 
In  deze  fase wordt  een  risico‐evaluatiecel  bijeengeroepen met  vertegenwoordigers  van 
het  KMI,  IRCEL,  de  FOD  VVVL,  de  gemeenschappen  en  gewesten.  In  functie  van  de 
beschikbare  informatie  en de  voorspellingen  voor  de  volgende dagen  zal  bij  consensus 
beslist worden of verdere informatie campagnes noodzakelijk zijn en of het noodzakelijk 
is een alarmfase af te kondigen. 

 
Elke week ontvangt het WIV gegevens van het Rijksregister over alle sterfgevallen die tijdens 
de  voorgaande  week  geregistreerd  werden  door  de  589  Belgische  gemeenten.  Tijdens  de 
zomerperiode  (1  april  tot  30  september)  gebeurt  er  een  surveillance  van  de mortaliteit  in 
relatie  tot  de  dagelijkse  minimum‐  en  maximumtemperaturen  en  de  dagelijkse 
ozonconcentraties. Over‐ (of onder‐) sterfte wordt vervolgens geschat als het verschil tussen 
de geobserveerde en verwachte mortaliteit. Sinds 2003 is er geen hittegolf meer geweest en 
zijn hierover dus geen resultaten te vermelden.  
 
Evaluatie van het beleid 
 
Gezien er geen hittegolven geweest zijn sinds 2003 is het moeilijk om op heden een evaluatie 
te maken. Het plan zelf wordt geëvalueerd in de loop van 2010.  
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16.1.2 Roken 
 
Betrokken dienst:  
 

FOD VVVL – DG Dier, Plant en Voeding 
 

Juridische basis: 
 

• Wet  van  22  december  2009  betreffende  een  algemene  regeling  voor  rookvrije 
gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers 
tegen tabaksrook; 

• Wet  van  10  december  1997  en  wijzigingen  houdende  verbod  op  de  reclame  voor 
tabaksproducten; 

• Wet  van  24  januari  1977  betreffende  de  bescherming  van  de  gezondheid  van  de 
gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten. 

 
Inleiding 
 
Tabak vormt een groot probleem voor de volksgezondheid, met een enorme milieu‐impact. 
Het is een van de grootste, te vermijden oorzaken van ziekte en sterfte in de wereld. In België 
wordt  het  aantal  overlijdens  als  gevolg  van  tabak  geschat  op  meer  dan  20 000.  Rokers 
brengen  hun  gezondheid  dag  na  dag  in  gevaar,  maar  ook  die  van  drie  kwart  van  de  niet‐
rokers  die  zich  in  hun  omgeving  bevinden,  door  de  enorme  impact  op  de  kwaliteit  van  de 
binnenlucht. 
 
De  laatste  jaren heeft de strijd tegen het roken zich gericht op de bescherming van de niet‐
rokers tegen secundaire rook in gesloten openbare plaatsen. Hierdoor is de kwaliteit van de 
binnenlucht in talrijke plaatsen aanzienlijk verbeterd.  
 
Definitie van het beleid 
 
De  DG4  is  verantwoordelijk,  inzake  het  beleid  betreffende  de  tabaksbestrijding,  voor  het 
rookverbod in publieke ruimten, het verbod op de reclame, de regels inzake etikettering, de 
kennisgeving over tabaksproducten, het verkoopverbod aan minderjarigen onder de 16 jaar 
en het beheer van een deel van het  fonds voor de bestrijding van verslavingen,  gewijd aan 
tabak.  Het  hoofddoel  van  deze  maatregelen  is  het  verminderen  van  de  impact  van  het 
tabaksverbruik op de volksgezondheid. Men moet dus: 

- De niet‐rokers beschermen tegen de schadelijke gevolgen van passief roken; 
- Het aantal rokers door verschillende maatregelen verminderen. 

 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
 

Tabel 17: Strijd tegen het roken: algemene gegevens. 
 

Jaar  2005 2006 2007 2008 
Totaal aantal gecontroleerde plaatsen 8133 10000 18500 18600 
Totaal aantal controles  ‐ 18300 42500 42500 
Totaal aantal processen‐verbaal ‐ 160 200 360 
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Tabel 18: Controle van de rookverbodtekens in publieke ruimten. 

 
Jaar  2005 2006 2007 2008 
 Aantal controles  3656 6569 14000 10450 
Conform – Niet‐conform (%) 66‐34 65‐35 67‐33 67‐33 
Aantal PV’s  1 11 42 ‐

 
 

Tabel 19: Controle op het roken in publieke ruimten. 
 

Jaar  2005 2006 2007 2008 
 Aantal controles  3472 6183 6600 7750 
Conform – Niet‐conform (%) 91‐09 88‐12 94‐06 93‐07 
Aantal PV’s  ‐ 24 53 ‐

 
 

Tabel 20: Controle op het roken in horecazaken binnen publieke ruimten. 
 

Jaar  2005 2006 2007 2008 
 Aantal controles 4500 2850 
Conform – Niet‐conform (%) 88‐12 90‐10 
Aantal PV’s  24

 

 
Evaluatie van het beleid 
 
De  verschillende  maatregelen  worden  afzonderlijk  beoordeeld,  meer  bepaald  via  de 
statistieken  van  de  inspectiediensten  (roken  in  publieke  ruimten,  alcoholverkoop  aan 
minderjarigen,  verbod  op  de  reclame,  ...)  of  via  verschillende  onderzoeken  gericht  op  een 
bepaald aspect (gezondheidswaarschuwingen met onder meer foto’s, hoeveelheid fijn stof in 
publieke ruimten). Globaal gezien kan het aantal rokers een goede indicator vormen van de 
algemene  doeltreffendheid  van  het  beleid  inzake  tabaksbestrijding.  De  meest  recente 
gegevens lijken erop te wijzen dat het aantal rokers aanzienlijk zou zijn toegenomen. 
 
16.1.3 Geneesmiddelen  
 
Betrokken dienst:  
 

Federale  Overheidsdienst  Volksgezondheid,  Veiligheid  van  de  Voedselketen  en 
Leefmilieu, DG Gezondheidszorgvoorzieningen 

 
De stijgende incidentie van antibioticaresistente bacteriën wordt wereldwijd erkend als een 
belangrijk  maatschappelijk  probleem  dat  steeds  duidelijker  een  bedreiging  vormt  voor  de 
volksgezondheid. In  België  werd  in  1999 de  Belgian  Antibiotic  Policy  Coordination 
Committee  (BAPCOC) opgericht  met  als primaire  doelstelling  het  stimuleren  van  het 
verantwoord antibioticagebruik en dit zowel in de humane (zowel in de zorginstellingen als 
daarbuiten) als in de veterinaire sector. 
 
Sindsdien  werden  heel  wat  initiatieven  genomen,  zoals  jaarlijkse  grootschalige 
multimediacampagnes  voor  het  verantwoord  gebruik  van  antibiotica,  de  oprichting  van 
antibioticabeleidsgroepen in alle Belgische acute ziekenhuizen en de publicatie van klinische 
praktijkrichtlijnen voor artsen en een handige antibioticagids voor de ambulante praktijk. 
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En met resultaat want de antibioticumconsumptie in de ambulante praktijk is met maar liefst 
32% gedaald in de periode van 2000 tot 2006. En wat nog belangrijker is, de prevalentie van 
resistente  pneumokokken  (oorzaak  van  onder  andere  longontstekingen) en 
keelstreptokokken  vertoont  sinds  2000  –  na  een  jarenlage  sterke  toename  –  een 
opmerkelijke daling. 
 
België  speelt  een  voortrekkersrol  in  het  antibioticumbeleid  en  met  de  organisatie  van  een 
driedaags wetenschappelijk  symposium  in  het  kader  van  het  Belgische  EU  voorzitterschap 
zetten we onze ambitie kracht om deze rol ook in de toekomst te behouden. 
 
16.1.4 Cosmetica 
 
Betrokken dienst:  
 

FOD VVVL, DG Dier, Plant en Voeding 
 

Juridische basis:  
 

Europese regelgeving: 
• EG‐Verordening  1223/2009  van  30  november  2009  betreffende  cosmetische 

producten; 
• EG‐Verordening  1907/2006  inzake  de  registratie  en  beoordeling  van  en  de 

autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH). 
 

Belgische regelgeving: 
• Koninklijk  Besluit  van  15  oktober  1997  betreffende  cosmetische  producten  (zoals 

gewijzigd). 

 
Definitie van het beleid 
 
Naast  de  wetgeving  op  de  industriële  chemische  producten,  verzekert  een  specifieke 
Europese wetgeving inzake cosmetische producten de gebruiksveiligheid met betrekking tot 
de  gezondheid  van  de  gebruikers.  Er  wordt  voor  deze  cosmetische  producten  een  hoog 
niveau  van  gebruiksveiligheid  voorzien,  meer  bepaald  door  twee  mechanismen:  de 
beperkingen verbonden aan bepaalde ingrediënten en de beoordeling van de veiligheid voor 
de menselijke gezondheid van het afgewerkte product.  
 
De  EG‐Verordening  1223/2009  versterkt  de  bepalingen  inzake  de  beoordeling  van  de 
veiligheid  van  de  afgewerkte  producten.  De  beoordeling  van  de  veiligheid  moet  worden 
uitgevoerd door een ter zake bevoegde persoon, afgevaardigd door de verantwoordelijke die 
het product op de markt brengt, en maakt het voorwerp uit van controles door de bevoegde 
overheid.  
 
Voor de milieu‐impact van de cosmetische producten geldt de REACH‐verordening inzake de 
chemische stoffen. De ingrediënten van cosmetische producten worden dus geregistreerd en 
beoordeeld in het kader van REACH op het vlak van milieuaangelegenheden (zie H. 2.10.). 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
De resultaten van de controles uitgevoerd van 2005 tot 2008 worden in onderstaande tabel 
weergegeven. 
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Tabel 21: Overzicht cosmeticacontroles 20052008 

 
Soort controle

 
2005 2006 2007  2008

Geprogrammeerde 
staalnames: kwaliteit van 
producten op de markt  
 

Totaal:  116
Niet‐conform: 9 
(8%) 
 
NC:  verboden 
ingrediënten 
(hydrochinon, 
ppd); te hoge 
concentratie 
bewaarmiddel 
(made in US), 
onterecht 
statuut als 
medisch 
hulpmiddel 
  

Totaal: 139
Niet‐conform: 4 
(3%) 
 
NC: verboden 
ingrediënten 

Totaal: 93 
Niet‐conform: 5 
(5%) 
 
NC: metalen en 
verboden 
ingrediënten 

Totaal: 92
Niet‐conform: 
6 
 
NC: metalen 
en verboden 
ingrediënten 
 
Bijkomend: 
35 staalnames 
van juwelen 
voor vrijgave 
van nikkel, 13 
niet conform 

Inbeslagnames/vernietiging 
gevaarlijke producten 

‐ Producten met 
hydrochinon: 2 
ton (vnl via 
douane 
Zaventem) 
‐ 2 Producten 
met schimmel 
‐ producten met 
nitrosamines 
‐ zwarte henna 
 

‐ Producten met 
hydrochinon: 2 
ton (vnl via 
douane 
Zaventem) 
‐ producten met 
nitrosamines 
‐ zwarte henna 
‐ partij oude 
zonneproducten 
(vervallen) 
‐ nagellak 
remover 
‐ badproduct 
voor kinderen 
(sporen van 
dioxaan) 

‐ Producten met 
hydrochinon 
‐ tandpasta met 
antivries (DEG) 
‐ kindergrime 
met te veel 
metaal 
‐ oude nagellak 
met ftalaat 
(DBP) 
‐ Baby balsem 
met 
Pseudomonas 

‐ producten 
met 
hydrochinon 
en kwik 
‐ nagellakken 
met niet –
conforme 
verpakken 
(geen gevaar) 

Klachten over producten 
met mogelijke 
gezondheidsschade 

‐ 
grimeerproduct 
kinderen (20 
gevallen van 
huidirritatie) 
‐ 2 klachten 
over gebruik 
zwarte henna 
 

‐ nagellak 
remover met te 
lage pH (7 
gevallen van 
irritatie tot 
brandwonden) 

‐ baby balsem 
met terpenoiden 
(eucalyptusolie), 
maar causaal 
verband is niet 
heel zeker 
‐ klacht over 
shampoo, maar 
geen causaal 
verband met 
oogklacht 
(probleem 
bestond voor het 
gebruik van 
product) 

‐ allergische 
reactie op 
tandpasta, en 
verwarring 
over 
samenstelling 
door 
veranderde 
formule 
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Soort controle 
 

2005  2006 2007 2008 

GMP inspecties fabrikanten 
en importeurs 

8 bedrijven 
bezocht 

19 13 fabrikanten, 
6 distributeurs 

7 fabrikanten

Administratieve 
verplichtingen: 
kennisgeving en 
etikettering van cosmetica 

Kennisgeving: 
47 controles, 
waarvan 36 
(76%) niet 
conform  
Etikettering: 
510 controles , 
waarvan 63 
(12%) niet 
conform 
 

Kennisgeving: 
105 controles, 
waarvan 70 
(67%) niet 
conform  
Etikettering: 
417 controles , 
waarvan 107 
(26%) niet 
conform 
 

Kennisgeving: 
+500 controles,  
Etikettering: + 
2000 controles, 
waarvan 
overgrote deel 
conform 
 

Kennisgeving: 
+250 
controles,  
Etikettering: +  
750 controles, 
waarvan 
overgrote 
deel conform 
 

 
 
 
Evaluatie van het beleid 
 
Er is geen evaluatie beschikbaar.  
 
16.1.5 Wetenschappelijke ondersteuning inzake Gezondheid 
 
Zie hoofdstuk 3.1 – bijlage 2 “Activiteiten van het WIV”. 
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16.2 Voeding  
 
16.2.1 Meststoffen en bodemverbeteraars  
 
Betrokken dienst:  
 

FOD VVVL  ‐ DG Dier,  Plant  en Voeding,  Federaal Agentschap voor  de Veiligheid  van de 
Voedselketen (FAVV) 

 

Juridische basis: 
 

Europese regelgeving: 
• EG‐Verordening 2003/2003 van 13 oktober 2003 inzake meststoffen. 

 
Belgische regelgeving: 
• Wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de 

landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt (zoals gewijzigd); 
• Koninklijk  Besluit  van  7  januari  1998  betreffende  de  handel  in  meststoffen, 

bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten (zoals gewijzigd); 
• Ministerieel  Besluit  van  14  februari  2006  betreffende  de  handel  in  meststoffen, 

bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten.  

 
Inleiding 
 
De belangrijkste  functie  van meststoffen  is  het  toedienen  van  voedingsstoffen  aan  planten, 
technisch  onderverdeeld  als  hoofdelementen,  secundaire  elementen  en  oligo‐elementen. 
Naast meststoffen bestaan er ook bodemverbeterende middelen (om de staat van de bodem 
te verbeteren voor een goede ontwikkeling van de planten), de teeltsubstraten (laag waarop 
de  planten  rechtstreeks  worden  gezaaid  en  geteeld),  de  voedingsoplossingen  (voor  de 
hydrocultuur),  de  zuiveringsslibben  en  alle  producten  met  een  specifieke  werking  tot 
stimulering  van de productie  van  gewassen. Al  deze producten worden  op  federaal  niveau 
gereglementeerd  en  kunnen  een  impact  hebben  op  het  milieu  door  de  blootstelling  aan 
stoffen/metalen en door verontreiniging van de ecosystemen. 
 
Definitie van het beleid 
 
De federale overheid is bevoegd op het gebied van meststoffen inzake de productnormen en 
heeft  een  restbevoegdheid  inzake  landbouw  in  het  kader  van  de  bescherming  van  de 
voedselketen en volksgezondheid. 
 
Op  het  vlak  van  de meststoffen  is  het  FAVV  belast met  de  controle  van  de  kwaliteit  en  de 
onschadelijkheid  van  de  producten  op  het  terrein.  Het  FAVV  registreert  en  erkent  de 
producenten en de invoerders van meststoffen. 
 
Het hoofddoel is het beoordelen van de impact van een nieuw product op de gezondheid van 
de mensen,  de  dieren,  de  planten  en  het milieu,  evenals  van  het  belang  voor  de  landbouw 
wanneer dit op de markt wordt gebracht. Op lange termijn zullen de veilig geachte producten 
worden  toegevoegd  aan  de  bijlage  I  van het  koninklijk  besluit  van  1998. De producten die 
moeten  worden  opgevolgd  om  hun  blijvende  onschadelijkheid  te  verzekeren,  moeten 
genieten  van  een  afwijking  om  op  de  markt  te  worden  gebracht  (zuiveringsslibben, 
biomethaniseringsdigestaten, compostmiddelen, …). 
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Het normaliseringsbeleid bestaat in het definiëren van kwaliteitscriteria voor meststoffen in 
ruime zin (d.w.z. met inbegrip van verbeteraars, teeltsubstraten, …).  
Om  een  meststof  in  de  handel  te  brengen,  moet  de  fabrikant  voldoen  aan  de  nationale 
wetgeving (voor alle meststoffen, in ruime zin) of aan de Europese wetgeving. 
De  bijlagen  van  deze  wetgevingen  omvatten  een  positieve  lijst  van  producten  die  aan 
bepaalde criteria voldoen.  
Wanneer  een  product  niet  op  deze  bijlagen  voorkomt,  moet  de  fabrikant  een  vergunning 
(genoemd afwijking) vragen om zijn product in de handel te brengen. 
 
 
 
Tabel 22: Evolutie van het aantal (door de Federale overheid) verleende afwijkingen voor producten op 

basis van afvalstoffen. 
 

  01/09/2006 01/09/2009 
Compost van afval  49 63 
Zuiveringsslibben  158 173 
Digestaten (biomethanisering)  0 27 

 
(nota: 1 afwijking = 1 product per productieeenheid) 
 
 
 
De  evolutie  van  het  aantal  lopende  afwijkingen  over  3  jaar  toont  aan  dat  het  aantal 
ondernemingen  (en dus  de  totale hoeveelheid  stoffen) die  organische  stoffen  recycleren  in 
bodemverbeteraars, toeneemt. Meer bepaald wordt de opkomst van een nieuw type product 
waargenomen:  het  digestaat  is  het  residu  van  biomethanisering  dat  tot  doel  heeft  via 
hernieuwbare bronnen elektriciteit en warmte te produceren. Deze cijfers zijn een concrete 
vertaling  van  de  huidige  trend  om  afvalstoffen  maximaal  te  benutten  en  hernieuwbare 
energie te produceren. 
 
Het afwijkingsaantal wordt bepaald door het beleid van de gewesten  inzake de afvalstoffen 
die al of niet kunnen worden benut in de landbouw evenals door de gebruiksbeperkingen in 
het kader van het beheer van verontreinigende stoffen in de bodem.  
 
Evaluatie van het beleid 
 
De  toenemende benutting van organische afvalstoffen  in de  landbouw heeft onrechtstreeks 
een eerste impact, nl. enerzijds, de vermindering van de afvalverwerking of –verbranding, en 
anderzijds, de productie van hernieuwbare energie  (elektriciteit en warmte) als gevolg van 
de biomethanisering. 
 
De  tweede  impact  is  een  vermindering  van  het  gebruik  van  minerale  of  chemische 
meststoffen. 
 
De Federale en de Gewestelijke overheden plegen voortdurend overleg om ervoor te zorgen 
dat  de  definiëring  van  de  normen  voor  verontreinigende  stoffen  of  landbouwcriteria 
tegemoet  komt  aan  de  bescherming  van  het  milieu  (Gewest)  en  aan  de  veiligheid  van  de 
voedselketen, en dat ook de kwaliteit van het product voldoende op pijl blijft (Federale). Er 
werd onder andere een Comité meststoffen opgericht, dat als  (officieuze) overlegplaats zou 
dienen  tussen  de  verschillende  bevoegde  Belgische  administraties  ter  zake.  Bij  de 
behandeling van de dossiers wordt regelmatig  informatie van specifieke gevallen  tussen de 
gewesten en de federale overheid uitgewisseld. 
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16.2.2 De milieuimpact van voeding 
 
Betrokken dienst:  
 

FOD VVVL, DG Dier, Plant en Voeding en DG Leefmilieu. 
 
Inleiding 
 
De  voedselproductie  werd  geïdentificeerd  als  de  activiteit  met  de  meeste  impact  op  het 
milieu48. De EIPRO‐studie toont aan dat van de voedingsmiddelen, het vlees veruit de meeste 
impact heeft. Ook de impact van ingevoerde voedingswaren lijkt groot te zijn, omwille van het 
transport.  Verder  zal  ook  de  binnenlandse  productie  in  de  winter,  onder  verwarmde  en 
verlichte serres, moeten worden beoordeeld en vergeleken. 
  
Definitie van het beleid 
 
Er blijven twee prangende vragen op het niveau van het federale overheidsbeleid:  

1. hoe zit het met de impact van de ingevoerde voedingsproducten? 
2. hoe ver staat het met de beoordeling en de affichering van deze impact?  

 
Het antwoord op deze twee vragen, zal een derde, vrij delicate vraag met zich meebrengen: 
moet er een reglementering komen voor de impact van de voedingsproducten, zoals dit het 
geval is voor een hele reeks andere producten?  
 
Er dient op te worden gewezen dat er reeds een reeks labels en  logo’s bestaan, maar tot op 
heden was het aspect gezondheid (en smaak) van doorslaggevende aard bij de aanvaarding 
van deze logo’s. In België zijn er te weinig inspanningen gedaan om te benadrukken dat een 
biolabel ook als een milieulabel moet worden beschouwd. 
 
Maar de labels van het type “Bio” dekken alleen de impact verbonden aan de productie, en de 
impact  als  gevolg  van  het  transport,  de  omvorming  en  de  distributie wordt  nog  te  weinig 
beoordeeld  en  in  overweging  genomen.  De  aspecten  transport  en  verpakking  voor  deze 
producten vormen een geval apart, in die zin dat het gaat om snel verbruikte producten.  
 
Tot op heden is er geen duidelijk beleid op federaal niveau omtrent de impact van voeding op 
het  leefmilieu.  De  belangrijkste  actoren,  met  name  de  dienst  productbeleid  en  de  dienst 
Voedingsmiddelen,  Dierenvoeders  en  Andere  Consumptieproducten,  van  de  FOD  VVVL 
namen beiden wel een strategische doelstelling op die in de toekomst resultaten zal moeten 
opleveren.  Het  spreekt  voor  zich  dat  de  gewestelijke  en  federale  actoren  voor  landbouw, 
voedselveiligheid  en  de  voedingsaspecten  hun  belangen  in  dit  debat  zullen  kunnen 
verdedigen. 
 
Het Productplan 20092012 wou met de voedingsproducten rekening houden omwille van 
hun aanzienlijke  impact en gaat uit van volgende vaststelling:  “…ondanks het belang van dit 
thema, zou het voorbarig zijn om al concrete acties voor te stellen gebaseerd op een strategische 
visie. In dit stadium is het wenselijk om geen precieze doelstellingen te bepalen aangezien deze 
problematiek nog verder moet worden geanalyseerd.” Om voor een helder debat te zorgen en 
                                                             
48 EIPRO – Environmental Impacts of Products – EU Commission ‐ JRC – May 2006 , pg 15; “Taken in combination, 
the results of the studies reviewed and the new CEDA EU‐25 model exercise are strikingly robust at the level of 
functional  areas  of  consumption,  irrespective  of  the  impact  categories  considered.  In  the  studies  that  included 
them systematically,  food and drink,  transport  and housing  are  consistently  the most  important  areas  –  across 
both different studies and the different impact categories compared (global warming, acidification, photochemical 
ozone formation, and eutrophication). Together they account for 70 to 80 per cent of the whole life cycle impact of 
products.” 
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een balans op te maken van de situatie in België, heeft de Federale Minister van Leefmilieu, 
Klimaat  en  Energie  begin  2009  een  verzoek  om  advies  ingediend  over  “Milieuvriendelijke 
voeding” bij de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO). De Raad gaf zijn advies 
op 26 maart 2010 en kondigde eveneens een advies aan op het importeren van plantaardige 
eiwitten en de productie van dierlijke eiwitten.  
 
Ondanks  deze  context,  stipt  het  Productplan  toch  al  verschillende  acties  aan  die  kunnen 
worden aangevat, meer bepaald de acties 29 tot 3149. 
Een  andere  strategische  benadering  zal  er  komen  door  het  Nationaal  Voedings  en 
Gezondheidsplan. Het eerste plan (2005‐2010) wordt in 2010 geëvalueerd en op basis van 
deze  evaluatie  wordt  het  tweede  NVGP  opgesteld  in  communicatie  met  de  belangrijkste 
maatschappelijke actoren en de gefedereerde entiteiten. Het plan zal in haar 2de termijn een 
duurzame  dimensie  integreren.  De  concrete  objectieven  en  doelstellingen  zullen  later 
vastgelegd worden. 
 
Het  plan  blijft  gezondheidsaspecten  als  prioritair  beschouwen,  maar  ziet  opportuniteiten 
voor het pleiten van het verminderen van de impact op het leefmilieu in combinatie met een 
nutritioneel en sociaal argumentarium.  
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
Geen enkele van bovenvermelde acties werd aangevat. Bovendien komt de publicatie van het 
Productplan na de beoordelingsperiode van onderhavig rapport. 
 
16.2.3 Veiligheid van de voedselketenmilieucontaminanten 
 
Betrokken diensten: 
 

FOD VVVL, DG Dier, Plant en Voeding, Coördinatie wetenschappelijk onderzoek en Hoge 
Gezondheidsraad 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) 
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) 

 

Juridische basis: 
 

Europese regelgeving: 
• Verordening (EG) 1881/2006 tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde 

verontreinigingen  in  levensmiddelen.  (lood,  cadmium,  kwik,  nitraat,  dioxines  en 
dioxineachtige  PCB’s  en  voor  polycyclische  aromatische  koolwaterstoffen  (benzo‐a‐
pyreen); 

• Verordening  (EG)  Nr.  396/2005  tot  vaststelling  van  maximumgehaltes  aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen  in  of  op  levensmiddelen  en  diervoeders  van 
plantaardige en dierlijke oorsprong (organochloorpesticiden, kwik, koper); 

 
Belgische regelgeving: 
• Wet  van  11  juli  1969  betreffende  de  grondstoffen  voor  de  landbouw,  tuinbouw, 

bosbouw en veeteelt (zoals gewijzigd); 
• Wet  van  24  januari  1977  betreffende  de  bescherming  van  de  gezondheid  van  de 

gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten;  
• Wet van 4  februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de 

Veiligheid van de Voedselketen (zoals gewijzigd); 

                                                             
49  Actie nr. 29: Een nationale coördinatie organiseren over het thema milieu/voeding. 
Actie nr. 30: Naar een omkadering van de milieu‐informatie in verband met voedingsproducten. 
Actie nr. 31: Invoering van pilootprojecten om een milieuvriendelijke voeding voor de grootkeuken te bevorderen. 
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• Koninklijk  Besluit  van  22  februari  2001  houdende  organisatie  van  de  controles  die 
worden  verricht  door  het  Federaal  Agentschap  voor  de  Veiligheid  van  de 
Voedselketen en tot wijziging van diverse bepalingen (zoals gewijzigd); 

• Koninklijk Besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne; 
• Koninklijk Besluit van 22 december 2005 betreffende de hygiëne van levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong; 
• Koninklijk  Besluit  van  22  december  2005  tot  vaststelling  van  aanvullende 

maatregelen  voor  de  organisatie  van  de  officiële  controles  van  voor  menselijke 
consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong; 

• Koninklijk Besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en 
traceerbaarheid in de voedselketen; 

• Koninklijk Besluit van 13 maart 2000  tot vaststelling van de maximumgehalten aan 
residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen; 

• Koninklijk  Besluit  van  8  februari  1999  betreffende  de  handel  en  het  gebruik  van 
producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren + wijzigingen.  

 
Inleiding 
 
De  veiligheid  en  kwaliteit  van  voeder  en  voedsel worden  door  diverse  factoren  beïnvloed. 
Milieuverontreiniging kan leiden tot een product dat potentieel gevaarlijk is voor mens, dier 
en  plant.  De  eerste  verantwoordelijkheid  in  de  waarborging  van  een  hoog 
beschermingsniveau van de voedselveiligheid ligt bij de respectieve schakels in voedselketen: 
de  producenten,  verwerkers  en  toeleveranciers(diervoederfabrikanten,  landbouwers, 
levensmiddelenbedrijven,  horeca,  etc.).  Een  principe  dat  reeds  in  Verordening  (EG)  nr. 
178/2002 (de “General Food Law”) werd vastgelegd.. Zo moet elke exploitant, uitgezonderd 
voor  primaire  productie,  een  systeem  van  autocontrole  instellen,  toepassen  en  handhaven 
dat de veiligheid van zijn producten omvat. Dit autocontrolesysteem moet gebaseerd zijn op 
de  HACCP‐beginselen  (Hazard  Analysis  and  Critical  Control  Points).  Binnen  de  primaire 
productie  moet  elke  exploitant  regelmatige  controles  uitvoeren  op  voorgeschreven 
hygiënevoorschriften. 
 
De  overheid  heeft  een  wetgevende  functie  en  staat  in  voor  de  regels  en  normen  inzake 
gezondheids‐ en kwaliteitsaspecten van al de producten die in de verschillende stappen in de 
voedselketen voorkomen.   
 

Definitie van het beleid 
 
DG Dier, Plant en Voeding van de FOD VVVL verzorgt de wetgeving voor de veiligheid van de 
voedselketen (zowel voedingsmiddelen als dierenvoeders).  
 
Het  FAVV  ontwerpt  de  operationele  reglementering  (procesnormen  voor  operatoren), 
ontwerpt een meerjarig nationaal controleprogramma voor de voedselketen en voert dit uit. 
De opdracht van het FAVV is te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit 
van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.  
De bevoegdheden  van het  FAGG  liggen  op het  vlak  van  geneesmiddelen  voor  veterinair  en 
humaan  gebruik:  onderzoek  en  ontwikkeling,  registratie,  waakzaamheid,  productie  en 
distributie, en goed gebruik. Er moet opgemerkt worden dat voor het beleid en het toezicht 
op bijzondere productiemethodes zoals de biologische productie, de Gewesten bevoegd zijn. 
Indien  het  FAVV  geconfronteerd  wordt  met  gecontamineerde  levensmiddelen  van  eigen 
bodem waarvan  de  verontreiniging  is  terug  te  brengen  tot  een milieu‐incident worden  de 
gewestelijke  milieu‐instanties  geïnformeerd.  Omgekeerd,  indien  er  vanuit  de  gewestelijke 
milieu‐instanties  informatie  wordt  toegezonden  aan  het  FAVV  die  een  bedreiging  kunnen 
vormen voor de voedselveiligheid, neemt het FAVV de nodige maatregelen (zie ook paragraaf 
“Toestandsbeschrijving”). 
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Voor  een  optimale  samenwerking  tussen  de  verschillende  actoren  en  coördinatie  van  de 
controles bestaan er diverse formele en informele samenwerkingsverbanden.  
 
Uitvoering en resultaten 
 
De overheid in zijn wetgevende functie 
 
De overheid staat in voor het opvolgen van de Europese wetgeving in dit kader en past indien 
nodig  de Belgische wetgeving  aan.  (zie  juridische  basis). Hierbij  houdt  zij  rekening met  de 
specifieke  situatie  van  de  Belgische  consument  (consumptiegegevens  en  schatting  van  de 
blootstelling aan de contaminant) en met de haalbaarheid van de normen voor producten op 
de  Belgische  markt  (ALARA‐principe=  as  low  as  reasonably  achievable).  De  experten  zijn 
alert voor opkomende risico’s en volgen onderzoek over milieucontaminanten waarvoor we 
nog  niet  weten  of  normen  nodig  zijn.  Op  nationaal  vlak  zijn  er  normen  voor  niet‐
dioxineachtige  PCB’s  in  voedingsmiddelen  en  dierenvoeders,  en  voor  arseen  in  sommige 
voedingsmiddelen. 
 
De overheid in zijn handhavingsbeleid 
 
In  het  kader  van  zijn  controleopdrachten  wordt  het  FAVV  soms  geconfronteerd  met 
contaminanten  in  de  voedselketen  die  hun  oorsprong  vinden  in  een  mogelijke 
verontreiniging  van  het milieu  (bv.  zware metalen,  dioxines,  etc.).  Vanuit  het  oogpunt  van 
voedselveiligheid en bewaking van de voedselketen houdt het Agentschap zowel proactief als 
reactief rekening met dit fenomeen. 
 
Actief  
 
Het  FAVV  stelt  een op  risicoanalyse  gebaseerd meerjarig nationaal  controleprogramma op, 
bestaande  uit  een  inspectie‐  en  analyseprogramma.  In  het  analyseprogramma,  dat  jaarlijks 
wordt  herzien,  zijn  contaminanten  opgenomen  die  mogelijk  in  de  voedselketen  kunnen 
opduiken  door  verontreiniging  van  het  milieu.  Typische  voorbeelden  hiervan  zijn  zware 
metalen, dioxines en PCB’s.  
 
Het  controleprogramma  steunt  op  zowel  nationale  als  internationale  (voornamelijk 
Europese)  wetgevingen  en  aanbevelingen,  aangevuld  met  de  controleresultaten  van  de 
voorgaande  jaren,  de  resultaten  van  de  onderzoeken  naar  uitbraken  van 
voedselvergiftigingen, de problemen i.v.m. contaminatie in het buitenland die gemeld worden 
via  het  RASFF  (Rapid  Alert  System  for  Food  and  Feed),  de  gegevens  betreffende  de 
epidemiologische bewaking van dierziekten en  zoönosen, de bijzonderheden en het  gedrag 
van  bepaalde  contaminanten,  de  adviezen  van  de  wetenschappelijke  comités  van  het 
Agentschap,  van  de  Europese  Commissie  of  van  andere  lidstaten,  de  informatie  die  wordt 
vergaard naar  aanleiding  van  internationale  vergaderingen,  de  consumptiegemiddelden,  de 
klachten  van  consumenten,  en  de  resultaten  van  onderzoeken  door  andere  nationale  en 
internationale instellingen.  
 
Het doel van deze controles bestaat erin te waken over de veiligheid van de voedselketen, en 
dit: 

- zowel  door  een  algemeen  toezicht  op  een  representatieve  selectie  van 
voedingsmiddelen  voor  een  zo  groot mogelijk  aantal  (chemische,  microbiologische, 
fysische)  contaminanten,  waarbij  rekening  wordt  gehouden  met  de  mogelijkheden 
van  de  analysemethoden  en,  in  bijkomende  orde, met  de  beperkingen  die  inherent 
zijn aan de budgettaire eisen en de beschikbaarheid van het personeel; 

- als  door  een  gerichte  bemonstering  van  de  meest  risicovolle  producten  en 
contaminanten. 
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Het controleprogramma zorgt aldus voor een monitoring van de gevaren in de voedselketen. 
Daarnaast worden ook een aantal gerichte controles uitgevoerd, bijvoorbeeld naar aanleiding 
van een klacht of van een melding van de gewestelijke milieuautoriteiten.  
 
Reactief (zie Box 1) 
 
Gedurende de uitvoering van het controleprogramma of naar aanleiding van onderzoek van 
specifieke informatie die het Agentschap bereikt (zoals in de vorm van een klacht), stuit het 
FAVV  soms  op  gecontamineerde  levensmiddelen  van  eigen  bodem  waarvan  de 
verontreiniging terug te brengen is tot een milieu‐incident. Indien er redenen zijn om aan te 
nemen dat er inderdaad sprake kan zijn van een milieuverontreiniging worden de betrokken 
milieu‐instanties op de hoogte gebracht. Gecontamineerde producten worden uiteraard niet 
op de markt gebracht. 
 
Incidenteel  is het noodzakelijk dat  een milieu‐incident een nadere opvolging vereist  omdat 
het  vermoeden  bestaat  dat  de  contaminatie  van  de  voedselketen  groter  is  dan  tot  dan  toe 
bekend. Indien nodig worden zo de Crisiscel en het Wetenschappelijk Comité van het FAVV 
ingeschakeld. In nauwe samenwerking met de bevoegde gewestelijke milieu‐instanties wordt 
getracht de oorzaak en omvang van de verontreiniging vast te stellen. 
 

Box 1: Voorvallen van contaminatie in de voedselketen. 
 
De historische bodemverontreiniging van zware metalen in de Kempen 
Grote delen van de Nederlandse provincies Noord‐Brabant en Limburg, het noorden van de 
Vlaamse  provincie  Limburg  en  het  oosten  van  de  provincie  Antwerpen  raakten  vanaf  het 
einde  van  de  negentiende  eeuw  tot  het  midden  van  de  jaren  1970  verontreinigd  met 
cadmium en andere  zware metalen. Deze werden verspreid  via  lucht,  oppervlaktewater  en 
zinkassen.  Tot  op  heden  worden  het  milieu,  mens  en  dier  in  deze  regio  blootgesteld  aan 
zware metalen afkomstig van deze historische bodemverontreiniging. Het onderzoeksproject 
BeNeKempen  werd  opgestart,  gecoördineerd  door  het  Nederlandse  projectbureau  Actief 
Bodembeheer  de  Kempen  (AbdK)  en  de  Openbare  Vlaamse  Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM). Er werden verschillende werkgroepen opgericht, waaronder één zich bezighield met 
de  problemen  van  de  landbouw  in  deze  regio.  Deze  werkgroep  bestond  uit  experten  van 
OVAM,  CODA  (Centrum  voor  Onderzoek  in  Diergeneeskunde  en  Agrochemie),  FAVV, 
gewestelijke, provinciale en gemeentelijke administraties en universiteiten. 
In 2003 en vooral  in 2004 werd door het FAVV een  intensieve monitoring gevoerd naar de 
aanwezigheid van Cd in de voedselketen. Hierbij lag het accent vooral op het onderzoek van 
de organen van runderen. Als gevolg van een advies van het Wetenschappelijk Comité werd 
in de monitoring van 2005 het aantal bemonsteringen in de plantaardige productie verhoogd 
en  toegespitst  op  verontreinigde  gebieden.  Op  basis  hiervan  werden  in  2005  een  perceel 
wortelen en twee percelen schorseneren aan de voedselketen onttrokken.  
In eerste instantie werd ook beslist de nieren van runderen die minstens 18 maanden in een 
van  de  risicogebieden  verbleven,  aan  de  menselijke  voedselketen  te  onttrekken.  Naar 
aanleiding  van  een  incident  met  een  voedersupplement  voor  runderen  besliste  het 
Agentschap  op  basis  van  de  resultaten  van  2003,  2004  en  2005  dit  verbod  tot  het  in  de 
handel brengen voor menselijke  consumptie uit  te breiden  tot de nieren van alle  runderen 
ouder dan 1 jaar, welke ook hun herkomst is. 
 
Een tijdelijke luchtverontreiniging in de omgeving van de Antwerpse haven  
In  2007  werd  door  het  FAVV  vastgesteld  dat  het  vet  van  een  rund  van  een  gemengd 
veebedrijf uit de omgeving van de Antwerpse haven te grote hoeveelheden dioxines en PCB’s 
bevatte.  Deze  monstername  gebeurde  in  een  slachthuis  in  het  kader  van  het  FAVV‐
controleplan.  Uit  gezamenlijk  onderzoek met  de  Vlaamse Milieumaatschappij  (VMM) werd 
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door  het  Wetenschappelijk  Comité  van  het  FAVV  besloten  dat  een  tijdelijke 
luchtverontreiniging  gewassen  had  gecontamineerd  die  nadien  als  kuilvoer  aan  de  dieren 
werden gevoederd. Hoewel dergelijke milieuverontreiniging niet  vaak wordt vastgesteld,  is 
een  soortgelijk  incident  steeds  mogelijk  in  de  omgeving  van  sterk  geïndustrialiseerde 
gebieden. Dit maakt de controleprogramma’s van het FAVV bijzonder relevant. 
 
Een radioactief incident in Fleurus 
In de zomer van 2008 vond er in het Nationaal Instituut voor Radio‐elementen IRE te Fleurus 
een nucleair incident plaats waarbij radioactief jodium werd geloosd via de schouwen van het 
instituut.  Daags  nadat  de  lozing  was  opgemerkt,  werd  de  installatie  stilgelegd  door  het 
Federaal  Agentschap  voor  Nucleaire  Controle  (FANC).  De  hoeveelheid  geloosde  radioactief 
jodium  werd  als  alarmerend  beschouwd  en  het  incident  werd  op  basis  van  de  gangbare 
meetschalen  als  ernstig  beoordeeld.  Zoals  voorgeschreven  in  dergelijke  gevallen, werd  het 
federale noodplan voor nucleaire incidenten op gang gebracht. Daarbij werden op het Crisis‐ 
en  Coördinatiecentrum  van  de  Regering  (CGCCR)  de  3  in  het  noodplan  voorziene  cellen 
gealarmeerd,  waaronder  het  FAVV.  In  de  daaropvolgende  twee  weken  werd  het  incident 
vanuit  het  CGCCR  beheerd:  de  verschillende  betrokken  overheden  werden  dagelijks 
bijeengeroepen om de situatie te beoordelen en de gepaste maatregelen af te spreken.  
Op  basis  van meteorologische  gegevens  en  analyses  van  grasmonsters  in  de  onmiddellijke 
omgeving  van  het  IRE,  kon  het  risicogebied  snel  worden  beperkt  tot  een  smal  gebied  ten 
noordoosten  van  de  site.  Het  FAVV  reageerde  onmiddellijk  en  nam  melkmonsters  op 
melkveebedrijven, alsook monsters van bladgroenten en fruit op percelen van professionele 
groentetelers  en  in  particuliere  tuinen.  Deze  monsters  werden  geanalyseerd  door  het 
Studiecentrum  voor  Kernenergie  (SCK)  en  het  Wetenschappelijk  Instituut  voor 
Volksgezondheid (WIV). Alle resultaten waren conform. Op basis van deze analyses en andere 
meetresultaten uit de omgeving van het IRE werden de maatregelen uiteindelijk snel beperkt 
tot een advies aan de bevolking om geen eigen gekweekte groenten en fruit te consumeren. 
Door  het  snelle  optreden  van  alle  betrokken  partijen  kon  het  nucleair  noodplan  en  alle 
maatregelen slechts enkele weken na vaststelling van het incident reeds opgeheven worden. 
Hierbij moet vermeld worden dat door de uiterst grote reactiviteit van het FAVV nauwelijks 
24  uur  na  het  alarm  reeds  kon  besloten  worden  dat  er  geen  gevaar  was  voor  de 
voedselveiligheid.  
 
Een tijdelijke luchtverontreiniging in de omgeving van Zelzate 
Nadat  het  FAVV  door  de  Vlaamse  Milieumaatschappij  op  de  hoogte  werd  gesteld  van  een 
uitzonderlijk  hoge  dioxinedepositie  eind  2008  in  de  omgeving  van  Zelzate  werd  door  het 
Agentschap  in 2009 een staalnamecampagne uitgevoerd van het  ter plaatse geproduceerde 
diervoeder. Hierbij werden zowel kuilvoeders als weidegras bemonsterd op de aanwezigheid 
van  dioxines  en  dioxineachtige  PCB’s.  Er  werden  geen  onrustwekkende  resultaten 
aangetoond.  Nader  onderzoek  gecoördineerd  door  de  Milieu‐inspectie  wees  uit  dat  de 
uitzonderlijk  hoge  dioxinedepositie  eind  2008  te  wijten  was  aan  de  op  dat  moment 
heersende  weersomstandigheden  en  niet  aan  een  verhoogde  dioxine‐emissie  van  een 
industriële inrichting. 
 
Rapportering 
 
Elk  jaar  wordt  door  het  FAVV  een  jaarverslag/activiteitenverslag  opgemaakt  die  publiek 
beschikbaar  is  via  de  FAVV‐website.  Sinds  het  activiteitenverslag  2002  bevatten  deze 
verslagen ook resultaten van de uitgevoerde controles (inspecties en monsternames). In het 
deel “Controleactiviteiten” wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de analyses op 
residuen en  contaminanten  in diervoeders  en  levenmiddelen. Het  betreft  hier o.a.  residuen 
van  bestrijdingsmiddelen,  PCB’s  en  dioxinen,  en  zware  metalen  (zie  Box  2).  Significante 
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incidenten met een mogelijke  impact op voedselveiligheid worden eveneens beschreven,  in 
het deel “Crisispreventie en crisisbeheer”. 
 
Tevens moet het FAVV vanaf 2008  in het kader van het geïntegreerde meerjarige nationale 
controleplan  jaarlijks  een  overzicht  van de  controleresultaten  overmaken  aan de Europese 
Commissie. Het activiteitenverslag van het FAVV vormt hiervoor de basis. Daarnaast bestaan 
er  specifieke  Europese  monitoringsprogramma's  waar  eveneens  periodiek  over  moet 
gerapporteerd worden zoals bv. voor residuen van pesticiden. 
 

Box 2: Voorbeeld overzicht controleresultaten. 
 
Analyses  op  residuen  van  bestrijdingsmiddelen  in  fruit,  groenten  en  graan  (FAVV
activiteitenverslag 2008) 
  FRUITEN GROETEN GRAAN  TOTAAL
Monsters (stuk)  598 815 19  1432 
Zonder aantoonbare residuen (conform)    % 19.9 34.2 31.6  28.2 
Met residuen ≤ MRL50 (conform)                     % 75.4 58.7 68.4  65.8 
Met residuen > MRL (niet‐conform)              % 4.7 7.1 0 6 

 
Residuen  van  bestrijdingsmiddelen  in  fruit,  groenten  en  granen  en  de  oorsprong  van  de 
monsters (FAVVactiviteitenverslag 2008) 
Oorsprong   monsters (%) Niet‐conform (> MRL) (%)
België  38,1 3,7 
EU‐landen  23,4 3 
Derde landen  37,6 10,4 
Onbekend  0,9 0 
 
Overzicht controleresultaten van residuen van bestrijdingsmiddelen  in groenten en  fruit  in de 
periode 20042008: aantal monsters en % conform (monsters zonder aantoonbare residuen en 
met residuen ≤ MRL)51 
  2004  2005 2006 2007  2008
Fruit  & 
groenten 
(inclusief 
granen) 

1.602 (95,2%)  1.346 (92,3%) 1.398 (91,4%) 1.807 (93.2%)  1.432 (94,0%)

 

 

Box 3: Lood en cadmium in groenten en fruit (FAVVactiviteitenverslag 2008). 
 
De  aanwezigheid  van  lood  en  cadmium  in  groenten  en  fruit  is  vooral  een  gevolg  van  de 
milieuverontreiniging. Er werden in 2008, 177 monsters van groenten en fruit (aardappelen 
inbegrepen) genomen op de Belgische markt en onderzocht op de aanwezigheid van lood en 
cadmium; 99,5 % van de genomen monsters voldeden aan de in de Europese of de Belgische 
wetgeving  vastgelegde  normen,  rekening  houdend  met  de  analyseonzekerheid  op  het 
resultaat. Het niet‐conforme monster (van selderij) gaf aanleiding tot een RASFF (Rapid Alert 
System for Food and Feed, zie boven). 

                                                             
50  MRL:  Maximum  Residue  Limit:  de  wettelijke  toegestane  maximale  residugehalten  van  stoffen  in  of  op 
levensmiddelen.    De  hoogte  van  de  MRL’s  wordt  bepaald  door  wat  er  maximaal  aan  residu  verwacht  wordt 
wanneer  een middels  volgens  “goed  landbouwkundig  gebruik”  is  toegepast.    Voordat  een MRL definitief wordt 
vastgelegd,  wordt  ene  risicobeoordeling  voor  de  volksgezondheid  opgesteld.    Dit  heeft  tot  gevolg  dat  een 
overschrijding van  een MRL‐waarde  in de meeste  gevallen de veiligheid van de  consument niet  in het  gedrang 
brengt. 
51 Voor een vergelijking van de controleresultaten moet o.a. rekening gehouden worden met de toepassing van de 
op  risicoanalyse  gebaseerde  methodologie  voor  de  opmaak  van  het  controleprogramma,  de  vertering  van  de 
analysemethodes en de evolutie van de MRL’s in de loop der jaren.  
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Evaluatie van het beleid 
 
De  algemene  doelstelling,  veilig  voedsel,  wordt  gewaarborgd  door  de  huidige 
beleidsinstrumenten.  
Om een globaal en beter beeld te krijgen van de toestand van de veiligheid van de volledige 
voedselketen  wordt  in  samenwerking  met  het  Wetenschappelijk  Comité  van  het  FAVV, 
gewerkt  aan  een  “barometer  van  de  voedselveiligheid”,  eveneens  een  strategische 
doelstelling van het FAVV in de periode 2009‐2011. 
 
Inzake  transparantie  werden  door  het  FAVV  de  nodige  inspanningen  geleverd  om  de 
betrokken sectoren én de consumenten voldoende  te  informeren. Voorbeelden hiervan zijn 
het  Raadgevend  Comité  van  het  FAVV  waarin  consumentenorganisaties  zetelen,  en  het 
openbaar  maken  van  controleresultaten  d.m.v.  de  activiteitenverslagen  die  publiek 
beschikbaar zijn via de FAVV‐website. 
 
Bij  de  planning  van  de  controles  wordt  o.a.  rekening  gehouden  met  het  risico  van  de 
activiteitensector,  de  voorgeschiedenis  van  de  operator  (niet‐conformiteiten),  de 
inspanningen  die  door  de  operator  worden  geleverd  om  te  voldoen  aan  de  eisen  inzake 
autocontrole  (zo  zal  een  operator  met  een  gevalideerd  autocontrolesysteem  minder 
gecontroleerd  worden  door  het  FAVV  en  van  een  financiële  bonus  genieten),  en  de 
eigenschappen van de contaminanten. 
 
Daarnaast worden de controles zelf rationeel verdeeld over het ganse grondgebied rekening 
houdend met het aantal operatoren in de diverse sectoren. 
 
Elk  jaar  worden  de  controleresultaten  geëvalueerd  en  in  rekening  gebracht  bij  de 
programmatie  van  de  controles  voor  het  volgende  jaar.  Indien  noodzakelijk  worden  de 
middelen herverdeeld om tegemoet te komen aan bepaalde negatieve trends. Zo kan beslist 
worden om in een bepaald jaar meer controles in een bepaalde sector uit te voeren. 
 
Vanuit  het  streven  naar  een  voedselveilig  product  en  gelet  op  het  leggen  van  de  primaire 
verantwoordelijkheid  bij  de  respectieve  schakels  in  de  voedselketen  conform  het  huidige 
beleid,  wordt  bijgedragen  tot  de  bewustwording  bij  de  operatoren  dat  milieuzorg  tevens 
bijdraagt  tot  voedselveiligheid.  Hierbij wordt  verondersteld  dat  operatoren meer  aandacht 
zullen schenken aan het voorkómen en verwijderen van milieuverontreiniging, aangezien dit 
een  direct  financieel  voordeel  oplevert,  namelijk  het  op  de  markt  kunnen  brengen  van 
producten die conform de voedselveiligheidsvoorschriften zijn. 
 
Het huidige regionale milieubeleid (bodem, water, lucht, afval) legt de verantwoordelijkheid 
bij deze die contaminatie heeft veroorzaakt of de houder van gecontamineerde producten. In 
dit  opzicht  worden  dezelfde  principes  gehanteerd  als  bij  het  voedselveiligheidsbeleid. 
Bovendien hebben de  instrumenten,  aangereikt door het  communautaire en  regionale wet‐ 
en regelgevend kader, eveneens een positief effect op de voedselveiligheid. 
 
Het  huidige  voedselveiligheidsbeleid  is  pertinent.  Na  de  dioxinecrisis  in  1999  werd  het 
voedselveiligheidsbeleid  grondig  hervormd.  Alle  controle‐  en  inspectiediensten  werden 
gereorganiseerd  om  de  efficiëntie  ervan  te  verbeteren.  Deze  reorganisatie  gebeurde  in  de 
periode waarin  op  Europees  niveau  reeds  de  krijtlijnen  van  een  gemeenschappelijk  beleid 
werden  vastgelegd  middels  het  Groenboek  over  de  algemene  beginselen  van 
levensmiddelenwet en ‐regelgeving, het Witboek over voedselveiligheid, en de General Food 
Law  (verordening  (EG)  nr.  178/2002).  Met  de  aanbevelingen  van  de  parlementaire 
onderzoekscommissie werd  rekening  gehouden  door,  onder meer,  groot  belang  te  hechten 
aan  communicatie,  overleg  met  alle  betrokken  maatschappelijke  geledingen 
(beroepssectoren en consumenten), en een transparante werking. Eén eerste en belangrijke 
aanzet  in  de  hervorming was  de  oprichting  van  het  FAVV  die  op  risicoanalyse  gebaseerde 
controles uitvoert in de ganse voedselketen, “van boer tot bord”. 




