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ONDERHOUD MET PHILIPPE MORTIER
Missies, hoogtepunten, opportuniteiten van 2018: we maken de balans op met de directeur-generaal
van DG Dier, Plant en Voeding, Philippe Mortier.
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WAT WAREN DE HOOGTEPUNTEN VAN 2018?
Dit jaar hebben de verschillende diensten van DG Dier, Plant en Voeding
aan heel wat projecten gewerkt.
Management Office
Het Management Office was betrokken bij de volgende twee projecten: de overdracht, in twee fasen, van het boekhoudkundig beheer
van de fondsen van het FAVV naar de FOD Volksgezondheid en de
online handel.
Voor de e-commerce hebben we nagegaan of de Belgische en Europese regelgeving overeenstemmen en dit met hetzelfde doel, namelijk
een optimale bescherming van de gezondheid van onze burgers.
Het is van essentieel belang om de controle op de e-commerce te
waarborgen teneinde economische billijkheid te garanderen. Waarom
zouden we de voorkeur geven aan bedrijven waar we geen controle
over hebben, terwijl België de garantie kan geven dat zijn producten
conform zijn en zonder risico’s kunnen worden geconsumeerd?
Beide projecten vereisten een samenwerking met verschillende instellingen en hebben veel werk gevraagd van onze medewerkers.
Inspectie consumptieproducten
De balans van de dienst Inspectie voor 2018 was positief. De controleurs hebben in totaal 19.500 controles uitgevoerd over heel België
en 2000 pv’s opgesteld.
Gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen
De dienst Gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen heeft intens samengewerkt met de Europese Commissie in het kader van
de uitwerking van een nieuwe meststoffenverordening. De verkoop

van synthetische herbiciden aan particulieren werd verboden en
voor de neonicotinoïden werden nieuwe oplossingen ontwikkeld
ten voordele van een duurzame landbouw.
Voeding
Naar aanleiding van de ondertekening van het Convenant Evenwichtige Voeding door de politiek, de sector en de instellingen,
hebben de leden van de voedingsindustrie en de grootdistributie zich ertoe verbonden om de hoeveelheid zout, suiker en
vetten in onze voeding te verminderen. De voedingsindustrie en
de grootdistributie hebben na vijf jaar een rapport opgesteld. De
resultaten van deze rapportering, die in 2018 werd ontvangen, zijn
over het algemeen positief maar nog onvoldoende. Daarom heb
ik persoonlijk contact opgenomen met mijn Franse collega’s en
heb ik de minister geadviseerd om het Nutri-Score voedingslabel
in België in te voeren. Wat ze ook gedaan heeft aangezien het
koninklijk besluit op 1 april 2019 werd gepubliceerd.
De doelstelling van ons directoraat-generaal is om het concept
“One world, one health” te ondersteunen. Minder suiker, zout en
vetten consumeren is goed voor de gezondheid van onze burgers.
Dieren- en plantengezondheid
Dit jaar werd het DG getroffen door een droevige gebeurtenis: het
overlijden van onze collega Gerard Lamsens. Na zijn onverwachte
overlijden moest de dienst snel reageren om de continuïteit van de
werkzaamheden te waarborgen. Het was een bijzonder moeilijke
tijd. Daarom wil ik alle medewerkers van deze dienst bedanken die,
ondanks de situatie, op een voorbeeldige manier hebben gewerkt.
Zonder hen hadden we onze doelstellingen niet kunnen bereiken.
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“Vanuit strategisch oogpunt werken we met
de andere directoraten-generaal samen aan
de implementatie van het Europese concept
“Eén wereld, één gezondheid”. We zetten ook
in op een doeltreffende samenwerking met de
verschillende internationale instellingen, zoals
de WTO, de FAO, het OIE en de WHO. ”
EERBETOON AAN DR. GERARD LAMSENS

Op het vlak van dierengezondheid heeft de dienst, na de ontdekking
van de Afrikaanse varkenspest bij verschillende everzwijnen, met
Afrikaanse varkenspest, de Minister geadviseerd om in het besmette
gebied preventieve maatregelen te nemen om zo besmetting van de
varkenshouderijen te voorkomen.
Ook hebben we met de verantwoordelijke van de afdeling planten,
de organisatie voorbereid van het Internationale jaar van de Plantengezondheid in 2020.
ALS WE EEN MARKANT ELEMENT VAN HET AFGELOPEN JAAR
MOETEN ONTHOUDEN, WAT ZOU DAT DAN ZIJN?
Het overlijden van Gerard Lamsens heeft ons directoraat-generaal
sterk aangegrepen. Ik kende hem persoonlijk en professioneel. Hij
was sinds lang een vriend. Gerard had een zeer uitgebreid netwerk en
bezat een ongelooflijke kennis van de historiek van de verschillende
dossiers. Wij hebben allebei als dierenarts gewerkt. We kenden het
werk met de klanten, de moeilijkheid van het werk op een boerderij,
de problemen waarmee de veehouders geconfronteerd worden … .
Die ervaring gaf een extra dimensie aan onze relatie, maar ook aan de
kwaliteit van zijn werk van elke dag.

U BENT MOMENTEEL AAN UW TWEEDE OPEENVOLGENDE
MANDAAT BEZIG ALS DIRECTEUR-GENERAAL VAN DG DIER,
PLANT EN VOEDING. WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE DADEN
DIE U SINDS UW KOMST IN 2012 HEEFT GEREALISEERD?
Er zijn twee dingen die ik voor het einde van mijn mandaat wilde bereiken: het DG een bijzondere identiteit en specificiteit geven en ervoor
zorgen dat het DG erkenning krijgt.
Vandaag stelt ik trots vast dat we erin geslaagd zijn een identiteit te
verwerven, zowel binnen onze FOD als in onze relaties die we met de
verschillende instanties en klanten van ons DG hebben opgebouwd.
Onze identiteit als normatieve instelling is ondertussen voor iedereen
duidelijk en wordt door onze derden erkend.
Het tweede doel dat ik me gesteld had, was om het DG meer bekendheid te geven. De communicatie van het DG evolueert voortdurend
en zal de volgende jaren nog worden versterkt. Bovendien is het DG
verschillende strategieën aan het ontwikkelen in het kader van wat we
reeds gerealiseerd hebben en wat er in de toekomst nog staat te gebeuren. Enerzijds, de digitalisering met in het bijzonder de invoering van
de controle op de e-commerce. Anderzijds, een normatieve strategie
om onze internationale relaties uit te bouwen en om een coördinatiecentrum te worden tussen de federale overheid, de gewesten en de

In 2018 werd het DG Dier, Plant en Voeding geconfronteerd met het
volledig onverwachte en plotse overlijden van dr. Gerard Lamsens,
voormalig hoofd van de dienst Sanitair beleid Dieren en Planten.

sectoren. We beschikken hiervoor over alle argumenten, kennis,
alsook het noodzakelijke netwerk.

Na enkele jaren dierenartsenpraktijk in Normandië, start Gerard zijn
loopbaan bij de overheid in juni 1991 als inspecteur-dierenarts bij
het ministerie van Landbouw. Al snel wordt hij, door zijn uitgebreide
kennis en zijn verwoede arbeid, een erkend en gewaardeerd expert
zowel intern als bij de vertegenwoordigers van de sectoren en de
experten van de internationale organisaties.

WAT ZIJN DE UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST?
Een van de uitdagingen waar we in 2019 voor staan, zijn de nieuwe
verkiezingen. De burgers zullen op regionaal, federaal en Europees
niveau een keuze moeten maken. Zodra de verkiezingsuitslagen
bekend zijn, zullen we de nieuwe politieke verantwoordelijken
ontmoeten en het belang van onze expertise toelichten, evenals
de voorstellen die moeten worden uitgevoerd om een coherente
beleidslijn op lange termijn uit te bouwen ten behoeve van onze
burgers.

In 2010 wordt Gerard Lamsens diensthoofd van de dienst Sanitair
beleid Dieren en Planten en verkrijgt hij de graad van Adviseurgeneraal. Hij ontvangt ook meermaals een ereteken om zijn aan
de overheid bewezen diensten te belonen en wordt benoemd tot
Commandeur in de Orde van Leopold II.
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> 1 PHILIPPE MORTIER 	
Philippe Mortier
Directeur-generaal
DG Dier, Plant
en Voeding

Tom Auwers

Voorzitter van het directie
comité FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de voedselketen
en Leefmilieu
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1

> Directeur-generaal

> 2 PAUL VAN DEN MEERSSCHE 	 > Diensthoofd Inspectie consumptieproducten
> 3 MAARTEN TRYBOU 	

> Diensthoofd Gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen

> 4 CARL BERTHOT 	

> Diensthoofd Voedingsmiddelen, diervoeders en andere consumptieproducten

> 5 DIEDERIK STANDAERT 	

> Diensthoofd Management office

> 6 HERMAN CLAEYS 	

> Diensthoofd Sanitair beleid dieren en planten

Gerard was een gewaardeerd en gerespecteerd lid waarnaar
geluisterd werd binnen de wereld van de dierenartsen. Hij was een
man met dossierkennis en een sterke analytische geest die prag
matische en rechtvaardige oplossingen voorstelde. Zijn beroep
was zijn passie. Hij was onkreukbaar en altijd op zoek naar perfectie
in zijn besluitvorming, met het risico er ook een groot deel van zijn
vrije tijd aan te besteden.
Dr. Gerard Lamsens is eind 2018 heengegaan op 64-jarige leeftijd.
Hij laat een diepe indruk na en staat voor altijd in het geheugen
gegrift van alle medewerkers van het directoraat-generaal Dier, Plant
en Voeding.
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ACTIVITEITENVERSLAG 2018
DIRECTORAAT-GENERAAL DIER, PLANT EN VOEDING

INSPECTIE
CONSUMPTIEPRODUCTEN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN
EN MESTSTOFFEN

Deze dienst werkt de regelgeving en normen uit betreffende
de gezondheidsaspecten van voedingsmiddelen, diervoeders en
andere consumptieproducten.

Deze dienst ziet toe op de naleving van de wetgeving op
consumptieproducten en voert controles uit op:

Deze dienst staat in voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen
en meststoffen in België.

tabaksproducten en –reclame
e-sigaretten en aanverwante producten
rookverbod in openbare lokalen
verkoop van alcohol en tabak aan jongeren
cosmetica
tattooshops
bepaalde dierlijke bijproducten die niet bestemd zijn voor
menselijke consumptie
—— genetisch gemodificeerde organismen buiten de voedselketen

Activiteiten:
—— toelatingen voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen
—— toelatingen voor het gebruik en de verkoop van
gewasbeschermingsmiddelen (fytolicentie)
—— evaluatie van werkzame stoffen (rapportering aan de Europese Commissie)
—— maximale residulimieten voor gewasbeschermingsmiddelen in eetwaren
—— toelatingen voor het op de markt brengen van meststoffen en
bodemverbeterende middelen
—— organisatie van de Raad van het Begrotingsfonds voor de Grondstoffen
en de Producten
—— programma voor de reductie van pesticiden

Voedingsmiddelen:
—— additieven
—— aroma’s
—— voedingsenzymen
—— technische hulpstoffen
—— contaminanten
—— microbiologische gevaren en hygiëne
—— water
—— novel foods
—— voedingssupplementen
—— etikettering
—— voedingsclaims en reclame
—— dieetvoeding
—— voedingsallergieën of intoleranties
—— nutritioneel beleid
—— borstvoeding
Diervoeders:
—— vergunning van diervoederadditieven (EU)
—— toelatingen voor proeven met niet-vergunde additieven
—— voedermiddelen en verboden ingrediënten
—— ongewenste stoffen
—— etikettering
—— dieetvoeders
—— gemedicineerde voeders
Genetisch gemodificeerde organismen:
—— toelatingen voor veldproeven en commercialisering
—— informatieverstrekking aan het publiek
—— gebruik in voeding en diervoeders
Andere consumptieproducten:
—— verpakkings- en contactmateriaal
—— cosmetica
—— tabak en e-sigaret
—— alcohol
—— dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie
 apf.food@health.belgium.be

——
——
——
——
——
——
——

 apf.inspec@health.fgov.be

ONZE MEDEWERKERS

 fytoweb@health.belgium.be
SANITAIR BELEID DIEREN
EN PLANTEN

Deze dienst is verantwoordelijk voor het sanitair beleid van:

CONTRACTUEEL
ONDERZOEK

Dieren:
—— dierengezondheid en zoönosen
—— kwaliteit en veiligheid van dierlijke producten
—— identificatie en traceerbaarheid van nutsdieren en hun
producten
—— import en export van dieren en hun producten
—— diergeneesmiddelen
—— coördinatie en beheer van het dierenfonds

Deze dienst is verantwoordelijk voor de betoelaging van wetenschappelijke
onderzoeksprojecten rond planten- en dierengezondheid en voedselveiligheid,
dit ter voorbereiding en ondersteuning van het betrokken beleid.

 apf.vetserv@health.belgium.be

 contractueel.onderzoek@health.belgium.be

Planten:
—— plantengezondheid en quarantaineorganismen: Europese en
nationale wetgeving en normering
—— officieel statuut, bestrijding en/of inperking van plaagorganismen
—— single point of contact in internationale
plantengezondheidsorganisaties IPPC en EPPO
—— coördinatie en beheer van het plantenfonds
 apf.plant@health.belgium.be

Activiteiten:
—— lancering van tenminste één jaarlijkse oproep tot het indienen van projecten
—— selectie van de projecten
—— wetenschappelijke, administratieve en financiële opvolging van
de betoelaagde projecten

MANAGEMENT
OFFICE

Deze dienst verleent de nodige ondersteuning aan de operationele diensten
en de directeur-generaal.
Activiteiten:
—— administratief secretariaat van de directeur-generaal
—— budget en beheerscontrole
—— logistiek
—— juridische ondersteuning
—— communicatie
 apf.dg@health.fgov.be
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VOEDINGSMIDDELEN, DIERVOEDERS
EN ANDERE CONSUMPTIEPRODUCTEN
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GEWASBESCHERMING

EUROPESE EVALUATIE VAN WERKZAME STOFFEN
In de EU zijn gewasbeschermingsmiddelen sinds 1991 aan een dubbele toelatingsprocedure onderworpen: in de eerste plaats de goedkeuring van de
werkzame stof op Europees niveau en vervolgens de toelating van de gewasbeschermingsmiddelen zelf op het niveau van de lidstaten.

DG Dier, Plant en Voeding staat in voor de toelating van gewasbescher
mingsmiddelen, toevoegingsstoffen, meststoffen en bodemverbeterende
middelen in België. Daarnaast levert het DG toelatingen voor het gebruik
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(fytolicentie), stelt het maximale residulimieten voor gewasbeschermingsmiddelen in eetwaren op en verzorgt het de opmaak en coördinatie van het
programma voor de reductie van gewasbeschermingsmiddelen.
Het DG beheert ook een drietalige website met info voor professionele
gebruikers: www.fytolicentie.be.
Tot slot beoordeelt het Europese aanvraagdossiers voor werkzame stoffen.

Europa heeft beslist om de toelating van een hele reeks producten
die werkzame stoffen bevatten niet te verlengen.
ĦĦ Thiram: molecule die wordt gebruikt voor blad- en zaadbehandeling
ĦĦ Diquat: product dat wordt gebruikt om het loof van aardappelplanten vóór de oogst te doden
ĦĦ Pymetrozine: helpt bladluizen te bestrijden
ĦĦ Propiconazole: fungicide dat o.a. op granen wordt gebruikt (tarwe,
gerst, ...)
Elke lidstaat moet de toelatingen van deze gewasbeschermings
middelen op de nationale markt intrekken en beschikt daartoe over een
toereikende respijtperiode die bij Europese verordening is vastgesteld.
Voor België ziet het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen
voor landbouwkundig gebruik toe op de intrekking van de toelatingen
aan het einde van de respijtperiode. De sector wordt geïnformeerd
door middel van persberichten op de website https://fytoweb.be/nl/
nieuws en in de landbouwpers. De houders van een fytolicentie zijn
ook verplicht om de respijtperiodes aan alle betrokken partijen mee
te delen. Zo weet een goed geïnformeerde landbouwer tot wanneer
hij een bepaald gewasbeschermingsmiddel mag gebruiken en kan hij
het opbergen in het gedeelte dat in zijn fytolokaal voor de niet bruikbare gewasbeschermingsmiddelen (NBGM) is voorbehouden tot de
volgende inzameling door AgriRecover (https://agrirecover.eu/be-nl/
inzamelen/tweejaarlijks)

HERZIENING VAN TOELATINGEN INGEVOLGE NIEUWE
MAXIMALE RESIDULIMIETEN (MRLS)
De EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid) herziet regelmatig de maximale residulimieten van werkzame stoffen. De Europese
Commissie kan dan nieuwe MRLs naar boven of beneden bijstellen. Als lidstaat van de Europese Unie moet België controleren of de
Belgische toelatingen niet tot een overschrijding van de MRLs leiden.
DG Dier, Plant en Voeding zorgt voor de bescherming van de consument en herziet elk jaar een aanzienlijk aantal toelatingen (zie tabel
hierna). Een herziening van de MRLs kan immers leiden tot de intrekking
van het gebruik, een verlaging van de dosis waarbij getracht wordt
negatieve gevolgen voor de doeltreffendheid ervan te vermijden of
tot een verandering in de behandelingstermijn vóór de oogst.

EUROPESE EVALUATIE VAN WERKZAME STOFFEN VOOR
GEWASBESCHERMING IN 2018
Evaluatie van werkzame stoffen op Europees niveau
Evaluatie nieuwe werkzame stof 1
(DAR en/of peer review)

0

Herevaluatie goedgekeurde werkzame stof
(DAR en/of peer review)

4

Evaluatie bevestigende gegevens

0

Evaluatie van een alternatieve oorsprong
van een goedgekeurde werkzame stof
(als rapporteur)

7

Maximale residulimieten (MRLs)
Evaluatie van aanvraag tot vaststelling of
wijziging van EU-MRLs

6

Herziening van bestaande MRLs – evaluatie
als rapporterende lidstaat

1

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

25
35

“De bescherming van de gezondheid
en het milieu, en een gezonde
voeding zijn onze prioriteit. ”
Olivier Guelton
Celhoofd Toelating
Gewasbeschermingsmiddelen
(1) Draft Assesment Report

GEWASBESCHERMING

ACTIVITEITENVERSLAG 2018

en de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen

INTREKKING VAN LOPENDE TOELATINGEN

7

NEONICOTINOÏDEN EN
DE BESCHERMING VAN BIJEN
De neonicotinoïden zijn een groep van insecticiden
die de overdracht van zenuwimpulsen blokkeren
door in te werken op een bepaalde receptor in
het zenuwstelsel van insecten, nl. de “nicotinic
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DE EUROPESE UNIE LEGT BEPERKINGEN OP VOOR HET
GEBRUIK VAN NEONICOTINOÏDEN
Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat sommige neonicotinoïden zeer gevaarlijk kunnen zijn voor bestuivende insecten
zoals bijen. Daarom heeft de Europese Commissie, sinds april 2012,
de Europese Autoriteit voor de Voedselveiligheid (EFSA) opgedragen
de effecten van het gebruik van de drie gevaarlijkste neonicotinoïden
(imidacloprid, clothianidin, thiamethoxam) als zaaizaadbehandelingsmiddel en als granulaat op bestuivers te evalueren en, in tweede
instantie, in de vorm van bladbehandeling. Op basis van de opeenvolgende conclusies van de EFSA heeft de Commissie de voorwaarden
voor het gebruik van deze drie neonicotinoïden in twee fasen beperkt:
een eerste in 2013 opgelegde beperking werd in 2018 aangescherpt.
De sector zal voortaan alleen nog gewasbeschermingsmiddelen die
een of meer van deze drie neonicotinoïden bevatten, kunnen gebruiken voor gewassen en zaden (sla, andijvie en kool) die gedurende hun
hele levenscyclus in een permanente kas blijven. De lidstaten moesten
hun toelatingen uiterlijk op 19 september 2018 dienovereenkomstig
aanpassen en de landbouwers moesten uiterlijk op 19/12/2018 1 aan
deze nieuwe beperkingen voldoen 1.
ONTHOUDING VAN BELGIË BIJ DE STEMMING OVER DE VOORGESTELDE BEPERKING VAN DE EUROPESE COMMISSIE
België heeft zich bij deze stemming onthouden omdat het de mening
is toegedaan dat de door de Europese Commissie voorgestelde beperkende maatregelen hun doel voorbij schoten en ze nog steeds een
negatieve impact kunnen hebben op de bijen.

Nieuwe
toelatingen

biet is een gewas dat niet bloeit tijdens de teeltcyclus en die geen probleem stelt op het gebied van guttatie (vorming van vochtdruppeltjes
door de plant); de teelt zelf is geen bron van blootstelling voor de bijen.

NOODTOELATINGEN VOOR 120 DAGEN VOOR NEONICOTINOÏDEN
Overeenkomstig de Europese wetgeving is België gemachtigd om
op basis van een verzoek van een derde partij noodtoelatingen voor
neonicotinoïden te verlenen voor 120 dagen.
De sector heeft in de zomer van 2018 4 aanvragen voor een noodtoelating ingediend. Het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen
heeft in nauwe samenwerking met de gewesten de voorwaarden voor
het gebruik ten aanzien van volggewassen en het correct gebruik van
behandeld zaad geëvalueerd.
Uiteindelijk heeft het Erkenningscomité in november 2018 vier noodtoelatingen toegekend voor suikerbieten, wortelen en sla, alle gewassen
die niet door bijen bezocht worden en zonder guttatie of vorming

(1) Voor meer informatie, zie https://fytoweb.be/nl/
gewasbeschermingsmiddelen/gebruik/professionele-gebruiker/
neonicotinoiden#beperkingen

38 toelatingen
(waarvan 10 biopesticiden)
9 weigeringen

Afgeleid van een bestaand product

Bovendien wordt bij de behandeling van bietenzaaizaad het gewasbeschermingsmiddel geïntegreerd in een hard laagje rond het zaad,
waardoor het risico op stofvorming sterk wordt vermeden. Er blijft
evenwel een probleem bestaan op het vlak van gewasrotatie. Neo
nicotinoïden breken namelijk niet snel af in de bodem en resten die
in de bodem achterblijven, kunnen door een volggewas worden opgenomen.
Landbouwers zaaien evenwel doorgaans graan na bieten, gewassen
die niet erg aantrekkelijk zijn voor bijen. België heeft het voorstel van de
Europese Commissie dan ook niet gesteund omdat de blootstelling
van bijen aan neonicotinoïden in de bietenteelt beperkt was, terwijl
het voorgestelde verbod geleid zou hebben tot het gebruik van andere
mogelijk meer giftige pesticiden.

Door wederzijdse erkenning

59 toelatingen
5 weigeringen

Zonaal (België als rapporterende lidstaat)

4 (waarvan 1 biopesticide)

Zonaal (België als betrokken lidstaat)

23 toelatingen
(waarvan 2 biopesticiden)
7 weigeringen

Evaluatie van een alternatieve oorsprong van een werkzame stof
in formuleringen op de Belgische markt

36

Verlenging van bestaande toelating

474

Significante wijziging van de samenstelling
van verontreinigd stof. Het Comité heeft ook een lijst opgesteld van
aanvaardbare gewassen als volggewas na het uitzaaien van behandeld
zaad, dat dus niet aantrekkelijk is voor bijen om: de blootstelling van
bijen volledig te voorkomen.
De aanvraag voor een noodtoelating zal naar verwachting niet elk jaar
worden verlengd en de sector zal de komende jaren naar duurzame
alternatieven op zoek moeten gaan.

VERBOD OP HET OP DE BELGISCHE MARKT
BRENGEN VAN SYNTHETISCHE HERBICIDEN
VOOR AMATEURGEBRUIKERS
Het koninklijk besluit van 16 september 2018 heeft als doel bepaalde
herbiciden bestemd voor niet-professionele gebruikers te verbieden.
Dit besluit bepaalt dat alleen gewasbeschermingsmiddelen met
een laag risico en producten die uitsluitend als werkzame stoffen
micro-organismen, plantenextracten en natuurlijke stoffen van dierlijke,
plantaardige, minerale of microbiële oorsprong bevatten, nog mogen
worden verkocht en gebruikt door niet-professionele gebruikers.

Het verbod op het op de markt brengen van deze synthetische herbiciden is in twee fasen gebeurd:

9

Her-erkenning als gevolg van Europese goedkeuring werkzame stof

ĦĦ 1. sinds 6 oktober 2018 is de verkoop en het gebruik van synthetische totaalherbiciden voor nietprofessioneel gebruik verboden. Totaalherbiciden worden onder andere gebruikt op oppervlakken,
zoals troittoirs of braakliggende terreinen om alle vegetatie te vernietigen;
ĦĦ 2. sinds 31 december 2018 is de verkoop van selectieve synthetische herbiciden voor niet-professioneel
gebruik verboden. Het gebruik van deze selectieve herbiciden blijft echter toegestaan tot 31 december
2019. Selectieve herbiciden worden voornamelijk gebruikt in gazons om bijvoorbeeld paardenbloemen
of klavers te bestrijden.

België als rapporterende lidstaat

Door herbiciden te verbieden wil DG Dier, Plant en Voeding producten op basis van glyfosaat of een andere
soortgelijke stof vervangen door producten van natuurlijke oorsprong, zoals citroen- en pelargonzuur, en
wil het de burgers aanmoedigen manuele technieken voor onkruidbestrijding te gebruiken.

België als rapporterende lidstaat

4

België geen rapporterende lidstaat

9

Het DG zal overgaan tot de administratieve intrekking van alle toelatingen voor dit soort producten.
De toelatinghouders zullen individueel op de hoogte gebracht worden van de beslissing om de toelating
in te trekken.
Het DG Leefmilieu heeft van mei tot eind november 2018 een controlecampagne ‘fytolicenties’ gevoerd.
172 verkooppunten van gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel gebruik werden aldus
gecontroleerd.

België geen rapporterende lidstaat

19 her-erkenningen
+ 5 voorlopig negatieve
evaluaties

Onderzoek van toegang tot gegevens

0

Art. 43 Vernieuwing als gevolg van Europese goedkeuring werkzame stof

Vergunning voor parallelhandel
Toelatingen

55

Weigeringen

8

Verlengingen

37

Andere aanvragen
Uitbreiding of wijziging van de toelating op vraag van de
landbouwsector
Toelating in noodsituaties (verordening 1107/2009, art. 53)
Machtiging voor proefproduct
Uitbreiding van GEP 1-erkenning

(1) Good Experimental Practices: kwaliteitsnorm voor werkzaamheidsproeven.

5

Audit
GEP
(6)
G
 ood
Experimental Practices : normes de qualité pour les essais

495
45 (waarvan 31 goedgekeurd)
286
2
5
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receptor”.

TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN IN 2018

België oordeelde in het bijzonder dat de behandeling van bieten
zaaizaad op basis van insecticiden die neonicotinoïden bevatten
mogelijk moet blijven, omdat dit weinig risico’s inhoudt voor de bijen. De

9

FEDERAAL REDUCTIEPLAN VOOR PESTICIDEN
NIEUW REDUCTIEPROGRAMMA VOOR PESTICIDEN

Het derde reductieprogramma voor de periode 2018-2022 is tot stand gekomen na een uitgebreide openbare raadpleging die tot veel reacties heeft geleid. Het programma omvat 176 acties die
over het geheel genomen erop gericht zijn om het risico gekoppeld aan de gewasbescherming door
middel van gewasbeschermingsmiddelen te beperken. Elke actie omvat een doelstelling en een
succesindicator. Het programma zet de programma’s voort die al meer dan 20 jaar door verschillende beleidsniveaus in België worden uitgewerkt. De acties maken het ook mogelijk tegemoet te komen
aan de Europese verplichtingen in het kader van de Richtlijn 2009/128 EG voor een duurzaam gebruik
van pesticiden. Het programma 2018-2022 is in het Engels beschikbaar op de website van het NAPAN:
www.napanweb.be

DIRECTORAAT-GENERAAL DIER, PLANT EN VOEDING
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“Risico’s beperken is goed.
Zich organiseren om geen risico’s
te nemen is beter!”
Vincent Van Bol
Coördinator van het Nationaal Actieplan
voor de reductie van pesticiden

Het DG Dier, Plant en Voeding engageert zich ook bij de online verkoop van gewasbeschermingsmiddelen
voor niet-professionelen en vraagt de distributeurs het logo
vergezeld van de tekst
“Bescherm het leefmilieu en de volksgezondheid!” aan te brengen.

Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib worden gebruikt om
de kwaliteit van de bodem en de plantenteelt te
verbeteren. In België zijn de bevoegdheden voor

TOEKENNING VAN FYTOLICENTIES

deze producten verdeeld over de federale en re-

Sinds 25 november 2015 is iedere professionele gebruiker, verdeler of voorlichter van gewasbeschermingsmiddelen verplicht om een fytolicentie te behalen (www.fytolicentie.be). DG Dier, Plant en Voeding heeft
al zo’n 77 500 fytolicenties uitgereikt.

Distributie/voorlichting
garden segment
+/- 2.500
(+/- 3%)
Distributie/voorlichting
+/- 4.500
(+/- 6%)

gionale overheden. DG Dier, Plant en Voeding stelt
productnormen op en beoordeelt de veiligheid
van meststoffen.
EUROPESE MESTSTOFFENVERORDENING

FYTOLICENTIE

Assistent professioneel gebruik
+/- 6.500
(+/- 8,5%)

Dit jaar was DG Dier, Plant en Voeding verantwoordelijk voor de
Belgische coördinatie en validatie van de Europese ontwerpverordening inzake bemestingsproducten. De ontwerptekst werd door het
Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad goedgekeurd en de stemprocedure is momenteel aan de gang. De resultaten
van de stemming en de mogelijke publicatie worden in 2019 verwacht.
ONTHEFFINGEN EN TOELATINGEN VAN MESTSTOFFEN IN
2018

EVENWICHTIGE INFORMATIE OVER GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN VOOR AMATEURGEBRUIKERS
De evenwichtige informatie van niet-professionele consumenten over gewasbeschermingsmiddelen in de verschillende verkooppunten wordt door de richtlijnen van het NAPAN omkaderd
(https://fytoweb.be/sites/default/files/content/richtlijnen_info_detailhandels_v._3.0.pdf).
De huidige informatiecampagne op het verkooppunt, met name de verplichting voor de verdelers van
gewasbeschermingsmiddelen om in hun pesticidenafdeling een poster op te hangen over aanbevelingen voor een doordachte bestrijding en een poster over ongewenste planten en dieren in de tuin wordt
gehandhaafd, maar zal tegen 2021 worden gewijzigd. Het nieuwe thema van de informatiecampagne
moet nog met de verschillende stakeholders worden bepaald.

MESTSTOFFEN

Professioneel gebruik
+/- 64.000
(+/- 82,5%)

Nieuwe ontheffingen en toelatingen

90

Verlengingen

92

Totaal

182
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Naar aanleiding van de groeiende onrust over het gebruik van pesticiden ontstond in 2005 het federale
reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen (https://fytoweb.be/nl/reductieplan). Dat plan is sinds
2013 gekoppeld aan drie gewestelijke plannen die samen het NAPAN (Nationaal Actie Plan d’Action national)
vormen. Het NAPAN wordt gecoördineerd door DG Dier, Plant en Voeding en omvat verschillende opeenvolgende programma’s. Het eerste liep van 2005 tot 2012, het tweede ging van start in 2013 en eindigde in 2017.

Het DG Leefmilieu heeft van mei tot eind november 2018 de affichering van deze posters in verschillende
verkooppunten gecontroleerd, die voor 80% aan de voorschriften voldeden.
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PLANTENGEZONDHEID
DG Dier, Plant en Voeding stelt de nationale wetgeving rond plantengezond
heid op, verzamelt informatie over schadelijke organismen in België en werkt
samen met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Voorkomen dat een schadelijk organisme ons land binnenkomt, is en blijft hierbij
de belangrijkste doelstelling. Daarnaast werkt het DG mee aan de normering
op internationaal, Europees en nationaal niveau. Teneinde de internationale
normen en richtlijnen in Belgisch recht om te zetten, werkt het DG op nationaal
niveau actief samen met alle partners die de plantengezondheid bewaken en
promoten en organiseert het de nodige consultaties.

SCHADELIJKE ORGANISMEN

NIEUWE VERORDENING BETREFFENDE DE PLANTENGEZONDHEID – “LOPENDE WERKZAAMHEDEN”

NOODMAATREGELEN TEGEN QUARANTAINEORGANISMEN

In de Europese verordening 1 van 2016, die rechtstreeks toepasbaar
is in de nationale wetgeving, worden de horizontale regels inzake beschermende maatregelen tegen voor planten schadelijke organismen
vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk om in alle lidstaten
een geharmoniseerde oplossing aan te bieden, maar vergroot ook de
voorbereidende werkzaamheden.
Er wordt dus verder gewerkt aan de implementatie van de uitvoeringswetgeving om klaar te zijn tegen de inwerkingtreding van deze
nieuwe verordening op 14 december 2019. In dit perspectief staat
het DG Dier, Plant en Voeding voor de uitdaging om te zorgen voor de
coördinatie van de voorbereidende wetgevende werkzaamheden,
zowel op Belgisch niveau, in nauwe samenwerking met het FAVV en
de gewesten, als op Europees niveau.

DIRECTORAAT-GENERAAL DIER, PLANT EN VOEDING
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“De tenuitvoerlegging van de nieuwe
fytosanitaire verordening tegen
14 december 2019 vormt een grote
uitdaging: het komt er niet alleen op
aan om de tertiaire wetgeving voor te
bereiden, maar ook om alle nationale
wetgeving aan te passen.”

OPSTELLING VAN EEN VOORLOPIGE LIJST VAN PLANTEN
MET EEN HOOG RISICO EN VAN PLANTEN DIE ZIJN VRIJ
GESTELD VAN EEN FYTOSANITAIR CERTIFICAAT
Op 18 december 2018 heeft de Europese Commissie een Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 2 aangenomen tot vaststelling van
een voorlopige lijst van planten, plantaardige producten of andere
materialen met een hoog risico en een lijst van planten waarvoor
geen fytosanitair certificaat vereist is voor invoer op het grondgebied
van de Unie.
De invoer van planten met een hoog risico uit derde landen die
vermeld staan op de voorlopige lijst is, in afwachting van een risicobeoordeling, op het grondgebied van de Unie verboden. Deze lijst
bevat onder andere verschillende planten bestemd voor opplant van
(loof)boomsoorten zoals eik, beuk, wilg of populier.
Om te bepalen of sommige van de soorten op de lijst met voor
lopig verboden planten evenwel door derde landen mogen worden
ingevoerd nadat hiertoe een specifiek verzoek 3 is ingediend, stelt
de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid momenteel een methode voor risicoanalyse en -beoordeling vast.

© EPPO Global Database

Xylella fastidiosa – één van de gevaarlijkste plantenbacteriën ter
wereld, geïsoleerd aanwezig in meer dan 300 plantensoorten. Op
27 september 2018 heeft het FAVV voor het eerst in België de aanwezigheid van Xylella fastidiosa in een tuinbouwbedrijf vastgesteld.
Deze quarantaineziekte is waargenomen bij uit Spanje ingevoerde
olijfbomen. De gevolgen voor het Belgische bedrijf waren aanzienlijk: het bedrijf werd geblokkeerd met alle gevolgen vandien en de
gastplanten, waaronder de olijfbomen, werden vernietigd. Het FAVV
heeft er evenwel op gewezen dat de bacterie geen enkel risico voor
de consument inhield.

Bruno Schalck
Attaché plantengezondheid
(1)	Verordening EU nr. 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad
van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen
plaagorganismen bij planten.
(2) 	Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 van 18 december 2018 tot
vaststelling van een voorlopige lijst van planten, plantaardige producten
of andere materialen met een hoog risico in de zin van artikel 42 van
Verordening (EU) 2016/2031 en een lijst van planten waarvoor geen
fytosanitair certificaat is vereist voor het binnenbrengen in de Unie in
de zin van artikel 73 van die verordening.
(3) 	Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2018 van de Commissie van
18 december 2018 tot vaststelling van specifieke regels voor de te
volgen procedure bij de uitvoering van de risicobeoordeling van planten,
plantaardige producten of andere materialen met een hoog risico in de
zin van artikel 42, lid 1, van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees
Parlement en de Raad.

© EPPO Global Database

Spodoptera frugiperda – polyfaag plaagorganisme, vaak gerap
porteerd op kruidachtige grassen, suikerriet, maïs, rijst en sorghum.
Dit schadelijk organisme is onlangs binnengedrongen en verspreid naar Afrika waar het grote schade heeft toegebracht aan de

PLANTENGEZONDHEID

ACTIVITEITENVERSLAG 2018

(FAVV) aan maatregelen om deze organismen te bestrijden of in te dijken.

EUROPESE WETGEVING EN OMZETTING IN NATIONAAL RECHT
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maïsvelden. De verspreiding ervan werd ook in Amerika vastgesteld.
Gezien zijn verspreiding en aanzienlijke ontwikkeling vormde dit organisme een risico voor Zuid-Europa. Daarom heeft de Europese

DIRECTORAAT-GENERAAL DIER, PLANT EN VOEDING
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Werkgroep “priority pests”
De werkgroep “priority pests” is in 2018 tweemaal bijeengekomen om
een lijst van prioritaire quarantaineorganismen op te stellen. Op basis
van de door de Lidstaten verstrekte informatie werden aanvankelijk 33 schadelijke organismen voorgesteld: 14 insecten, 7 bacteriën,
6 nematoden, 5 schimmels en 1 virus. Deze lijst zal verder worden
geactualiseerd in 2019 met de bedoeling niet meer dan tien prioritaire schadelijke organismen op te lijsten, na goedkeuring door alle
betrokken partijen in het overleg: de Europese Autoriteit voor voedsel
veiligheid, het Joint Research Centre in Sevilla en de EU-Lidstaten.

© EPPO Global Database

Aromia bungii – oligofaag insect dat aanwezig is in bomen met
reeds haarden in Duitsland en Italië. De waarschijnlijke wegen voor
het binnenbrengen op het grondgebied van de Europese Unie zijn
hout of houtproducten van Prunus-soorten. In geval van een haard
van Aromia bungii zullen er specifieke noodmaatregelen met het
oog op uitroeiing worden genomen: bufferzone die wordt toegepast per land, monitoring van de situatie en harmonisatie van de
genomen maatregelen,…
“PRIORITY PESTS”
Prioritaire quarantaineorganismen worden als prioritaire organismen
beschouwd als zij aan elk van de volgende voorwaarden voldoen:
ĦĦ zij zijn niet aanwezig op het grondgebied van de Europese Unie
of enkel in een beperkt deel van haar grondgebied;
ĦĦ het binnenbrengen, de intrede, de vestiging en de verspreiding
ervan zouden onaanvaardbare economische, ecologische of sociale gevolgen hebben op het grondgebied van de Europese Unie
of op de delen van het grondgebied waar zij niet aanwezig zijn;
ĦĦ zij zijn opgenomen in de lijst van prioritaire organismen.

GEREGULEERDE NIET-QUARANTAINEORGANISMEN (RNQP’S)
Gereguleerde niet-quarantaineorganismen zijn schadelijke organismen die in de Europese Unie al zo wijdverspreid zijn dat zij niet meer
in aanmerking komen voor quarantaine regelgeving maar, vanwege
hun mogelijke economische impact, voor zaden of teeltmateriaal
gereguleerd blijven als niet-quarantaineorganisme.

INTERNATIONALE EN TRANSVERSALE
SAMENWERKING
EUROPESE EN MEDITERRANE GEWASBESCHERMINGS
ORGANISATIE (EPPO)
EPPO is een intergouvernementele organisatie die verantwoordelijk
is voor de samenwerking op het vlak van de plantengezondheid in de
Europees-mediterrane regio. EPPO is een normatieve organisatie
die een groot aantal normen op het gebied van gewasbescherming
en gewasbeschermingsmiddelen heeft ontwikkeld. Deze normen
zijn aanbevelingen voor nationale plantenbeschermingsorganisaties.
Tijdens de Raad van EPPO werd de heer Nico Horn verkozen tot nieuwe directeur-generaal voor een periode van vijf jaar, met ingang van
1 januari 2019. Zoals altijd heeft het DG Dier, Plant en Voeding in België
de consultatie voor EPPO-normen georganiseerd, waardoor een hele
reeks nieuwe normen (die kunnen worden geraadpleegd op de website
van EPPO) konden worden geactualiseerd en verkregen.
Daarnaast hebben deskundigen van de cel plantengezondheid ook
deelgenomen aan diverse expertenwerkgroepen en vergaderingen
van de bestuursorganen van EPPO.

Op basis van studies die zijn uitgevoerd door EPPO (uiteindelijk wer-
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den 300 combinaties van schadelijke organismen en gastheren aanbevolen voor het RNQP-statuut), zal Europa overleg blijven plegen
om het statuut van de organismen te bepalen en zo verschillende
lijsten op te stellen, waaronder quarantaineorganismen en RNQPorganismen.

De globale database van de Europese en Mediterrane Gewasbeschermingsorganisatie, die voortdurend wordt bijgewerkt, bevat sinds mei
2018 basisinformatie over meer dan 83.000 soorten en gedetailleerde informatie over 1650 schadelijke organismen. Eind 2018 telde de
database 406 organismen met het statuut EPPO BE.

Ook in België zijn de besprekingen over dit onderwerp in volle gang. In
dit kader werkt een ad hoc werkgroep van de permanente werkgroep
van de Interministeriële Conferentie voor Landbouwbeleid (CIPA),
waarin DG Dier, Plant en Voeding, het FAVV en de Gewesten zijn vertegenwoordigd, samen om aan de betrokken schadelijke organismen
een statuut toe te kennen. Het doel is, op basis van de eerste voorstellen opgemaakt door de Europese Commissie, de nieuwe lijsten van
quarantaineorganismen in het eerste semester van 2019 af te ronden. Als alles volgens plan verloopt, zouden deze lijsten tijdig moeten
worden gepubliceerd vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet
betreffende de plantengezondheid half december 2019.

De hele portaalsite is online toegankelijk, maar een deel van de inhoud
kan regelmatig worden gedownload. De versie “EPPO GD Desktop”,
beschikbaar sinds juli 2018, vervangt PQR en is zeer praktisch voor onze
inspecteurs die niet altijd toegang hebben tot het internet.

INTERNATIONAAL VERDRAG VOOR DE BESCHERMING VAN
DE PLANTEN (IPPC)
Het Internationaal Verdrag voor de bescherming van de planten is een
internationaal verdrag over de plantengezondheid dat in 1952 door
de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties werd
aangenomen. Het is een kader voor wereldwijde samenwerking om
planten te beschermen tegen schadelijke organismen.
Dertiende commissie voor fytosanitaire maatregelen
Het DG Dier, Plant en Voeding heeft in de werkgroepen van de Raad
van de Europese Unie voor het IPPC de coördinatie en de deelname
aan de dertiende Commissie voor fytosanitaire maatregelen voor
bereid. De IPPC-strategie voor 2020-2030 is herzien met als doel
deze tijdens het Internationaal Jaar van de plantengezondheid in 2020
tijdens een geplande ministeriële conferentie te laten goedkeuren.
In deze strategie wordt meer belang gehecht aan het mandaat van
het IPPC voor plantenbescherming op internationaal vlak en aan de
klimaatverandering. Bovendien staat de IPPC-financiering opnieuw
prioritair op de agenda van de vergaderingen en hebben de contractanten de wensen van de Europese Unie gevolgd door een verhoging van
de jaarlijkse financiële tussenkomst te vragen voor het IPPC vanuit
het reguliere programma van de FAO 1.
Zoals gebruikelijk was het DG Dier, Plant en Voeding in België verantwoordelijk voor de jaarlijkse consultatie over de internationale IPPC
normen en standaarden en heeft het gezorgd voor de nodige opvolging in de Raad van de Europese Unie.
Op 20 december 2018 heeft de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties 2020 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de
Plantengezondheid (IYPH2020). Verwacht wordt dat deze wereldwijde erkenning het publiek bewuster zal maken van het belang van
de plantengezondheid voor het bereiken van de doelstellingen van
de Verenigde Naties op het vlak van duurzame ontwikkeling en zal
leiden tot het versterken van de fytosanitaire diensten (NPPO) 2 op
alle niveaus. Het DG Dier, Plant en Voeding zal deze werkzaamheden
in 2019 blijven opvolgen.

(1)	Organisatie van de Verenigde Naties gericht op de voeding en
de landbouw.
(2) Nationale Plantbeschermingsorganisatie.
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Commissie besloten noodmaatregelen te nemen die van toepassing
zijn van 1 juni 2018 tot en met 31 mei 2020. “ Spodoptera frugiperda”
wordt al beschouwd als een quarantaineorganisme.

Deze “priority pests” hebben ernstige gevolgen voor het grondgebied
van de Europese Unie en zowel de bevoegde overheden als de professionele actoren en particulieren moeten zich verenigen om ze uit
te roeien, met name door strengere en uitgebreidere verplichtingen
na te leven.
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PLANTENFONDS
Boekhoudkundig beheer van het Plantenfonds
De overdracht van het boekhoudkundig beheer van het Plantenfonds is van kracht sinds 1 januari 2018.

DIRECTORAAT-GENERAAL DIER, PLANT EN VOEDING
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Uitwisseling van gegevens: nieuw protocol tussen de federale Staat en de Gewesten
Naar aanleiding van de overdracht van het Fonds van het FAVV naar
het DG Dier, Plant en Voeding op 1 januari 2018 hebben de federale
minister van Landbouw en zijn collega’s van de 3 gewesten op 7 mei
2018 een nieuw protocol voor gegevensuitwisseling ondertekend met
het oog op de inning van de tijdelijke crisisbijdragen die de aardappelproducenten verschuldigd zijn voor de vergoeding van hun verliezen
als gevolg van de maatregelen tegen schadelijke organismen.
Geen campagne voor bijdragen en vergoedingsaanvragen
in 2018
Net als in 2017 hoefden de aardappelproducenten in 2018 geen bijdrage te betalen. De reserves van het Solidariteitsfonds overschreden
immers de minimumdrempel van 1,5 miljoen euro. In feite moeten de
producenten enkel bijdragen wanneer het fonds onder deze drempel zakt. Zij kunnen een vergoeding ontvangen wanneer het FAVV
de vernietiging of verwerking van aardappelen vraagt ingevolge een
besmetting die is veroorzaakt door schadelijke organismen, zoals
bepaald in het koninklijk besluit van 5 december 2004 2. In 2018 zijn
geen vergoedingsaanvragen ingediend.
Twee aardappelziekten worden niet langer vergoed
Naar aanleiding van het koninklijk besluit van 17 mei 2018 3 kan het
Solidariteitsfonds geen vergoeding meer toekennen voor twee aardappelziekten van de familie van de wortelknobbelaaltjes: “Meloidogyne
chitwoodi Golden” en “Meloidogyne fallax Karssen”. Deze twee ziekten
zijn in België al zo wijdverspreid dat de sector de voorkeur geeft aan
zeldzamere ziekten.
Wijziging van de vergoedingstermijnen en van de definitie
van de marktprijs
In het koninklijk besluit van 17 mei 2018 werd de termijn voor een vergoedingsaanvraag van een aardappelproducent tot vier maanden en
de vergoedingstermijn door het Solidariteitsfonds tot zes maanden ingekort. Door deze nieuwe, door de Europese Commissie vastgestelde
termijnen in acht te nemen, zal het fonds een Europese cofinanciering
kunnen genieten en zo tot de helft van de voorgeschoten middelen

kunnen recupereren. In dezelfde context heeft de Commissie ook om
een wijziging van de definitie van “marktprijs” gevraagd. Met andere
woorden, de marktprijs moet overeenstemmen met de laatste prijs die
vlak voor de vernietiging van de besmette aardappelen is genoteerd.
Terugvordering van onbetaalde bijdragen
De werkzaamheden voor het innen van onbetaalde bijdragen werden
in 2018 voortgezet. Sinds het begin van de procedure zijn 14 dossiers
geregeld vóór de uitspraak en zijn er 40 vonnissen uitgesproken.
In december 2018 werden 23 dossiers afgesloten na volledige
betaling. De gerechtsdeurwaarders- en advocaatkosten bedragen
in totaal 2965,60 euro voor 2018. Sinds het begin van de procedure
bedroegen de gemaakte kosten 9406,78 euro en de teruggevorderde
bedragen 8436,18 euro, wat overeenkomt met 23 afgesloten dossiers
en 5 gedeeltelijke betalingen. De gerechtelijke procedure tegen
33 producenten die nog steeds in gebreke blijven, wordt voortgezet.
Het Solidariteitsfonds voor aardappelproducenten wil er aan herinneren dat de bijdragen verplicht zijn en dat elke niet-betaling wordt
vervolgd. Vanaf 2019 zal het Fonds geen beroep meer doen op gerechtsdeurwaarders en een advocatenkantoor om achterstallige
bijdragen te vorderen. Na de goedkeuring en de publicatie van de
wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw en sommige
begrotingsfondsen en inzake sociale integratie, zal de inning van de
onbetaalde verplichte bijdragen die zijn verschuldigd aan het Plantenfonds worden uitgevoerd door de administratie van de Federale
Overheidsdienst Financiën.

(1)	Ministerieel besluit van 10 december 2018 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.
(2) 	Koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de
aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor
het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke
organismen.
(3)	Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december
2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten
verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen
ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen.

WERKGROEP SIERTEELT
De werkgroep sierteelt, die in 2016 is opgericht, had als doel om de
mogelijkheid te onderzoeken om een solidariteitsfonds op te richten
dat specifiek is voor de tuinbouwsector. De vertegenwoordigers van
de sector zien het belang hiervan weliswaar in, maar zijn er tot nu toe
niet in geslaagd om de producenten te overtuigen om een bijdrage
te betalen. Bij gebrek aan respons en het doorgeven van de nodige
informatie van de sector is de derde vergadering van de werkgroep
sierteelt, die voor 2018 was gepland, afgelast.
Bijgevolg is de werkgroep op dit moment on hold gezet.
De bacterie Xylella fastidiosa, die in september 2018 voor het eerst in
België werd ontdekt, zou de situatie kunnen veranderen en de sector
kunnen overtuigen van het belang van dit fonds.

PLANTENGEZONDHEID
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Samenstelling van de Raad van het Plantenfonds
Een effectief lid en twee plaatsvervangende leden van de Raad van
het Plantenfonds werden vervangen door het ministerieel besluit van
10 december 2018 1 om het vierjarige mandaat van hun voorgangers
te voleindigen.
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DIERGENEESKUNDE

SANITAIR FONDS

DG Dier, Plant en Voeding staat in voor de erkenning

Het Begrotingsfonds dierengezondheid, kortweg

van nieuwe dierenartsen in België, en van dieren

“Sanitair Fonds”, wordt gespijsd door verplichte

DG Dier, Plant en Voeding waakt over de gezondheid van nutsdieren en

artsen uit de andere lidstaten van de Europese

bijdragen van veehouders en steunt op de principes

gezelschapsdieren. Het DG legt ook de regels vast om diergeneeskunde uit te

Unie en derde landen. Bovendien regelt het DG het

van medefinanciering, medeverantwoordelijkheid

oefenen en diergeneesmiddelen toe te dienen.

gebruik van diergeneesmiddelen.

en medebeheer door de producenten. Wanneer zij
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in het kader van de officiële bestrijding van dierenERKENNING VAN DIERENARTSEN

ziekten verliezen lijden, kunnen ze door het Fonds

In 2018 heeft DG Dier, Plant en Voeding 253 nieuwe dierenartsen
erkend. Ook 7 diergeneeskundige rechtspersonen kregen een
erkenning.

worden vergoed.
OVERHEVELING BOEKHOUDKUNDIG BEHEER DIERENFONDS
Naar aanleiding van de fundamentele opmerkingen van het Rekenhof in
2017 heeft de Minister van Landbouw beslist om het boekhoudkundig
beheer van de Fondsen van het FAVV naar de FOD Volksgezondheid over te hevelen. Deze overheveling is in twee fasen gebeurd. De
overheveling van het grondstoffen- en plantenfonds vond plaats op
1 januari 2018, terwijl de overheveling van het dierenfonds omwille van
de complexiteit ervan tot 1 januari 2019 werd uitgesteld.

Gevolgen van de overheveling van het Dierenfonds
Tijdens deze overheveling werden verschillende taken uitgevoerd:

Definitie van de juridische basis
Naast de aanpassing van een aantal protocollen en akkoorden zal
de wet houdende diverse bepalingen naar verwachting in het eerste
trimester van 2019 gepubliceerd worden.
Bewustmaking van de sector
DG Dier, Plant en Voeding heeft een reeks mededelingen verstuurd
om de sector te informeren over de voortgang van de overheveling
van het Fonds.
Ontwikkeling van informatica- en boekhoudkundige
programma’s
Vanuit technisch oogpunt was dit een complexe opdracht en
vergde deze een grote betrokkenheid van de medewerkers van
DG Dier, Plant en Voeding. Er werden immers heel wat informaticaen boekhoudkundige programma’s ontwikkeld om een correcte
overdracht van duizenden gegevens te waarborgen en de facturatie
van het Fonds niet in gevaar te brengen.
Behandeling van klachten en opvolging van wanbetalers
De behandeling van klachten en de opvolging van wanbetalers staat
volledig onder het toezicht van de FOD. In een latere fase zal de opvolging van wanbetalers in samenwerking met de FOD Financiën
gebeuren.
Nieuw telefoonnummer callcenter
Sinds oktober 2018 kunnen de operatoren contact opnemen met het
callcenter van de FOD Volksgezondheid en de dossierbeheerders voor
alle vragen in verband met de bijdragen.

DIERENGEZONDHEID
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HERZIENING VAN DE DIERENGEZONDHEIDSVERORDENING

AFRIKAANSE VARKENSPEST

In 2018 heeft DG Dier, Plant en Voeding, in samenwerking met het
FAVV en de Europese Commissie, in het kader van de herziening van
de Dierengezondheidsverordening 1 voorbereidend werk verricht bij
het opstellen van de teksten omtrent de gedelegeerde handelingen.
Het DG heeft daartoe aan verschillende expertenwerkgroepen
deelgenomen. Tijdens die vergaderingen bestond de rol van de
experten uit elke Lidstaat er in het bijzonder in:

Voor het eerst sinds 1985 werd op 13 september 2018 in het zuiden
van de Belgische Ardennen een wild everzwijn positief bevonden
voor Afrikaanse varkenspest. Zeer snel werden ook andere besmette
wilde zwijnen in de omgeving aangetroffen. Na die ontdekking en het
feit dat de ziekte zich verspreidt, heeft de minister van Landbouw,
Denis Ducarme, beslist om alle varkens in het besmette gebied preventief te slachten, hoewel er geen positieve gevallen geconstateerd
werden bij gedomesticeerde varkens. Het Directoraat-generaal heeft
de sector geïnformeerd en ervoor gezorgd dat de veehouders snel via
het Sanitair fonds schadeloos worden gesteld.

ĦĦ erop toe te zien dat de voorgestelde bepalingen in overeenstemming zijn met de bepalingen die momenteel zowel op Europees
als nationaal niveau van kracht zijn;
ĦĦ een advies uit te brengen over nieuwe voorstellen;
ĦĦ redactionele verbeteringen voor te stellen.
Momenteel werd er een verordening tot vaststelling van de lijst van
ziekten en een uitvoeringsbesluit met betrekking tot de categorisering van ziekten gepubliceerd. De definitieve teksten van de andere
gedelegeerde handelingen worden in 2019 van kracht.

Deze maatregel, die misschien drastisch lijkt, is om twee redenen te
begrijpen:
ĦĦ economisch gezien: na de ontdekking van verschillende gevallen
van wilde everzwijnen die met de ziekte zijn besmet, heeft België
zijn status “vrij van Afrikaanse varkenspest voor wilde zwijnen” verloren. Het verlies van die status heeft gevolgen voor de Belgische

economie, met name omdat er geen levende varkens, varkensvlees, sperma, embryo’s, … mogen worden uitgevoerd naar een
twintigtal derde landen. Om de status “vrij van Afrikaanse varkenspest voor gedomesticeerde varkens” te vrijwaren, moesten er
drastische maatregelen genomen worden. Met deze status blijft
intracommunautair handelsverkeer mogelijk;
ĦĦ op het vlak van gezondheid: Afrikaanse varkenspest is niet gevaarlijk voor de mens, maar is uiterst besmettelijk voor varkens. Het
virus overleeft bovendien lang in de omgeving en blijft aanwezig
in vlees en charcuterie. Daarom wordt het opnieuw uitzetten van
gedomesticeerde varkens in het gebied pas toegelaten na een
termijn van één jaar nadat het laatste positieve geval in het gebied
werd ontdekt.

DIERLIJKE BIJPRODUCTEN
GECONTAMINEERDE BIJENWAS, DE RESULTATEN ZIJN
BEKEND
In 2017 heeft het DG een eerste veldproef opgezet om na te gaan

“Helaas zal de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in 2019 voortduren. Voor de
varkenshouderijen moet verhoogde waakzaamheid blijven. Deze waakzaamheid is op
2 principes gebaseerd: het versterken van de bioveiligheid en het vroegtijdig opsporen
van klinische verschijnselen die op de ziekte bij gedomesticeerde varkens kunnen
wijzen op basis van de goede werking van ons netwerk voor epidemiologisch toezicht
waarbij veehouders, bedrijfsdierenartsen en laboratoria betrokken zijn. ”
Mathieu Hubaux
Attaché Dierenarts

of de toevoeging van stearine aan de basis lag van de broedsterfte.
De resultaten van deze eerste proef hebben aangetoond dat bijenwas
met 15% toegevoegde stearine niet geschikt is voor gebruik als grondstof voor de productie van waswafels voor de bijenteelt.
Naar aanleiding van die vaststelling werd een tweede veldproef opgezet in 2018. De resultaten spreken voor zich. Uit het wetenschappelijk
rapport van het ILVO blijkt dat bijenwas met meer dan 5% toegevoegde
stearine een duidelijk negatieve impact heeft op bijenbroed.
Om de bijen te beschermen wil het DG meer controle op fabrikanten
en kleinhandelaars.

(1) Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van
9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en
intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid
(“diergezondheidswetgeving”)

DIERENGEZONDHEID
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HERZIENING VAN DE VERGUNNINGEN VOOR ADDITIEVEN

DIERVOEDERS
Het DG Dier, Plant en Voeding draagt bij tot het beleid en de Europese normen

In 2018 heeft het Permanent Comité voor de Voedselveiligheid en
de Diergezondheid 61 verordeningsontwerpen goedgekeurd voor
de vergunning of het vernieuwen van de vergunning van 121 stoffen,
alsook twee verordeningen om 215 stoffen van de markt te halen.

inzake diervoeders.
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VITAMINE B2, EEN FACTOR VOOR ANTIBIOTICARESISTENTIE?
Vitamines zoals riboflavine (vitamine B2) worden beschouwd als
nutritionele toevoegingsmiddelen voor diervoeding. Een van de
technieken om die te produceren, is door een genetisch gemodificeerde bacterie, Bacillus subtilis KCCM-10445, te gebruiken. Er is
een verregaande zuivering nodig om elk spoor te verwijderen van
recombinant DNA en a fortiori de levensvatbare genetisch gemodificeerde cellen die antibioticaresistentie kunnen verspreiden. Naar
aanleiding van het debat daarover werd de vergunning voor dit weinig
betrouwbare productieprocédé geweigerd, en de vitamine B2 die
door Bacillus subtilis KCCM-10445 aangemaakt is, werd van de markt
gehaald.

Op Europees niveau pleit België voor de creatie van een nieuwe
groep van toevoegingsmiddelen die gunstig zijn voor de gezondheid
van de dieren. Daar waar toevoegingsmiddelen voorheen hun doel
treffendheid moesten aantonen door het bereiken van doelstellingen
op zoötechnisch vlak, zoals groei, gewichtstoename en voederop
name, moeten voortaan criteria worden bereikt die verband houden
met het welzijn van de dieren. Het toevoegen van deze nieuwe groep
van toevoegingsmiddelen aan diervoeders zou het gebruik van bepaalde geneesmiddelen kunnen verminderen.
DIERVOEDERS
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GEMEDICINEERDE VOEDERS: GOEDKEURING VAN DE NIEUWE
EUROPESE VERORDENING
Dit jaar werd een nieuwe verordening 1 met betrekking tot de geme
dicineerde voeders goedgekeurd. Die vervangt voortaan richtlijn
90/167/EEG 2 en bevat grote vernieuwingen zoals het verbod op
antibiotica voor profylactisch gebruik, lagere toleranties voor kruisverontreiniging, de mogelijkheid om gemedicineerde voeders te
bereiden in mobiele installaties of op de boerderij, de introductie
van het elektronisch voorschrift, de productie vooraf en de gemedicineerde diervoeders voor gezelschapsdieren. Naar aanleiding daarvan
gaat België zijn nationale regels wijzigen om zich aan te passen aan de
nieuwe regelgeving waarvan de toepassing voorzien is tegen 2022.

“Innovaties in het domein van de
diervoeding mogen niet exclusief
gericht zijn op de zoötechnische
prestaties, ze moeten meer bijdragen
tot de gezondheid en het welzijn van
de dieren in de veehouderij.”
“Quentin Dumont de Chassart
Expert diervoeders

(1) 	Verordening (EU) 2019/04 van 11 december 2018 betreffende
de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van
gemedicineerde diervoeders.
(2)	Richtlijn 90/167/EEG van de Raad van 26 maart 1990 tot vaststelling
van de voorwaarden voor de bereiding, het in de handel brengen en het
gebruik van diervoeders met medicinale werking.

VOEDING
DG Dier, Plant en Voeding stelt regels op over voedingsmiddelen om de
gezondheid van de consument optimaal te beschermen. Het DG werkt ook
mee aan interdepartementele projecten, zoals het plan van de FOD Economie
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ijsjes, frisdranken, vleesbereidingen en mayonaise te moderniseren.
Daarnaast pleegt het DG via de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van
andere consumptieproducten regelmatig overleg met de voedingssector en met
consumentenorganisaties om verschillende aspecten van het voedselbeleid
te bespreken.

ADDITIEVEN
Permanente evolutie van de additievenwetgeving
België, vertegenwoordigd door DG Dier, Plant en Voeding, is binnen
het Permanent Comité dat de Europese Commissie en de experten
van de Lidstaten samenbrengt, nauw betrokken bij de werkzaamheden betreffende de Europese additievenwetgeving. Deze wetgeving
evolueert voortdurend, o.a. ingevolge de herbeoordeling van additieven
door het Europees programma en de toelatingsaanvragen van bedrijven. Wanneer een bedrijf een nieuw additief in een voedingsmiddel
wil gebruiken, is het verplicht een volledig dossier voor te leggen om
de veiligheid van dit nieuwe additief aan te tonen en de experten
te overtuigen van de technische nood. De EFSA verstrekt wetenschappelijk advies dat specifiek gericht is op de veiligheid. Vervolgens
beslissen de Commissie en de Lidstaten op basis van alle gegevens en
alle wettelijke criteria over de toelating of het verbod van het additief,
de gebruiksvoorwaarden en zuiverheidsspecificaties.
Hieronder enkele voorbeelden uit 2018:

Toelating van een nieuw additief - E463a
Het licht gesubstitueerde hydroxypropylcelluloseadditief (L-HPC;
E463a) werd in 2018 aan de lijst van toegelaten additieven toegevoegd. Het gebruik ervan als glansmiddel in voedingssupplementen
is toegelaten.
Verbod op de additieven E203, E311 en E312
Op basis van de herbeoordelingen van de EFSA verbieden de Europese verordeningen voortaan de additieven calciumsorbaat (E203),
octylgallaat (E311) en dodecylgallaat (E312).
Uitbreiding van het gebruik van de emulgator polyglycerolpolyricinoleaat (E476
Een nieuw gebruik van de emulgator polyglycerolpolyricinoleaat (E476)
werd toegelaten. Sinds 2018 mag het toegevoegd worden aan sauzen
om het vetgehalte ervan te verminderen.
Wijziging van de specificatie voor cochenille (E120)
Na de herbeoordeling van cochenille (E120) door de EFSA heeft
het Permanent Comité specifieke maatregelen genomen m.b.t. de
zuiverheidseisen voor de kleurstof. Uiterlijk 23 oktober 2019 moeten

er strengere zuiverheidscriteria worden toegepast om het risico op
allergieën zo veel mogelijk in te perken.

PROCESCONTAMINANTEN
Acrylamide: nieuw onderzoeksproject in babyvoeding

Wetenschappelijke adviezen van de EFSA over geglycosyleerde
steviolglycosiden
De EFSA heeft zich ook uitgesproken over een nieuwe vorm van ste
violglycosiden: geglycolyseerde steviolglycosiden (gemodificeerd door
enzymatische behandeling). De EFSA vond dat het ingediende dossier
niet volledig genoeg was om de onschadelijkheid van het additief aan
te tonen. Op grond van dit negatieve advies heeft de Commissie de
toelatingsaanvraag geweigerd. De producenten kunnen altijd een nieuw
en vollediger dossier indienen indien ze hun product op de markt willen
brengen. Dit additief is intussen illegaal.
De lijst van toegelaten additieven is beschikbaar op de website van
de FOD Volksgezondheid.
Interpretatie van de additievenwetgeving
Het Permanent Comité voert gesprekken om tot een uniforme interpretatie van de wetgeving te komen. Er werd een consensus bereikt
over de wetgeving die van toepassing is op plantenextracten die rijk zijn
aan stoffen die een technologische functie hebben als additief. Het DG
heeft een nieuwe versie van de FAQ additieven gepubliceerd. Deze
is beschikbaar op de site van de FOD Volksgezondheid.

CONTAMINANTEN
Contaminanten zijn schadelijke stoffen die in onze voeding en drank
aanwezig zijn. Er bestaan 3 types van contaminanten die in onze
voeding teruggevonden kunnen worden: procescontaminanten die in
onze voeding gevormd worden bij de productie van voedingsmiddelen,
milieucontaminanten, die afkomstig zijn van diverse vervuilingen van
het milieu en landbouwcontaminanten, die beheerst kunnen worden
met goede landbouwpraktijken. De schadelijkheid van contaminanten
verschilt afhankelijk van hun toxiciteit en de mate van blootstelling.

(1)	Verordening (EU) 2017/2158 van de Commissie van 20 november 2017
tot vaststelling van risicobeperkende maatregelen en referentieniveaus
voor de reductie van de acrylamidegehalten in levensmiddelen.

Acrylamide is een chemische stof die op natuurlijke wijze ontstaat bij
het bakken van zetmeelrijke voedingsmiddelen op hoge temperaturen,
zoals chips, koekjes, ontbijtgranen, toast en brood.
In 2017 keurden de Lidstaten van de Europese Unie een nieuwe
Europese verordening 1 goed om risicobeperkende maatregelen en
referentieniveaus voor acrylamiden in levensmiddelen vast te stellen.
Na de inwerkingtreding van deze verordening hebben de lidstaten
discussies opgestart over de bepaling van maximale limieten van acrylamide in voedingsmiddelen voor baby’s. In het vooruitzicht van deze
discussies, heeft België het onderzoeksproject “acrylamide in voeding voor baby’s” uitgevoerd. Deze studie, gefinancierd door het DG
en uitgevoerd door Sciensano, had tot doel de aanwezigheid van
acrylamide in voeding voor zuigelingen en jonge kinderen te evalueren.
Uit de resultaten van deze studie blijkt dat van de negenennegentig
geanalyseerde stalen er zes de referentiewaarden overschrijden.
In vergelijking met eerdere studies die uitgevoerd werden in Europa, werd een dalende tendens van acrylamidewaarden vastgesteld.
Dit kan verklaard worden door de toepassing van aangepaste maatregelen voor acrylamide door de fabrikanten, zoals het gebruik van
asparaginase. Deze resultaten zijn bemoedigend. Het DG zet zijn samenwerking met de lidstaten en de Commissie voor de discussies rond
de vastlegging van maximale limieten voort.

VOEDING
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Europese monitoringsaanbeveling betreffende de aanwezigheid van furaan en methylfuraan in voedingsmiddelen

groentensector, de graan- en aardappelsector, verschillende vergaderingen georganiseerd om informatie te verzamelen over de
maatregelen die genomen werden om de aanwezigheid van cadmium

GENERAL FOOD LAW

CONTACTMATERIALEN

in voedingsmiddelen te beperken. Een rapport met een samenvatting
van deze besprekingen werd in december 2018 naar de Commissie
verstuurd. De Commissie is van plan om aan de EFSA te vragen de
gegevens over het voorkomen van cadmium in 2019 te herzien.

HERZIENING VAN DE GENERAL FOOD LAW

EVALUATIE VAN DE WETGEVING INZAKE CONTACTMATERIALEN
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HERZIENING VAN DE EUROPESE WETGEVING INZAKE
DRINKWATER
Furaan en methylfuraan zijn chemische contaminanten die ontstaan
tijdens thermische processen ten gevolge van de aanwezigheid van
bepaalde precursoren, zoals ascorbinezuur, onverzadigde vetten of
bepaalde aminozuren. Deze stoffen komen in verschillende soorten
voedingsmiddelen voor zoals koffie, voedingsmiddelen in blik of glas.
In 2017 concludeerde de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
(EFSA) dat er een gezondheidsrisico bestond voor de consument.
Naar aanleiding van dit advies hebben de Europese Commissie en de
Lidstaten een controle aanbevolen van de meest gecontamineerde
voedingsmiddelen om gegevens over de aanwezigheid van deze stoffen in voedingsmiddelen te verzamelen. Deze gegevens zullen aan
(EFSA) bezorgd worden.
In het kader van deze aanbeveling zal België een contractueel onderzoeksproject opstarten in de loop van 2019 over de aanwezigheid van
furaan en methylfuraan in voedingsmiddelen.
MILIEUCONTAMINANTEN
Europese monitoringsaanbeveling betreffende de aanwezigheid van cadmium in voedingsmiddelen
In Europa is voeding de voornaamste bron van blootstelling aan
cadmium. Door hun grote consumptie dragen graanproducten,
groenten en aardappelen het meest bij aan de blootstelling.
In 2014 heeft de Europese Commissie een monitoringsaanbeveling gepubliceerd over de aanwezigheid van cadmium in voedingsmiddelen.
Daarop heeft het DG, in samenwerking met het FAVV en de fruit- en

De kwaliteitscriteria van voor menselijke consumptie bestemd water
zijn vastgelegd in richtlijn 98/83/EG. In 2018 is de Europese Commissie gestart met de herziening van deze richtlijn om gehoor te geven
aan het Europese burgerinitiatief (ICE) “Right2Water” betreffende de
toegang tot drinkwater.
De 3 gewestelijke overheden en de FOD Volksgezondheid zijn betrokken bij de deelname van België aan het opstellen van deze nieuwe
wetgeving. DG Dier, Plant en Voeding heeft een grote bijdrage geleverd
aan de delen over drinkwater dat in de voedingsmiddelenbedrijven gebruikt wordt voor de productie van voedingsmiddelen en flessenwater.
De belangrijkste nieuwigheden van de herziening van deze richtlijn zijn:
ĦĦ de invoering van een risicogebaseerde aanpak
ĦĦ de invoering van nieuwe voorschriften voor materialen die in contact komen met water
ĦĦ de herziening van de controlefrequentie van water
ĦĦ de herziening van de kwaliteitsparameters voor water
Omwille van de versnippering van de bevoegdheden is het een enorme
uitdaging om de coherentie te waarborgen tussen deze nieuwe richtlijn en de levensmiddelenwetgeving, in het bijzonder met betrekking
tot de materialen in contact met voeding en met betrekking tot de
risicobenadering op basis van de HACCP-principes die al meer dan
20 jaar in de voedingsmiddelensector wordt toegepast.

Die herziening impliceert:
ĦĦ een betere doeltreffendheid en coördinatie van de risicocommunicatie;
ĦĦ een grotere transparantie van de gegevens die worden verstrekt
ter ondersteuning van toelatingsaanvragen of vragen om verlenging van de toelating van stoffen die in de landbouw en voedings
industrie worden gebruikt, zoals pesticiden, GGO’s, additieven, …;
ĦĦ een betere toegang voor de EFSA tot alle wetenschappelijke informatie die relevant is om risicobeoordelingen uit te voeren;
ĦĦ een wijziging in de samenstelling van de raad van bestuur van de
EFSA en een herziening van de procedure voor de benoeming van
experten in de EFSA-panels.
De uitdaging zal erin bestaan om aan de EFSA de bijkomende menselijke en budgettaire middelen toe te kennen, ongeveer 60 miljoen
euro per jaar, voor de uitvoering van de nieuwe opdrachten waarin
deze herziening voorziet. Over deze kwestie wordt afzonderlijk onderhandeld in het kader van de vernieuwing van het Europees meerjarig
financieel kader.
DG Dier, Plant en Voeding heeft, samen met de Permanente vertegenwoordiging, veel werk geleverd dat geleid heeft tot een belangrijke
ontwikkeling van de wettekst.

(1)	Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees parlement en
de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen
en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting
van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling
van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden.

De Europese wetgeving inzake contactmaterialen werd sinds de in
werkingtreding ervan, meer dan 40 jaar geleden, nog nooit geëvalueerd.
Op basis van de tot op heden verzamelde informatie blijkt dat de
huidige aanpak tot interpretatieproblemen leidt. Dit probleem heeft
een negatieve impact op de werking van de interne markt en op de
veiligheid van materialen die bestemd zijn om in contact te komen
met voedingsmiddelen. Op basis van die vaststelling heeft de Europese Commissie een evaluatie van de huidige wetgeving gevraagd en
heeft ze een enquête gelanceerd die begin 2019 zal aanvangen. De
raadpleging van de stakeholders zal 3 maanden duren.

ĦĦ Le Fonio (Digitaria Exilis)

In 2018 werden 25 dossiers van traditionele voedingsmiddelen ingediend op de site van de Europese Commissie.
De procedure werd reeds afgerond voor drie dossiers van traditionele
voedingsmiddelen, die werden toegelaten:
ĦĦ Blauwe honingbes (Lonicera caerulea L)

Fonio wordt als een van de oudste graansoorten van Afrika beschouwd
en wordt geteeld in Senegal, Mali, Ivoorkust en Guinee. Het bevat geen
gluten en wordt doorgaans geconsumeerd als couscous of salade.
UPDATE VAN DE FAQ OVER INSECTEN

NOVEL FOODS
VEREENVOUDIGDE PROCEDURE VOOR TRADITIONELE VOEDINGSMIDDELEN AFKOMSTIG UIT DERDE LANDEN
Novel foods zijn voedingsingrediënten die vóór mei 1997 amper of helemaal niet geconsumeerd werden in de Europese Unie. Ze zijn dikwijls
het resultaat van innovatieve technologieën van voedingsbedrijven. Het
gebruik van nieuwe voedingsmiddelen voor menselijke voeding is strikt
verboden tenzij ze eerst een ingewikkelde goedkeuringsprocedure
doorstaan die door de Europese verordening 1 is geregeld.

De blauwe honingbes is afkomstig uit Siberië en Japan. Ze worden als
klassieke bessen gebruikt en kunnen vers gegeten worden of worden
ingevroren.

Naar aanleiding van de toepassing van de nieuwe verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen op insecten, heeft België zijn
gedoogbeleid herzien en verlengd tot er op Europees niveau een
beslissing is genomen over de ingediende dossiers. Om de voedingsindustrie te helpen de Europese wetgeving inzake insecten te begrijpen
en toe te passen, heeft DG Dier, Plant en Voeding zijn FAQ insecten
bijgewerkt die beschikbaar is op de site van de FOD Volksgezondheid.

ĦĦ Sorghumsiroop (Sorghum Saccharatum)

Om voor deze procedure in aanmerking te komen, moeten traditionele
voedingsmiddelen aantonen dat ze sinds ten minste 25 jaar veilig worden gebruikt door een significant aantal personen met een gebruikelijk
voedingspatroon en in ten minste één land buiten de Europese Unie.
Aanvragen voor traditionele voedingsmiddelen uit derde landen moeten ingevoerd worden via het “e-submission” systeem dat toegankelijk
is op de website van de Europese Commissie. De vereenvoudiging
van de procedure situeert zich op het niveau van de wetenschappelijke
evaluatie door de EFSA. Deze is enkel voorzien indien de Lidstaten of
de EFSA zich zorgen maken over de veiligheid van het voedingsmiddel
voor de consument.

Sorghumsiroop wordt in de Verenigde Staten geconsumeerd en is
een sap dat wordt gewonnen uit de zoete stengels van sorghum. Het
wordt meestal als suikerbron gebruikt.

(1)	Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad van
25 november 2015 betreffende nieuwe voedingsmiddelen.

VOEDING
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WATERKWALITEIT

De General Food Law vormt het basiskader van de Europese voedingsmiddelenwetgeving. In 2018 heeft de Commissie beslist van
start te gaan met de herziening van de hoofdstukken over de transparantie en de duurzaamheid van het Europese proces om de risico’s
voor de voedselketen te beoordelen. De drijvende krachten van deze
herziening zijn in het bijzonder de resultaten van Fitness check van
deze wet en het Europese burgerinitiatief (ICE) “Verbied glyfosaat en
bescherm mens en milieu tegen giftige bestrijdingsmiddelen”.
1

België, vertegenwoordigd door DG Dier, Plant en Voeding, is bijzonder
bedrijvig op het gebied van de novel foods. Het voorafgaandelijke onderzoek van novel food dossiers en de uitwerking van de toelatingen
door onze experten worden in Europa zeer op prijs gesteld.
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VOEDINGSSUPPLEMENTEN, VERRIJKTE
VOEDINGSMIDDELEN EN PLANTEN
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In november 2018 werd een nieuw ministerieel besluit 1 gepubliceerd
dat het gehalte aan cafeïne, rode gist, rijst, luteïne en lycopeen in voedingssupplementen regelt. Dit besluit bepaalt dat het cafeïnegehalte
in voedingssupplementen niet hoger mag zijn dan 80 mg/dag naar
aanleiding van het advies van de Hoge Gezondheidsraad betreffende het gebruik van cafeïne in België. Dit percentage werd zo berekend
dat de consumptie van voedingssupplementen op basis van cafeïne
geen risico vormt in combinatie met andere bronnen van cafeïne, zoals
bijvoorbeeld koffie of frisdranken die cafeïne bevatten.
BEHANDELING VAN DE NOTIFICATIEDOSSIERS VOOR VOEDINGSSUPPLEMENTEN EN MET NUTRIËNTEN VERRIJKTE
VOEDINGSMIDDELEN

hoeveelheden suikers met 5,8% en verhoogden hun hoeveelheden
vezels en volkoren granen met respectievelijk 13% en 24,5%.

Van A, voor levensmiddelen die de voorkeur verdienen, tot E, voor
levensmiddelen die beperkt moeten worden.

Er kunnen evenwel afwijkingen gevraagd worden mits er geen risico

Ook voor frisdranken werd het suikergehalte met gemiddeld 7% ver-

Het gebruik van de Nutri-Score is evenwel vrijwillig. De producen-

bestaat voor de gezondheid. De beoordeling gebeurt geval per geval.
De soorten producten die in 2018 een afwijking hebben verkregen, zijn
cannabiszaad, cannabismeel, niet met cannabidiol verrijkte olie en van
cannabis afgeleide producten, zoals koekjes op basis van cannabismeel, -limonade of -bier. Afwijkingen worden echter niet toegekend
voor de consumptie van bladeren en bloemen van Cannabis sativa
onder de vorm van infusies of theeën om gezondheidsredenen en
ook niet voor voedingsmiddelen op basis van extracten van CBD
(cannabidiol) die beschouwd worden als niet-goedgekeurde nieuwe
voedingsmiddelen (novel foods).

laagd dankzij een uitbreiding van het gamma met meer laagcalorische
producten. De koekjessector heeft de hoeveelheid verzadigde vetten
met 3,2% verminderd, en in chocoladeproducten met 1,2%.

ten of verdelers van voedingsmiddelen kunnen ervoor kiezen om de
Nutri-Score te gebruiken zodat de consument de voedingswaarde
op het etiket beter kan interpreteren en hiermee rekening kan houden
om een gezondere keuze te maken.

Dit jaar heeft het DG op de website van de FOD volksgezondheid een
FAQ Cannabis gepubliceerd over de bepalingen die van toepassing
zijn op cannabis en daarvan afgeleide producten voor het gebruik in
voedingsmiddelen.

In 2018 heeft het DG bijna 7500 dossiers voor voedingssupplementen
en voedingsmiddelen verrijkt met vitamines en mineralen geëva
lueerd. De meeste dossiers worden via de online applicatie Foodsup
ingediend.

NUTRITIONEEL BELEID

BENOEMING VAN DE NIEUWE LEDEN VAN DE COMMISSIE VAN
ADVIES VOOR PLANTENBEREIDINGEN

Rapportering van de voedingsindustrie en de grootdistributie: de resultaten zijn over het algemeen positief
Naar aanleiding van de ondertekening van het Convenant Evenwichtige Voeding hebben de leden van de voedingsindustrie en de grootdistributie zich ertoe verbonden de calorie-inname van de Belgische
consument in 5 jaar tijd met 5% te verminderen en aldus het gehalte
aan suikers en vetten te verlagen en het gehalte aan vezels en volle
granen in onze voeding te verhogen.

De samenstelling van de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen, “Plantencommissie” genoemd, werd vernieuwd en de werking
ervan werd verbeterd, in het bijzonder wat het beheer van belangenconflicten betreft.
VOEDINGSMIDDELEN OP BASIS VAN CANNABIS
Cannabis met een THC-gehalte lager of gelijk aan 0,2% wordt niet langer als een verdovend middel beschouwd, maar wordt nog steeds door
het Plantenbesluit bij de voedingsmiddelen gereglementeerd. Op grond
van dit besluit dat de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen
(1)	Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van
19 februari 2009 betreffende de fabricage van en de handel in
voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en
planten of plantenbereidingen (publicatie: 19 november 2018).

CONVENANT EVENWICHTIGE VOEDING

Aan het einde van deze 5 jaar hebben de voedingsindustrie en de
grootdistributie een rapport opgesteld over hun inspanningen om
voedingsmiddelen te herformuleren op het vlak van hun energiewaarde.
De resultaten van deze rapportage tonen aan dat er mooie inspanningen werden geleverd. Zuivelproducten hebben immers hun
hoeveelheden toegevoegde suikers met 3,8% verminderd, plantaardige alternatieven voor zuivelproducten hebben hun gehalte aan
suikers met 18% teruggeschroefd en ontbijtgranen verlaagden hun

Hoewel deze resultaten over het algemeen positief zijn, moedigt het
DG de voedingsindustrie aan om nog beter te doen en haar inspanningen voort te zetten. Voor de periode 2018 – 2020 worden alle sectoren
van de voedingsindustrie en de grootdistributie verzocht om nieuwe
inspanningen op het vlak van herformulering te becijferen.
Monitoring van de in de winkels verkochte producten tegen
2025
Parallel met de rapportage van de voedingsindustrie en de groot
industrie verbindt het DG, in samenwerking met Sciensano, zich ertoe
om alle in de winkels verkochte producten te controleren en een
database te creëren met alle voedingswaarden die op het etiket
worden vermeld om deze op te volgen.
Het doel van deze monitoring is om de vermindering van zout, vet,
toegevoegde suikers en calorieën doorheen de tijd te kunnen aantonen
en objectief en onafhankelijk na te gaan waar de voedingsindustrie
inspanningen heeft geleverd om producten te herformuleren.
ETIKETTERING

Codex Alimentarius-Commissie in juni 2019 zal worden goedgekeurd.
De doelstellingen en toekomstige beleidslijnen van dit nieuwe plan
zijn gericht op de ontwikkeling van nieuwe voedselnormen en de
samenwerking met andere internationale organisaties, zoals de
Werelddierengezondheidsorganisatie (OIE) en het Internationaal
Verdrag voor de bescherming van planten (IPPC).
Er zullen ook nieuwe interne communicatiemiddelen ontwikkeld
worden om de ecologische voetafdruk als gevolg van de vele verplaatsingen te verminderen en het werken op afstand te stimuleren
door middel van discussiefora.

De Nutri-Score moedigt bovendien de herformulering van producten
door de fabrikant aan om de voedingswaarde te verbeteren (minder
zout, suikers, verzadigde vetten, meer volkoren granen....).
De Nutri-Score biedt het dubbele voordeel dat de consument beter
kan kiezen, maar ook dat de producent beter kan produceren.

NUBEL IN ZAKFORMAAT
In 2018 heeft de vzw Nubel haar gloednieuwe Nubel in zakformaat
gepubliceerd. Nubel in zakformaat is gratis verkrijgbaar op bestelling
en biedt de lezers een overzicht van de meest geconsumeerde voedingsmiddelen, tips over evenwichtige voeding en diverse voorbeelden
van fysieke activiteiten die in combinatie met een gevarieerde voeding
hen een idee geven van hun dagelijkse energiebehoeften.

De regelgeving m.b.t. de Nutri-Score werd begin april 2019 gepubliceerd.
DG Dier, Plant en Voeding hoopt dat zo veel mogelijk marktdeelnemers
de Nutri-Score gaan gebruiken in het belang van de consument.

“Het DG hoopt dat de Nutri-Score de
consument zal helpen om gemakke
lijker gezonde voedingskeuzes te
maken en zijn voedingsgewoonten
te verbeteren. Bovendien is de
ondersteuning van Nutri-Score door
de Belgische voedingsbedrijven een
grote uitdaging voor de overheid, in
het belang van de volksgezondheid.”

Lancering van de Nutri-Score in België

Laurence Doughan

Na een lang denkproces om te beslissen welk etiketteringssysteem
het meest relevant was voor de consument in België, heeft de Minister
van Volksgezondheid, Maggie De Block, in augustus 2018 het Franse
voedingswaarde-etiketteringssysteem, de Nutri-Score, goedgekeurd.
De Nutri-Score is een vrijwillig voedingswaarde-informatiesysteem,
uitgewerkt door het Franse ministerie van Volksgezondheid, en ondersteund en overgenomen door de FOD Volksgezondheid in België.
Het logo zal op de voorzijde van de verpakking staan en zal beter informeren over de voedingswaarde van voedingsmiddelen. Het bestaat
uit een schaal van 5 kleuren verbonden aan 5 letters.

Expert Voedingsbeleid

AFFICHECAMPAGNE 2018: “BORSTVOEDING, EEN GESCHENK
VOOR HET LEVEN.”
Ter gelegenheid van de Wereldborstvoedingsweek heeft het Federaal
Borstvoedingscomité (FBVC), in samenwerking met DG Dier, Plant en
Voeding, zijn nieuwe affichecampagne gelanceerd voor de kraam
klinieken, de pre- en postnatale consultaties en de kinderartsen.
De affiche van dit jaar illustreert de toegevoegde waarde van
borstvoeding gedurende de hele levenscyclus. Dagelijks blijkt uit
wetenschappelijk onderzoek hoe belangrijk borstvoeding is voor de

Nubel heeft ook haar communicatie op sociale netwerken geïntensiveerd. Evenwichtige recepten uitgedacht door diëtisten worden op
de Facebook-pagina van Nubel gepubliceerd om de consument te
helpen zo gezond mogelijk te eten.

lichamelijke en geestelijke gezondheid van het kind tijdens de eerste
jaren, maar ook op volwassen leeftijd. Op die manier wordt borstvoeding bekeken in al haar immunologische, cognitieve en affectieve
dimensies.
De campagne is terug te vinden op de website www.borstvoedingnatuurlijk.be en op de Facebookpagina “Borstvoeding, ik ben voor”.
INTERNATIONALE SAMENWERKING
De Codex Alimentarius is een internationale organisatie die voedselnormen opstelt ter bescherming van de volksgezondheid.
In 2018 heeft DG Dier, Plant en Voeding mee het nieuwe beleidsplan van de codex 2020-2025 opgesteld dat naar planning tijdens de

VOEDING
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EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE WETGEVING

die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze
bevatten, regelt, verbiedt België cannabis in voedingsmiddelen.
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CONTRACTUEEL ONDERZOEK
Contractueel Onderzoek betoelaagt wetenschappelijke projecten tot
voorbereiding en ondersteuning van het beleid rond voedselveiligheid en
dieren- en plantengezondheid. Het zorgt voor de informatiedoorstroom over
met het oog op de coördinatie van de onderzoeksinspanningen.

SYMPOSIUM
DE KIP EN HET EI

Na een omzwerving van dertien jaar keerde de cel Contractueel
Onderzoek in juni 2018 terug naar het DG Dier, Plant en Voeding.

Op 23 oktober 2018 vond het symposium rond dierengezondheid
plaats, met als titel “De Kip en het Ei”. Dit thema overtuigde 171
deelnemers om zich naar de site van Tour&Taxis te verplaatsen.
De inleidende presentaties boden informatie over dierengezondheidsonderzoek in het Europese Kaderprogramma, en het belang op
nationaal vlak van het contractuele onderzoek voor de financiering
van projecten rond dierengezondheid. Daarna volgde een diverse
waaier aan onderwerpen, met onderzoeksresultaten rond de rode

Contractueel Onderzoek subsidieert wetenschappelijke projecten
ter ondersteuning en voorbereiding van het dieren- en plantengezondheidsbeleid en de voedselveiligheid. De selectieprocedures zijn
competitief en staan zo garant voor onderzoek van hoge kwaliteit.
De cel Contractueel Onderzoek draagt zo in grote mate bij tot een
wetenschappelijk onderbouwd beleid.

vogelmijt, Campylobacter jejuni bij kippen, hoog pathogene aviaire
influenzavirussen, influenza bij varkens, Salmonella, PED, bioveiligheid
bij rundvee, en een stand van zaken betreffende Lumpy Skin disease.
De presentaties van het symposium bevinden zich op de website:
https://www.health.belgium.be/nl/presentaties-0.

CONTRACTUEEL ONDERZOEK
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de geselecteerde projecten, en neemt deel aan diverse internationale netwerken

INTEGRATIE VAN DE CEL CONTRACTUEEL
ONDERZOEK BINNEN HET DG

In 2018 bedroeg het beschikbare vastleggingskrediet 3.585.000 euro.
De projecten die in het kader van dit budget voor een subsidie geselecteerd werden en de projecten die in voorgaande jaren geselecteerd
werden, kunnen op de site van de FOD geraadpleegd worden.
Contractueel Onderzoek subsidieert drie soorten projecten:

DIRECTORAAT-GENERAAL DIER, PLANT EN VOEDING
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ĦĦ thematische of RT-projecten waarvan het thema bepaald wordt
door de overheid (“top-down”)
ĦĦ vrije of RF-projecten waarvan het thema voorgesteld wordt door
de inschrijvers zelf (“bottom-up”)
ĦĦ transnationale projecten of RI waarvan het thema tot op zekere
hoogte wordt bepaald door de overheid en vervolgens door de
inschrijvers kan worden ingevuld.
De voorwaarden voor subsidiëring worden bij koninklijk en ministerieel
besluit bepaald. De jaarlijkse oproep, de selectieprocedure en de
opvolging van de gesubsidieerde projecten staan gedurende het hele
traject onder toezicht van het Beoordelingscomité dat het correcte
verloop en de transparantie van de werkzaamheden garandeert.
Meer informatie is te vinden in het activiteitenverslag van Contractueel Onderzoek.
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“Vanaf 2019 plant de Cel Contractueel Onderzoek een geleidelijke
uitbreiding van zijn website met
de publicatie van de onderzoeks
resultaten van de projecten
gefinancierd sinds 2014.”
Dominique Vandekerchove
Celhoofd Contractueel Onderzoek

GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN
Om een genetisch gemodificeerd organisme (GGO) op de markt te brengen of
nodig. Het DG Dier, Plant en Voeding beheert de aanvragen vanuit ons land en
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stemt daarover in het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen
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en diervoeders (SCOPAFF) van de Europese Commissie. Voor veldproeven met
genetisch gemodificeerde planten en bomen kunnen de bevoegde federale
ministers zelf de toelating geven op basis van een advies van het DG, maar hier
heeft het Gewest, waar de proef zal plaatsvinden, een vetorecht.

In 2018 haalden nieuwe technieken nog maar eens de actualiteit, meer
bepaald met de precisieveredelingstechniek CRISPR/Cas9.
Sinds enkele jaren is er veel discussie over die nieuwe technieken. Het
gaat om vernieuwende methodes om onder meer bepaalde eigenschappen van planten en gewassen te verbeteren. Sommige van die
technieken leunen heel dicht aan bij de klassieke genetische manipulatie; het is dan ook de vraag of ze al dan niet onder de GGO-wetgeving
vallen.
In 2016 vroeg het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) aan het
DG Dier, Plant en Voeding om na te gaan of de gebruikte “CRISPR/
Cas9”-techniek in dit precieze geval onder de wettelijke definitie
van een GGO viel. Na raadpleging van de dienst Bioveiligheid en Bio
technologie van Sciensano en van de Europese Richtlijn 2001/18 1
concludeerde het DG dat die specifieke techniek buiten het toepassingsgebied van de GGO-wetgeving viel.

Op Europees niveau heeft het DG de steun gevraagd van de lidstaten
van de Europese Unie omtrent het standpunt van de Belgische experts.

TOELATING VOOR EEN NIEUWE VELDPROEF
MET GGO-MAÏS
In 2018 behandelde het DG Dier, Plant en Voeding een toelatings
aanvraag voor een veldproef met GGO-maïs. Die proef, die uitgaat
van het VIB, vindt in Oost-Vlaanderen plaats over een periode van
drie jaar. Het is de bedoeling om meer gegevens te verzamelen over
de ontwikkeling van gewassen die een grotere oogstzekerheid en een
hogere opbrengst bieden.
Naar aanleiding van die toelatingsaanvraag voor een veldproef
met GGO-maïs organiseerde het DG een publieksraadpleging van
30 oktober tot en met 29 november 2017. De Adviesraad voor Bioveiligheid heeft het dossier geëvalueerd en op 30 januari 2018 een gunstig
advies uitgebracht.

NGO’s zijn evenwel naar het Franse gerecht gestapt om te vernemen
of de klassieke mutagenesetechnieken en de nieuwe technieken onder
de GGO-wetgeving vallen. De Franse Raad van State verwees het
dossier door naar het Europese Hof van Justitie, dat op 25 juli 2018
de uitspraak deed dat die technieken wel degelijk onder de GGOwetgeving vallen.

Naar aanleiding van de inzameling van de nodige wetenschappelijke
gegevens heeft het VIB beslist om de veldproef met genetisch gemodificeerde populieren vroegtijdig stop te zetten. De proef is geëindigd
volgens de maatregelen die vastgelegd werden in de afgeleverde toelating. Het DG blijft toezicht houden op het gebruikte perceel om er
zeker van te zijn dat er geen nieuwe GGO-populieren uitschieten.

BESMET MAÏSZAAD
Het DG Dier, Plant en Voeding organiseert, in samenwerking met de
Gewesten, jaarlijkse controles op zaaigoed. In 2018 werd een positief
geval van zaad dat (in zeer geringe hoeveelheid) besmet was door een
niet-toegelaten GGO, in maïs aangetroffen. De controledienst van het
DG is tussengekomen om de besmette maïs te blokkeren en de nodige
maatregelen te treffen. De partij werd terug naar Nederland gestuurd
met het oog op vernietiging. De Nederlandse controlediensten werden
op de hoogte gebracht en hebben de vernietiging van het besmette
zaaigoed opgevolgd.

GGO-PETUNIA’S
De dienst inspectie heeft bij de controles in kwekerijen en/of bij groothandelaars geen GGO-petunia’s aangetroffen.

Bijgevolg heeft België de nieuwe interpretatie onmiddellijk toegepast.
De FOD Volksgezondheid controleerde de veldproef en volgde de
proef op tot het einde van het experiment, overeenkomstig de regels
van de wetgeving inzake GGO’s. De veiligheid van mens en milieu was
verzekerd, en de FOD heeft erop toegezien dat de planten op het
einde van het experiment vernietigd werden. Uit inspecties bleek dat
er nooit een risico geweest is voor de veiligheid en dat het VIB altijd
de nodige maatregelen getroffen heeft.
In samenwerking met het DG Leefmilieu en de Gewesten heeft
België een werkgroep rond de Europese Richtlijn 2001/18 samengesteld om tot een Belgisch standpunt te komen. Er werd tussen
Belgische experts een globaal akkoord over de nieuwe technieken
bereikt, en er loopt een vraag tot wijziging van de Europese wetgeving.

VROEGTIJDIGE STOPZETTING VAN DE PROEF
MET POPULIEREN

“In 2019 zal een wijziging van het KB
van 21 februari 2005 gepubliceerd
worden met het oog op de omzetting
van Richtlijn 2018/350 die de bijlagen
van Richtlijn 2001/18 voor wat betreft
de milieurisicobeoordeling bijwerkt.”
Kelly Lardinois
(1)	Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van
12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch
gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn
90/220/EEG van de Raad.

Expert genetisch gemodificeerde
organismen

GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN

te gebruiken in voeding, diervoeder of als zaaigoed, is een Europese vergunning

NIEUWE VEREDELINGSTECHNIEKEN,
CRISPR/CAS9
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TABAKSPRODUCTEN

TABAK EN ALCOHOL

NAAR EEN NEUTRAAL PAKJE IN BELGIË
In 2018 heeft het DG Dier, Plant en Voeding, in het kader van het anti

Het DG Dier, Plant en Voeding bereidt de regelgeving voor en voert controles
uit op tabaksproducten en elektronische sigaretten. De inspectiedienst van
het DG ziet toe op de naleving van de regels inzake de samenstelling van
het rookverbod op openbare plaatsen en het verbod op de verkoop van alcohol
en tabak aan minderjarigen.

CONTROLES OP VERSCHILLENDE NIVEAUS

uitzondering van het aanbrengen van het merk op affiches in en
aan de voorgevel van tabakswinkels en krantenwinkels die tabaksproducten verkopen. Die regels worden in veel zaken evenwel
regelmatig geschonden. Sinds de invoering van het reclameverbod
in 2004 in de wet van 24 januari 1977 2 riskeren fabrikanten en handelaars die dat verbod niet naleven, boetes die gaan van 80.000 tot
800.000 euro. Teneinde de detailhandel en de kleine handelaars
beter te kunnen bestraffen, werd de wet van 24 januari 1977 gewijzigd
door een wet met diverse bepalingen, die in november 2018 in werking
getreden is. Voortaan kan een handelaar of een detailwinkel die het
reclameverbod overtreedt, boetes krijgen vanaf 2000 euro.
WATERPIJPBARS
2018

TABAKSPRODUCTEN
In 2016 zijn nieuwe regels omtrent producten op basis van tabak in
werking getreden. Naar aanleiding van die wijziging van de wetgeving
voerde de inspectiedienst van het DG Dier, Plant en Voeding gerichte
controleacties uit waarbij verschillende overtredingen werden vastgesteld:

Aantal
controles

1
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% overtredingen

Aantal
PV’s

Openbare plaatsen

4.488

3%

68

Drankgelegenheden

4.175

14%

502

3.894

10%

358

91

52%

38

190

70%

109

Gewone cafés
Discotheken
Waterpijpbars

Niet-naleving van de etikettering
Sigaretten, roltabak en waterpijptabak moeten verplicht een algemene
waarschuwing en een informatieve boodschap dragen, alsook een
gezondheidswaarschuwing waarbij een waarschuwende boodschap
en een bijbehorende illustratie of foto gecombineerd worden. De
gezondheidswaarschuwingen met een combinatie van tekst en foto’s moeten 65% van het buitenoppervlak vooraan en achteraan van
de verpakkingseenheid bestrijken. De gebruikte foto’s zijn expliciet
en hebben de bedoeling rokers te sensibiliseren voor de negatieve
gevolgen van tabaksgebruik.

Shisha of waterpijp is tegenwoordig een trend. Hoewel waterpijpbars
toegestaan zijn, moet eraan herinnerd worden dat de waterpijp, net
zoals andere tabaksproducten, onderworpen is aan het rookverbod op
openbare plaatsen. Zowel de roker als de exploitant kunnen vervolgd
worden voor het gerookt hebben of laten roken van een waterpijp in
een gesloten ruimte die toegankelijk is voor het publiek, en dit buiten
een rooklokaal.

Dit jaar was 54% van de gecontroleerde tabaksproducten nietconform op het vlak van etikettering. Teneinde dat aantal overtredingen
te verminderen en de fabrikanten te doen reageren, heeft de inspectiedienst krachtige maatregelen getroffen door alle gecontroleerde
producten op basis van tabak die de etiketteringsregels niet in acht
nemen, in beslag te nemen of door te eisen dat er vrijwillig afstand
van wordt gedaan.

ĦĦ De niet-naleving van het rookverbod
	Terwijl het aantal overtredingen op gesloten publieke plaatsen
afneemt, stijgen de overtredingen in waterpijpbars. In 2018 nam
70% van de gecontroleerde waterpijpbars het rookverbod niet
in acht.

ĦĦ Niet reglementaire etikettering
	In 2018 leefde 88% van de gecontroleerde waterpijpbars de verplichte etiketteringsregels niet na.
ĦĦ Agressiviteit ten aanzien van de controleurs
	De leden van de inspectiedienst moeten regelmatig het hoofd
bieden aan verbale en fysieke agressiviteit van klanten en/of personeel van waterpijpbars. Teneinde hun veiligheid te waarborgen,
genieten de controleurs voortaan de systematische aanwezigheid
van de politie om waterpijpbars te controleren.
ĦĦ Hoog CO-gehalte
	Bij de controles die de inspectiedienst uitvoerde in samenwerking
met de politie en de brandweer werden hoge koolstofmonoxidegehalten (CO) in waterpijpbars vastgesteld. Terwijl het maximale
CO-gehalte in de omgevingslucht dat in de wetgeving betreffende
het welzijn op het werk voorzien is, 20 ppm bedraagt, kan het COgehalte in waterpijpbars veel hogere gehalten bereiken (bijvoorbeeld 500 ppm). Gelet op dat hoge gehalte worden personeel
en klanten van waterpijpbars sterk blootgesteld aan CO door de
uitwaseming van verbrande houtskool en lopen zij het risico op
vergiftiging en ernstige gezondheidsproblemen.

Voor meer informatie, raadpleeg de website van het antigifcentrum.

De leden van de inspectiedienst worden vaak geconfronteerd met
verschillende soorten overtredingen, waaronder met name:

(1) K
 oninklijk besluit van 5 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in
de handel brengen van tabaksproducten (inwerkingtreding: 19 mei 2016).
(2) W
 et van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid
van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere
produkten.

TABAK EN ALCOHOL

ACTIVITEITENVERSLAG 2018

tabaksproducten, de etikettering van tabaksproducten, het verbod op reclame,

tabaksplan, een rapport opgemaakt omtrent de evaluatie van de
situatie van de gestandaardiseerde tabaksverpakking (het neutrale
pakje) in Frankrijk en in Engeland, de sector geraadpleegd en de balans
opgemaakt van de bestaande Europese en internationale rechtsvorderingen ter zake. Naar aanleiding van de verkregen resultaten
heeft Minister van Volksgezondheid Maggie De Block een standpunt
ingenomen en gevraagd om een koninklijk besluit en een ministerieel
besluit uit te werken voor de invoering van de gestandaardiseerde
verpakking in België.

Reclame voor tabaksproducten
Reclame en sponsoring voor tabak, producten op basis van tabak
en soortgelijke producten zijn in België doorgaans verboden, met
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ELEKTRONISCHE SIGARET
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Naar aanleiding van de verplichte notificatie van e-sigaretten moeten
producenten die een e-sigaret (toestel of e-vloeistof) te koop willen
aanbieden, verplicht een dossier indienen bij de FOD Volksgezondheid. In 2018 behandelde het DG Dier, Plant en Voeding 9.000 van
17.000 aanvragen voor de notificatie van e-sigaretten. Teneinde de
verwerking van de dossiers te bespoedigen en de opgelopen achterstand in te halen, is het team van de cel notificatie van tabaksproducten
in 2018 een eerste keer versterkt. Andere nieuwe collega’s zullen er
in 2019 bijkomen.

Publicatie van een positieve en negatieve lijst van e-sigaretten
Het DG Dier, Plant en Voeding stelt een positieve lijst en een negatieve
lijst omtrent e-sigaretten ter beschikking van het publiek. De positieve
lijst omvat alle notificaties met betrekking tot e-sigaretten die werden
ontvangen, nagekeken en betaald.
De negatieve lijst omvat alle e-sigaretten met een onjuiste notificatie
en/of waarvan de heffing niet betaald werd. De producten uit deze lijst
worden als schadelijk beschouwd en mogen in België niet verkocht
worden.

“De invoering van het
traceerbaarheidssysteem voor
sigaretten en roltabak vanaf 20 mei
2019 laat toe om de strijd tegen de
illegale handel, die schadelijk is voor
de volksgezondheid, efficiënter
te voeren. Het feit dat gewerkt
wordt aan een gestandaardiseerde
verpakking voor tabaksproducten is
een zeer belangrijke stap naar een
globaal en efficiënt antitabaksbeleid.”
Mathieu Capouet
Celhoofd Diervoeders, GGO en tabak

België is een van de meest veeleisende landen wat betreft de notificatie
van tabaksproducten in Europa en het meest actief op het vlak van
de controle van de gegevens. Het is het enige land dat een negatieve
lijst van e-sigaretproducten heeft.
Een van de meest voorkomende overtredingen die vastgesteld wordt
bij controles van winkels voor e-sigaretten is de afwezigheid van een
invoerder in België. Indien de invoerder niet vermeld is, wordt de winkel
zelf invoerder. De winkel kan dus het voorwerp uitmaken van sancties
en zijn producten worden dan in beslag genomen. De winkel die eventueel in overtreding is, kan een administratieve boete opgelegd worden
of zijn dossier wordt overgemaakt aan een rechter.

VERKOOP VAN ALCOHOL AAN MINDERJARIGEN
Tabel met cijfers over de verkoop van alcohol aan minderjarigen

Instellingen
Horeca
Jeugdhuizen

Aantal
controles

Conform

Nietconform

1.133

1.024 (90%)

109

53

49 (92%)

4

Feesten –
Evenementen

420

280 (67%)

140

Supermarkt

803

773 (96%)

30

Night Shop

479

420 (88%)

59

Tankstations

94

90 (96%)

4

SENSIBILISATIE VAN DE SECTOR EN SAMENWERKING MET
DE VERSCHILLENDE NOODDIENSTEN

Particulieren

116

1 (1%)

115

Het DG Dier, Plant en Voeding gaat voor sensibilisatie en publiceerde
op zijn website de nieuwe versie van de gids elektronische sigaretten en van de folder waterpijpbars. Er wordt bijzondere aandacht
besteed aan een goede samenwerking met de lokale overheden, de
politiediensten en de brandweer. Voor 2019 staan ook multidisciplinaire
controles op de agenda.

Totaal

Overige

816

743 (91%)

73

3.914

3.380 (86%)

534 (14%)

Al vele jaren wordt de inspectiedienst geconfronteerd met problemen
rond de verkoop van alcohol aan minderjarigen. De huidige regels laten
niet toe om duidelijk te bepalen of een alcoholhoudende drank mag

worden geserveerd, verkocht of aangeboden aan een jongere van
16 jaar of aan iemand van 18 jaar. Het probleem doet zich doorgaans
voor bij de nieuwe dranken van het type premix, meer bepaald dranken
waarin zowel bier als een sterkedrankaroma zitten. Deze beslissing
wordt niet genomen op basis van een gezondheidslogica maar wordt
genomen door de FOD Financiën na analyse van de structuur van het
staal en de bijbehorende accijnzen.
Naar aanleiding van de vraag van het DG Dier, Plant en Voeding om de
regels te vereenvoudigen, wordt momenteel gewerkt aan de opstelling
van een wetsontwerp dat verbiedt om alcoholhoudende dranken aan
min-18-jarigen te verkopen, te serveren en aan te bieden. Er is met
name een afwijking voorzien voor wijn en bier, die verkocht, geserveerd
en aangeboden mogen worden aan minderjarigen vanaf 16 jaar.
Premixen op basis van wijn en dranken waaraan aroma’s van sterke
drank zijn toegevoegd, zullen enkel nog geconsumeerd mogen worden
door personen ouder dan achttien.

CIJFERS E-SIGARETTEN

880

controles

55%

inbreuken

18

“Na twee jaar gerichte controles op jongerenevenementen,
is de balans positief. We merken dat alcoholmisbruik bij
jongeren steeds minder maatschappelijk aanvaard wordt en
dat organisatoren van evenementen steeds meer bereid zijn
om hun verantwoordelijkheid hierin op te nemen. Om hen
hierin bij te staan, geeft onze dienst infosessies waarin we de
wetgeving uitleggen en goede praktijken meedelen.”
Maarten Koninckx

PV’s

Coordinator-Inspector Leeftijdsgrens

TABAK EN ALCOHOL

ACTIVITEITENVERSLAG 2018

NOTIFICATIE VAN E-SIGARETTEN

ALCOOL
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COSMETICA
Cosmetica zijn alle producten bestemd om ons lichaam 1 te reinigen, te
verzorgen, te beschermen, van uitzicht te veranderen, te parfumeren of van
geurtjes te ontdoen. Het DG Dier, Plant en Voeding stelt mee de Europese
en verzamelt informatie over eventuele bijwerkingen.

EVOLUTIE VAN DE EUROPESE WETGEVING BETREFFENDE
COSMETICA
De Europese Commissie heeft in 2018 drie verordeningen 1
gepubliceerd met nieuwe bepalingen voor allerlei cosmeticabestanddelen, zoals een bewaarmiddel, een nieuwe zonnefilter in de vorm van
nanomaterialen en een parfumbestanddeel.
Het DG Dier, Plant en Voeding heeft actief deelgenomen aan alle
technische besprekingen over cosmetica-ingrediënten en vertegen
woordigt België in Europese werkgroepen over huidallergenen en
grijzezoneproducten (producten in het grensgebied of ‘grijze zone’
tussen geneesmiddelen, cosmetica en biociden).

voor een optimale zonnebescherming. Dit jaar werd de site volledig
vernieuwd en in 2019 zal er een promocampagne opgezet worden.

“Natuurlijke en biologische verzorgingsproducten worden steeds
populairder. Hun veiligheid moet, net
als voor alle andere producten, beoordeeld en gegarandeerd worden. ”
Joëlle Meunier
Celhoofd Voedingssupplementen
en Cosmetica

ACHT MELDINGEN VAN ONGEWENSTE EFFECTEN
Het DG heeft acht meldingen gekregen van ongewenste effecten van
cosmetica. In zes gevallen heeft dit tot een ernstige allergische reactie
geleid met een functionele ongeschiktheid tot gevolg. De producten
die verantwoordelijk waren voor deze allergische reacties waren gezichtscrèmes, een zonneproduct en een shampoo.
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SENSIBILISERING VAN DE CONSUMENT
De site www.mijnhaarkleuren.be nu ook toegankelijk via
smartphone en tablet
Permanente en semipermanente haarkleurmiddelen kunnen soms
ernstige, allergische reacties veroorzaken die tijdens de kleuring of
enkele dagen erna optreden. Om de risico’s te beperken heeft het
DG Dier, Plant en Voeding, in samenwerking met Detic 2, in 2012 de
website www.mijnhaarkleuren.be gelanceerd voor gebruikers van
haarkleurmiddelen.
Om de site www.mijnhaarkleuren.be voor iedereen toegankelijk te
maken, werd deze in 2018 geoptimaliseerd en is de site nu beschikbaar
op tablet en smartphone.

(1) Haar, opperhuid, mondholte, tanden, intieme delen en nagels.

Update van de site www.soleilmalin.be
In 2008 heeft het DG Dier, Plant en Voeding in samenwerking met het
OIVO 3, Fedis 4 en Detic de site veilig in de zon gelanceerd om het publiek
te informeren over de kwalijke gevolgen van de zon en tips te geven

COSMETICA

ACTIVITEITENVERSLAG 2018

normen voor cosmetica op, controleert de producten op de Belgische markt

COSMETICA

CONTROLE VAN COSMETICA
De controles worden uitgevoerd bij detailhandelaars, groothandelaars,
invoerders en fabrikanten. Naast routinecontroles in de distributieketen werden van buiten de Europese Unie ingevoerde producten
doelgericht gecontroleerd. De dienst Inspectie controleert in het
bijzonder huidbleekmiddelen, make-up, nagelproducten, tandbleekmiddelen en producten om het haar glad te maken.
Tijdens een routinecontrole wordt het etiket van cosmeticaproducten gecontroleerd (Is het etiket volledig? Vermeldt het alle vereiste
informatie?) Sommige controles gaan verder: het door analyseren
van de samenstelling en een onderzoeken de informatiedossiers over
cosmeticaproducten die de invoerders en fabrikanten ter beschikking
moeten houden.
Daarnaast worden cosmeticaproducten aan de grens gecontroleerd in
samenwerking met de douane. In 2018 werden ongeveer 250 dossiers
behandeld. In de meeste gevallen ging het om niet-conforme producten. Soms moeten documenten en/of het etiket worden gecorrigeerd
voor de invoer. Het gebeurt ook dat de invoer definitief geweigerd
wordt, bijvoorbeeld wanneer de samenstelling van de producten niet
aan de Europese normen voldoet.
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(1)	Verordening (EU) 2018/1847 van de Commissie van 26 november 2018
tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het
Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten
(O-Phenylphenol).
	Verordening (EU) 2018/978 van de Commissie van 9 juli 2018 tot wijziging
van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het
Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten
(Tagetes).
	Verordening (EU) 2018/885 van de Commissie van 20 juni 2018 tot
wijziging van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het
Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten
(MBBT(nano).
(2) 	Detic: Belgisch-Luxemburgse vereniging van de producenten en verdelers
van cosmetica, detergenten, onderhoudsproducten, lijmen en mastieken,
biociden en aerosolen.
(3) 	OIVO: Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikers
organisaties. Het OIVO werd in 2015 ontbonden en vervangen door
BV-OECO, de Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor
Consumentenorganisaties.
(4) 	Fedis: nu Comeos die de handel en diensten vertegenwoordigt in België.
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Soort onderneming

Aantal
controles

% Nietconform*

Aantal
waarschuwingen

Aantal PV’s

Invoerder / fabrikant

23

43%

4

6

Groothandel

106

65%

48

21

Kleinhandel

Ongeveer 1.200

37%

403

47

* De cijfers zijn niet representatief voor de algemene situatie in België, aangezien de controles gericht uitgevoerd worden bij fabrikanten of distributeurs met
hoger risico op inbreuken.

Nagelstudio’s
In 2018 werden in samenwerking met de Algemene Directie Toezicht
op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid, de Politie, de RSZ
en Brulabo enkele transversale controles uitgevoerd in nagelstudio’s
in de Brusselse winkelgalerijen. In sommige van die nagelstudio’s werd
bijna 90% van de producten in beslag genomen omwille van een ernstige overtreding (producten zonder ingrediëntenlijst, geen Europese
verantwoordelijke vermeld, …).
Producten op basis van methylisothiazolinone (MIT)
Methylisothiazolinone (MIT), een conserveermiddel dat allergieën kan
veroorzaken, is sinds februari 2017 in Europa verboden in cosmeticaproducten die niet bedoeld zijn om te worden af- of uitgespoeld, zoals
lichaamsmelk of gezichtscrème. Ondanks dit verbod moeten onze
controleurs nog regelmatig cosmeticaproducten met MIT in beslag
nemen in winkels met ingevoerde producten vanuit niet-Europese
landen alsook in andere winkels.

Kleine hoeveelheid asbest in cosmeticaproducten
Na een analyse uitgevoerd in de Verenigde Staten en een melding door
de Nederlandse overheid over de aanwezigheid van lage concentraties asbest in cosmeticaproducten van het merk Claire’s hebben het
DG Dier, Plant en Voeding en het DG Leefmilieu de producten van
het merk Claire’s laten analyseren. Naar aanleiding van de resultaten van deze analyses werden 3 cosmeticaproducten van Claire’s
uit de handel genomen. Het dossier werd in samenwerking met de

inspectiediensten van Nederland en het Verenigd Koninkrijk opgevolgd.
Claire’s werd verplicht alle vervuilde producten terug te roepen, op te
lijsten en te laten vernietigen.
Tatoeages
In 2018 heeft de dienst inspectie ook controles uitgevoerd in
tattooshops om de hygiëne van de lokalen en de naleving van de
administratieve verplichtingen door de tatoeëerders te controleren.
Bijna de helft van de gecontroleerde shops kreeg een waarschuwing.
Schoonheidsspecialistes die microblading, semipermanente
wenkbrauwmake-up, toepassen, zijn aan dezelfde hygiëneregels
onderworpen als tatoeëerders, en zijn niet altijd op de hoogte van
deze verplichting. Daarom heeft de dienst inspectie een informatiebrief opgesteld en gedeeld met Detic en BESKO (beroepsvereniging
voor schoonheidsspecialisten).

COSMETICA
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GLOBALE CONTROLECIJFERS VOOR COSMETICA
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ONLINE HANDEL

COÖRDINATIE VAN DE E-COMMERCE
DG Dier, Plant en Voeding wil zijn controles op het
vlak van e-commerce opvoeren en heeft daarom
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in juni 2018 een coördinator e-commerce aan

goed voor 2,60 miljard euro alleen al in het derde kwartaal van 2018. Gezien

geworven om een stand van zaken op te maken

het succes van e-commerce besteedt DG Dier, Plant en Voeding bijzondere

van de bestaande wetgeving, de informaticatools

aandacht aan de controle van producten die via internet te koop worden

die ter beschikking staan, de behoeften van de

aangeboden en die onder zijn bevoegdheid vallen. Het gaat om tabaks
producten, elektronische sigaretten en hun bestanddelen, waterpijptabak

verschillende diensten van het DG, de bestaande

en cosmetica. De categorie gezondheids- en schoonheidsproducten kende

en noodzakelijke partnerschappen,… en aldus de

trouwens een sterke stijging van de online uitgaven, met name een stijging

obstakels op het vlak van e-commerce in kaart te

van 25% ten opzichte van 2017.

brengen en concrete acties voor te stellen.

“Onze controleurs en inspecteurs
zullen de verkoop op het internet
alleen effectief kunnen controleren
dankzij de vernieuwing van de
Belgische wetgeving die hen de
nodige vaardigheden en middelen
zal bieden.”
Véronique Bocken
Coördinator Controle van de e-commerce

AANPASSING VAN DE BASISREGLEMENTERING
Om ervoor te zorgen dat onze inspectiedienst over de controle
bevoegdheden beschikt die op dit ogenblik nodig zijn, en inbreuken
op het vlak van e-commerce doeltreffend kan controleren, bestraffen
en verhinderen, is het absoluut noodzakelijk om de basiswet van 24
januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van
de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere
produkten in haar geheel te herzien. Die actualisering zal moeten
gebeuren overeenkomstig de richtlijnen van de Europese Unie inzake
elektronische handel.

De inspectiedienst stelt sedert ongeveer anderhalf jaar vast dat de
sociale netwerken, zoals Facebook, steeds vaker gebruikt worden
om inbreuken te plegen.
Die inbreuken kunnen verschillende vormen aannemen:
ĦĦ een onlinewinkel voor elektronische sigaretten die illegaal reclame
maakt op zijn Facebook-pagina door zijn recentste promoties aan
te prijzen of door te verwijzen naar zijn webshop;
ĦĦ Facebook-gebruikers die open, gesloten of geheime (onzichtbare)
groepen creëren om elektronische sigaretten te verkopen, te kopen
of te ruilen, waardoor oneerlijke concurrentie ontstaat met fysieke
winkels die e-sigaretten verkopen;
ĦĦ particulieren die, via de “Marketplace” van Facebook, bijvoorbeeld
Braziliaanse steil-haarproducten verkopen, zonder vermelding van
de ingrediënten, die formaldehyde kunnen bevatten, een kankerverwekkende stof die op Europees niveau verboden is.
Na iets meer dan een jaar en verschillende vergaderingen, heeft de
inspectiedienst in oktober 2018 een akkoord kunnen afsluiten met
Facebook Ierland. In overeenstemming met de richtlijn inzake elektronische handel 1 is Facebook, in zijn hoedanigheid van intermediaire
dienstverlener, niet verplicht om toe te zien op de informatie die het
doorgeeft of opslaat, noch om actief te zoeken naar feiten of omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden. Facebook verschuilt
zich achter die niet-verplichting en heeft enkel toegestemd om a
posteriori te reageren op klachten die door onze controleurs werden
gemeld.
In de praktijk zullen de e-commerce-controleurs een lijst opstellen van
de inbreuken met screenshots en de wettelijke rechtvaardiging, die
ze per e-mail naar Facebook zullen sturen, dat vervolgens de illegale
inhoud van zijn platform zal verwijderen. Deze procedure bevindt
zich nog in de testfase en moet nog geoptimaliseerd worden wat
betreft de termijnen voor het verwijderen van illegale inhoud en de
resultaten/opvolging.
Aangezien Facebook eigenaar is van Instagram en WhatsApp, geldt dit
akkoord ook voor de illegale inhoud op deze applicaties.

ONLINE VERKOOPPLATFORMEN: VERBINTENIS VOOR DE
VEILIGHEID VAN DE E-CONSUMENT
Eind juni 2018 hebben vier e-commercegiganten, eBay, Amazon, Alibaba en Rakuten France, zich er tegenover de Europese Commissie
toe verbonden 2 om gevaarlijke producten die op hun platforms verhandeld worden en door de overheden of de consument zijn gemeld,
snel te verwijderen.
Gebruik makend van die blijk van goede wil, hebben we eerst contact
opgenomen met eBay en sinds begin december 2018 hebben alle inspectiediensten van de FOD toegang tot het platform ‘Notice-and-take
down’ van eBay.
Om die online verkoopplatformen te responsabiliseren om tot zelfregulering te komen, zullen we de komende maanden contact opnemen
met andere market places zoals 2dehands.be, Amazon, Alibaba, Rakuten, Cdiscount, enz.
SAMENWERKING MET DG LEEFMILIEU EN ANDERE FOD’S
Ook DG Leefmilieu doet veel inspanningen rond e-commerce. Van juni
tot november 2018 organiseerde het, in samenwerking met de FOD
Economie, drie informatiesessies rond controles op e-commerce.
Daarin werden verschillende onderwerpen besproken: het in de handel
brengen van producten, de criteria voor een inspectiecampagne, de
toepasselijke wettelijke bepalingen, de identificatie van een exploitant
van een online winkel of markt, de geschikte instrumenten voor het
verbaliseren van inbreuken in de e-commerce, enz.
Daarnaast heeft het DG Dier, Plant en Voeding overleg gepleegd met
de FOD Economie over de nieuwe Europese CPC-verordening 3 (consumer protection cooperation), het voorstel “Goods package” 4 en de
praktische mogelijkheden inzake ‘mystery shopping’.
(1)	Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni
2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de
informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne
markt (‘Richtlijn inzake elektronische handel’)
(2) h
 ttps://ec.europa.eu/info/sites/info/files/voluntary_commitment_
document_4signatures3-web.pdf
 erordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12
(3) V
december 2017 betreffende de samenwerking tussen de nationale instanties
die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004
(4) https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-informationreports/opinions/goods-package
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De douane van de verschillende Belgische luchthavens staat in voor
het tegenhouden en blokkeren van producten die in België worden
ingevoerd, in samenwerking met de aanbieders van postdiensten
zoals bpost, DHL, UPS, ... en neemt vervolgens contact op met onze
inspectiedienst zodat die een gezondheidsadvies kan geven.

zoals producten zonder enige etikettering of met etiketten enkel in het
Chinees, of zonder vermelding van een distributieverantwoordelijke in de Europese Unie. Die producten worden dan als schadelijk
beschouwd en er wordt een invoerweigering voor het Europees grondgebied uitgevaardigd.

De douane organiseert in overleg met onze inspectiedienst specifieke controlegolven, gericht op vliegtuigen uit derde landen, zoals China
of de Verenigde Staten.

In 2018 heeft de inspectiedienst een advies uitgebracht om de invoer te weigeren van 26 pakketten met niet-conforme cosmetica en
7 pakketten met voor de Belgische markt bestemde e-vloeistoffen
die schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Naar aanleiding van dat
advies hebben de medewerkers van Douane en Accijnzen van de FOD
Financiën de pakketten vernietigd of teruggestuurd naar de afzender.

LUCHTHAVEN VAN ZAVENTEM
Als de “verdachte” pakketten die door de douane van Zaventem
geblokkeerd worden cosmetica bevatten, zoals bijvoorbeeld bleekproducten uit Afrika die in een koffer zijn onderschept, stuurt de douane
per mail foto’s naar onze inspectiedienst en vraagt ze om een advies:
is het product gevaarlijk? Moet het vernietigd worden of niet? In 2018
heeft de inspectiedienst 250 adviezen uitgebracht voor pakketten met
cosmetica en voor de inhoud van bepaalde koffers op “risicovluchten”,
afkomstig uit China of Afrika.
Als de pakketten e-sigaretten of tabaksproducten bevatten, worden
die door de douane geblokkeerd en opzij gelegd voor onze controleurs.
Die gaan om de een à twee weken naar de luchthaven van Zaventem
om de pakketten te controleren die bestemd zijn voor de Belgische
markt. In geval van inbeslagname worden de betrokken producten
eerst gedurende 60 dagen bij de FOD bewaard (mogelijke beroeps
termijn) alvorens uiteindelijk vernietigd te worden.

ONLINE VERKOOP VAN ELEKTRONISCHE SIGARETTEN
In 2017 heeft het e-commerce inspectieteam de websites van
e-sigaretwinkels, hoofdzakelijk in België en in mindere mate in Frankrijk
en Nederland, grondig gescreend.
Van de 102 Belgische of buitenlandse websites die gecontroleerd
werden, ontvingen er 63 een pv (of meerdere pv‘s) van inlichting. Een
70-tal websites zijn ondertussen conform: ze hebben de afbeeldingen
van de producten verwijderd, de ‘webshop’-functie verwijderd, of hun
website stopgezet.
Het doel is om voortaan intensieve en gerichte controlecampagnes
uit te voeren, zowel voor websites met een fysieke winkel in België als
websites met extensies .be, .nl, .com, .fr, enz. zonder fysiek adres in
België, maar die illegale producten aanbieden voor de Belgische markt.

In 2018 nam de inspectiedienst op de luchthaven van Zaventem 1486
pakketten in beslag die tabak en/of e-sigaretten bevatten.
LUCHTHAVEN VAN LUIK
Op de luchthaven van Luik, die tot de top 5 van de Europese vrachtluchthavens behoort, passeren er ook enorm veel pakketten. 97%
daarvan is echter bestemd voor andere landen en is niet bestemd
voor de Belgische markt. Met andere woorden, de inspectiedienst
kan op verzoek van de douane enkel tussenkomen voor cosmetica
die onder de Europese cosmeticaverordening 1 vallen. In dat verband
wordt de inspectiedienst het vaakst geconfronteerd met inbreuken

(1)	Verordening (EG) Nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad
van 30 november 2009 betreffende cosmetica.
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WETGEVING

WETGEVING
OVERZICHT VAN WETTEN GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD IN 2018
25 FEBRUARI 2018. - Wet tot oprichting van Sciensano (I)
Publicatie: 2018-03-21
21 MAART 2018. - Wet houdende invoeging van een paragraaf 4 in artikel 29 van de wet tot
oprichting van Sciensano (II)
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OVERZICHT KONINKLIJKE BESLUITEN GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD
9 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van
17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van rundertuberculose
Publicatie: 2018-01-26

17 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de vzw
"Festival des Plantes Comestibles"

Publicatie: 2018-06-27

17 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan
"les éleveurs namurois du cheval de trait "

28 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 februari 2018 tot
oprichting van Sciensano, wat betreft de maatschappelijke zetel, het bestuur en de werking,
en tot aanpassing van diverse besluiten betreffende de rechtsvoorgangers van Sciensano
Publicatie: 2018-04-03
15 APRIL 2018. - Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het mandaat van de leden van
de Beheerscommissie van het vermogen van het Wetenschappelijk Instituut Volkgezondheid
Publicatie: 2018-05-03

16 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de Voorzitter,
Ondervoorzitter en leden van het federaal Borstvoedingscomité

15 APRIL 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische
federale overheid voor het jaar 2018 aan de International Association for Cereal Science and
Technology (ICC)

Publicatie: 2018-02-07

Publicatie: 2018-04-27

26 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit houdende de opdrachten, de samenstelling, de
werkwijze en de vergoeding van de Commissie van advies voor plantenbereidingen

27 APRIL 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische
federale overheid voor het jaar 2018 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO) voor de landbouwkundige programma's

Publicatie: 2018-02-12
31 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van
20 november 2009 betreffende de erkenning van de dierenartsen
Publicatie: 2018-02-14
7 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van
28 november 1991 betreffende de schatting en de vergoeding van runderen geslacht in
het kader van de gezondheidspolitie van de huisdieren
Publicatie: 2018-02-21
1 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2008
betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong
Publicatie: 2018-03-09

Publicatie: 2018-07-05
20 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot aanvaarding van een legaat ten voordele van Sciensano
Publicatie: 2018-07-02
30 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische
federale overheid voor het jaar 2018 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling (OESO) voor het Pesticiden programma
Publicatie: 2018-08-31
2 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de vzw
"Jardins Bios du Hainaut"
Publicatie: 2018-11-26
2 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de Universiteit
Gent ter attentie van het samenwerkingsplatform "Honeybee Valley"

Publicatie: 2018-05-30

Publicatie: 2018-11-26

27 APRIL 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van
25 november 2016 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis

6 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 55, § 2, 3°, van de wet van
25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano. – Erratum

Publicatie: 2018-05-07

Publicatie: 2018-10-09

17 MEI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004
tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen
voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen

13 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage
van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de Wereldorganisatie voor
de dierengezondheid vroeger "Office International des Epizooties" (OIE) genoemd

Publicatie: 2018-05-29

Publicatie: 2018-10-09

21 MEI 2018. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de algemene raad van
Sciensano. – Erratum

16 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van
28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van
bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik

1 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van
de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de EPPO
(European and mediterranean plant protection organization)

Publicatie: 2018-06-06

Publicatie: 2018-03-27

Publicatie: 2018-05-24

28 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 februari 2018 tot
oprichting van Sciensano, wat betreft de maatschappelijke zetel, het bestuur en de werking,
en tot aanpassing van diverse besluiten betreffende de rechtsvoorgangers van Sciensano. –
Erratum

3 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische
federale overheid voor het jaar 2018 aan de European Cooperative Programme for
Plant Genetic Resources (ECPGR) - Bioversity International

Publicatie: 2018-06-27

Publicatie: 2018-07-05

21 MEI 2018. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de algemene raad
van Sciensano

Publicatie: 2018-06-21

Publicatie: 2018-09-26
3 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2004
inzake cacao- en chocoladeproducten voor menselijke consumptie
Publicatie: 2018-10-17
21 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een financiële bijdrage
door de Belgische federale overheid aan de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde
Antwerpen
Publicatie: 2018-11-16
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Publicatie: 2018-03-30 (Ed. 1)

28 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot uitvoering, wat personeelszaken betreft, van
de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano en tot vaststelling van de datum
van de inwerkingtreding van bepaalde bepalingen van dezelfde wet. – Erratum
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25 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de faculteit
diergeneeskunde van de Universiteit van Luik

27 JULI 2018. - Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 1.199.000 euro voor het
wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

Publicatie: 2018-11-26

Publicatie: 2018-08-06

25 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de vzw
"Amicale de Sivry du mouton et du cheval de trait"

22 AUGUSTUS 2018. - Ministerieel besluit houdende oprichting en samenstelling van
het basisoverlegcomité voor Sciensano

Publicatie: 2018-11-26

Publicatie: 2018-08-31

28 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor 2018 aan
de vzw NUBEL

1 OKTOBER 2018. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 28 van het koninklijk besluit
van 18 september 2017 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree

Publicatie: 2018-12-13

Publicatie: 2018-10-15

OVERZICHT MINISTERIELE BESLUITEN GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD
25 JANUARI 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van
16 juni 2017 tot benoeming van de leden van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik
van andere consumptieproducten
Publicatie: 2018-02-09
20 FEBRUARI 2018. - 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: 2018-03-09

DIRECTORAAT-GENERAAL DIER, PLANT EN VOEDING

9 MAART 2018. - Ministerieel besluit betreffende de vaccinatie tegen blauwtong
Publicatie: 2018-03-14
29 MAART 2018. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van
28 maart 2018 tot uitvoering van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano,
wat betreft de maatschappelijke zetel, het bestuur en de werking, en tot aanpassing van
diverse besluiten betreffende de rechtsvoorgangers van Sciensano en van het koninklijk
besluit van 28 maart 2018 tot uitvoering, wat personeelszaken betreft, van de wet
van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano, en tot vaststelling van de datum van
de inwerkingtreding van bepaalde bepalingen van dezelfde wet. – Erratum
Publicatie: 2018-06-27
29 MAART 2018. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van
28 maart 2018 tot uitvoering van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano,
wat betreft de maatschappelijke zetel, het bestuur en de werking, en tot aanpassing van
diverse besluiten betreffende de rechtsvoorgangers van Sciensano en van het koninklijk
besluit van 28 maart 2018 tot uitvoering, wat personeelszaken betreft, van de wet van
25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano, en tot vaststelling van de datum van de
inwerkingtreding van bepaalde bepalingen van dezelfde wet
Publicatie: 2018-04-03

22 OKTOBER 2018. - Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 2.386.000 euro
voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren
en planten
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Publicatie: 2018-10-31

Snel

26 OKTOBER 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van
19 februari 2009 betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die
andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen

AFBEELDINGEN

Publicatie: 2018-11-19

Philippe Hocepied, Olivier Truymans,
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6 NOVEMBER 2018. - Ministerieel besluit betreffende de goedkeuring van het huishoudelijk
reglement van de Commissie van advies voor plantenbereidingen

CONTACT

Publicatie: 2018-12-07
6 NOVEMBER 2018. - Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van
de Commissie van advies voor plantenbereidingen

02 524 97 97 (contact center)
 info@gezondheid.belgie.be
www.gezondheid.belgie.be

Publicatie: 2018-12-07

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

22 NOVEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van
16 juni 2017 tot benoeming van de leden van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik
van andere consumptieproducten
Publicatie: 2018-12-06
10 DECEMBER 2018. - 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: 2018-12-21

Tom Auwers
Voorzitter directiecomité FOD Volksgezondheid,
Veiligheid Voedselketen, Leefmilieu
Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel

Ce rapport existe aussi en français.
De elektronische versie van dit activiteitenverslag is beschikbaar op:
www.gezondheid.belgie.be > Menu > Publicaties en Onderzoek >
Activiteitenverslag 2018 DG Dier, Plant en Voeding
Gedrukt met plantaardige inkt op papier met FSC label.
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