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Voorwoord  
 

Beste lezer, 

Het doet me plezier om u het derde jaarrapport van DG Dier, Plant en Voeding, ook gekend als DG4, te 

kunnen voorstellen.  

2014 stond in het teken van de nationale en Europese verkiezingen, met een nieuwe regering en een 

nieuwe Commissie tot gevolg. Het was ook het jaar van de zesde staatshervorming, met de 

regionalisering op 1 juli van de bevoegdheid Dierenwelzijn en van het budget van het Federaal Plan 

Voeding en Gezondheid. En vergeten we tot slot niet de budgettaire behoedzaamheid, die al tot heel wat 

besparingen heeft geleid en nog zal leiden. 

Ik overloop samen met u enkele van onze realisaties in 2014. We hebben bijvoorbeeld 52.000 aanvragen 

voor een fytolicentie verwerkt, waarvan er maar liefst 46.000 of 88% elektronisch binnenliepen via onze 

nieuwe toepassing Phytodama. Daarnaast hebben we via de toepassing Foodsup ook bijna 8.500 

notificaties van een voedingssupplement behandeld. Het Sanitair Fonds Dieren heeft dan weer 7.450.000 

euro aan voorgefinancierde tussenkomsten uit de periode van de dioxinecrisis gerecupereerd. En ook een 

mooi resultaat: het aantal inbreuken op het rookverbod in de cafés is gedaald van 22% naar 18%. 

Op 10 december heb ik in het Europees parlement ook het concept en de ontwikkeling van de bewaking 

van e-commerce voorgesteld. Het is immers een van de opdrachten van het DG om de consumenten te 

beschermen tegen de gevaren van producten die via internet verkocht worden en die niet aan de 

wettelijke normen voldoen. 

U leest het, ons directoraat-generaal profileert zich voortdurend als een moderne en innoverende 

organisatie die maximaal gebruikt maakt van de beschikbare informatie- en communicatietechnologie. 

Ik wens u veel leesplezier toe en sta open voor al uw vragen, opmerkingen en suggesties over dit rapport. 

 

dr. lic. Philippe Mortier 
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1. Toelating van gewasbeschermingsmiddelen 

1.1. Strengere evaluatie van middelen met kritische werkzame 

stoffen 

Vanaf 2015 wordt de toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen 

met bepaalde kritische werkzame stoffen een stuk strenger. De lidstaten zul-

len voor elke toelating, of vernieuwing daarvan, een vergelijkende evaluatie 

met bestaande toegelaten middelen en met niet-chemische alternatieven 

moeten uitvoeren. Als er een veiliger middel bestaat om de plaag te bestrij-

den, dan krijgt het middel met de kritische werkzame stof geen toelating.  

De lijst met kritische werkzame stoffen of zogenaamde 

‘substitutiekandidaten’ wordt in 2015 afgewerkt. In afwachting daarvan 

heeft het DG zich al voorbereid door verschillende opties voor de ingewikkel-

de procedure te overwegen. 

1.2. Beperken of intrekken van gewasbeschermingsmiddelen 

Als dat nodig blijkt, kan de toelating van een gewasbeschermingsmiddel inge-

perkt of zelfs ingetrokken worden.  

In 2014 was dat het geval voor onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van 

diflufenican. Deze stof wordt steeds vaker in te hoge concentraties in het 

oppervlaktewater aangetroffen. De oorsprong van deze contaminatie ligt in 

de behandeling van verharde oppervlakken zoals opritten.  

In eerste instantie werd het gebruik door niet-professionele gebruikers ver-

boden. Als de concentraties in het oppervlaktewater onvoldoende dalen, 

kunnen er nog beperkingen volgen. 

1.3. Registratie van toevoegingsmiddelen 

Onze nationale wetgeving voorziet een registratieplicht voor toevoegingsmid-

delen die de werking van gewasbeschermingsmiddelen verbeteren. Hiervoor 

moeten in grote lijnen dezelfde gegevens als voor de toelating van gewasbe-

schermingsmiddelen worden aangeleverd. 

 

Toelating van gewasbeschermingsmiddelen 

Nieuwe toelatingen  

Op basis van een nieuwe werkzame stof 1 

Door wederzijdse erkenning 42 

Afgeleid van een bestaand product 11 

Zonaal (België als rapporterende lidstaat) 4 
Evaluatie van de technische equivalentie van werkzame stoffen  

(als rapporteur) 
3 

Verlenging van bestaande toelating 289 

Significante wijziging van de samenstelling 27 

Her-erkenning als gevolg van Europese goedkeuring werkzame stof  

België als rapporterende lidstaat 3 

België geen rapporterende lidstaat 17 

Onderzoek van toegang tot gegevens 15 

Vergunning voor parallelhandel 15 

Andere aanvragen  

Aanpassing van etikettering aan CLP-Verordening1 211 
Uitbreiding of wijziging van erkenning op vraag van de land-
bouwsector 

207 

Uitbreiding van erkenning van een biopesticide 15 

Nieuwe erkenning van een biopesticide 2 

Toelating in noodsituaties (verordening 1107/2009, art. 53) 42 

Machtiging voor proefproduct 677 

Uitbreiding van GEP2- erkenning 5 

Vernieuwingsaudit GEP 6 

Toezichtaudit GEP 1 

Controle van GEP-proeven op het veld 0 

1. De CLP-verordening (1272/2008) heeft het Globally Harmonised System (GHS), een wereld-
wijd geharmoniseerd systeem voor de indeling, de etikettering en de verpakking van gevaarlijke 
stoffen en mengsels in de Europese Unie ingevoerd. CLP staat voor ‘classification, labelling en 
packaging’.  
2. Good Experimental Practices: kwaliteitsnorm voor proeven  

Omdat er bij het doelpubliek toch enige onduidelijkheid over de registratie-

aanvraag bestond, heeft het DG in 2014 de procedures gestroomlijnd en een 

gids met praktische richtlijnen uitgebracht. 
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2. Basisstoffen voor gewasbescherming 

Sommige basisstoffen worden als voedingsmiddel of als schoonmaakproduct verkocht, 

maar kunnen eigenlijk ook voor de bescherming van gewassen dienen. Omdat dit gebruik 

al wijdverspreid is en omdat de fabrikanten de registratiekosten willen vermijden, worden 

ze meestal niet als gewasbeschermingsmiddel op de markt gebracht. 

Nochtans kunnen die basisstoffen gevaarlijk zijn, in de eerste plaats voor de gebruiker, 

maar ook voor zijn omgeving, voor (huis)dieren, voor het leefmilieu… Het is dus heel be-

langrijk om ze op de juiste manier te gebruiken, net als de toegelaten gewasbeschermings-

middelen.  

Daarom heeft de Europese Unie een eenvoudigere goedkeuringsprocedure voor basis-

stoffen als gewasbeschermingsmiddel in het leven geroepen. De toegelaten basisstoffen 

worden opgenomen in een positieve lijst. Hierin staat waarvoor de stoffen mogen worden 

gebruikt en in welke dosering. 

In 2014 werden al drie basisstoffen goedgekeurd: heermoes, chitosan hydrochloride en 

sucrose. Het DG publiceert de toegelaten basisstoffen op de website www.fytoweb.be. 

3. Duurzame gewasbescherming 

In het kader van duurzame gewasbescherming is DG Dier, Plant en Voeding onder meer 

bevoegd om in bijzondere omstandigheden specifieke toelatingen voor het gebruik van 

een gewasbeschermingsmiddel te geven.  

In 2014 vaardigde Rusland een importban op Europese landbouwproducten uit. De Belgi-

sche fruitkwekers werden hier als grote leveranciers zwaar door getroffen. Gezien deze 

noodsituatie heeft het DG toelating gegeven om de stof ethefon te gebruiken om de over-

tollige appels en peren versneld te laten afvallen. Dit moest verzwakking en verlies van de 

fruitbomen door bacterievuur en schimmels voorkomen en de oogst van 2015 vrijwaren.  

Voor het afrijpen van bananen voor de verkoop wordt al jaren de stof ethyleen gebruikt. 

Onder impuls van het DG zullen de betrokken bedrijven hiervoor in 2015 een reguliere 

toelatingsaanvraag indienen, zodat ze in overeenstemming met de Europese regels zijn en 

er geen bijzondere toelating meer moet worden gegeven. 

 

4. Fytolicentie  

De fytolicentie is een certificaat voor professionele gebruikers, verdelers en voorlichters 

van gewasbeschermingsmiddelen. De bedoeling is dat zij op de hoogte blijven van nieuwe 

evoluties in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het certificaat wordt verplicht 

vanaf november 2015 en kan al sinds september 2013 worden aangevraagd. 

Behandelde aanvragen (52.000) 

 

Goedgekeurde fytolicenties (46.500 of 92%) 
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Professionele activiteit van de houder van de fytolicentie 

Evaluatie van werkzame stoffen op Europees vlak  

Evaluatie nieuwe werkzame stof (DAR3en/of peer review) 3 

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

9 

Evaluatie bevestigende gegevens 4 

Evaluatie alternatief w.s. dossier na goedkeuring 1 

Maximale residulimieten (MRL) 

Evaluatie van aanvraag tot vaststelling/wijziging EU MRL 15 

Herziening van bestaande EU MRLs  - evaluatie als rap-
porterende lidstaat 

3 

Herziening van bestaande EU MRLs  - evaluatie als be-
trokken lidstaat 

26 

Evaluatie en aanpassing van bestaande toelatingen naar 
aanleiding van herziening EU MRLs 

269 

5. Programma voor de reductie van pesticiden 

Het Federaal  Reductieprogramma voor Pesticiden (FRPP) wil de risico’s van 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor mens, dier en milieu met tal 

van uiteenlopende acties verminderen. 

Een van de acties uit het programma 2013-2017 is de opvolging van de 

effecten van deze producten op de bijen. Het DG werkt hiervoor actief mee 

aan de coördinatie van de federale initiatieven hieromtrent, zodat deze zo 

efficiënt mogelijk verlopen. Ook in 2014 werden de wetenschappelijke pu-

blicaties over de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op bijen verder 

geanalyseerd. Tot slot volgt het DG de wetenschappelijke ontwikkelingen 

op de voet, onder meer door internationale symposia bij te wonen. 

In 2014 stak het DG heel wat werk in de opstelling van evenwichtige infor-

matie die op de verkooppunten van gewasbeschermingsmiddelen zal moe-

ten worden verspreid. Het gaat om een sensibiliserende actie om de poten-

tiële kopers te wijzen op de gevaren verbonden aan het gebruik van gewas-

beschermingsmiddelen en op de mogelijke alternatieven. 

 

60%
15%

4%

10%
3%

7% 1%

Landbouw

Tuinbouw

Loonwerk

Tuinaanleg en/of
onderhoud
Groendienst/milieudienst
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Verkoop/voorlichting

Europese evaluatie van werkzame stoffen voor gewasbescherming 

3. Draft Assessment Report  

9 



 

12 12 

1. Elektronische registratie van toelatingsaanvragen 

2. Ontheffingen en toelatingen verleend in 2014 
10 



 

DG Dier, Plant en Voeding   Activiteitenverslag 2014 

 

 
1. Elektronische registratie van toelatingsaanvragen 

In 2014 heeft de dienst belangrijke vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van het PANAMA-programma. Dit zal het mogelijk maken om toelatingsaanvra-

gen voor meststoffen volledig via elektronische weg in te dienen en te behandelen.  

De eerste versie van PANAMA is in juni al intern uitgebracht en wordt nu voor de nieuw binnenkomende dossiers gehanteerd. In 2015 moet het programma 

ook extern beschikbaar worden. 

2. Ontheffingen en toelatingen verleend in 2014 

 Nieuwe ontheffingen/toelatingen  52 

Verlengingen van ontheffingen/toelatingen  159 

Totaal 211 

11 



 

1. Solidariteitsfonds voor aardappelproducenten 

2. Schadelijke organismen 

2.1. Quarantaineorganismen 

2.2. Noodmaatregelen 

2.3. Omzetting in Belgisch recht 

3. Pest-status van België  

4. Transversale en internationale samenwerking 

4.1. IPPC - International Plant Protection Organisation 

4.2. EPPO - European and Mediterranean Plant 

Protection Organization 

4.3. EFSA 

4.4. Transversaal 

12 



 

DG Dier, Plant en Voeding   Activiteitenverslag 2014 

 
1. Solidariteitsfonds voor aardappelproducenten 

De aardappelproducenten hebben in 2014 geen bijdrage voor het referentie-

jaar 2013 aan het solidariteitsfonds moeten leveren, omdat het plafond van 

1,5 miljoen euro was overschreden. Het DG heeft wel een advocatenkantoor 

onder de arm genomen om de onbetaalde bijdragen van de voorbije jaren te 

innen. Het gaat nog om ongeveer twee procent. 

 Op Europees niveau is de ‘EU expenditure’ in werking getreden. Dit is een 

gemeenschappelijk financieringskader (Common Financial Framework) voor 

dierengezondheid, plantenbescherming, voedselveiligheid, zaaizaden enzo-

voort, dat een cofinanciering van de EU voor noodmaatregelen en jaarlijkse 

surveyprogramma’s mogelijk maakt. Dat betekent onder meer dat de lidsta-

ten op termijn financiële ondersteuning van de EU kunnen krijgen voor het 

compenseren van exploitanten en eigenaars wanneer planten of plantaardige 

producten moeten worden vernietigd. 

Het DG heeft bij de hele plantaardige productiesector in België gepeild naar 

de behoeften en noden op het vlak van de fytosanitaire vergoedingen. Uit de 

bevraging blijkt dat de sectoren tevreden zijn over de huidige werking van het 

solidariteitsfonds aardappelen.  

2. Schadelijke organismen 

Om de invoer en verspreiding van schadelijke organismen voor onze planten 

en plantaardige producten tegen te gaan, hanteert de EU beschermende 

maatregelen. In 2014 is de uitvoeringsrichtlijn
1
 hiervoor grondig vernieuwd. 

Concreet zijn de verschillende bijlagen met quarantaineorganismen en de 

bijbehorende eisen gewijzigd. 

 

2.1. Quarantaineorganismen 

Nieuw  opgenomen organismen in bijlage IAI  (hoogste risicocategorie): 

 berkenprachtkever (Agrilus anxius), oorspronkelijk uit Noord-Amerika, 

bedreigt vooral de Europese berkensoorten; 

 paprikasnuitkever (Anthonomus eugenii), tast de bloemknoppen en 

vruchten van paprika’s aan, was in 2012 nog het onderwerp van uit-

roeiingsmaatregelen in de paprikateelt in Nederland.  

Geschrapte organismen uit de verschillende bijlagen: 

 maïswortelboorder (Diabrotica virgifera virgifera), is nu in een groot 

deel van de EU verspreid en dook in 2014 ook in ons land terug op; 

 perzikrotkelkje (Monilinia fructicola), komt onder meer op perzik, 

pruim en kers voor en is in grote delen van de EU verspreid ( waaron-

der de grote productiegebieden van deze vruchten); 

 Citrus vein enation virus, treft bepaalde Citrus soorten, komt al lange 

tijd lokaal voor in de EU maar heeft een lage impact; 

 Ciborinia camelliae, schimmel op Camellia, komt in een groot deel van 

de Camellia producerende landen in de EU voor. 

Voor de essenprachtkever (Agrilus planipennis) en ook voor Candidatus Liberi-

bacter spp. (de bacterie die Huanglongbing-ziekte bij citrusvruchten veroor-

zaakt) en zijn vectoren, werden de eisen aangescherpt. Deze organismen zijn 

nu bijvoorbeeld op alle mogelijke planten en plantaardige producten geregu-

leerd, en niet enkel meer op specifieke waardplanten2.  

Daarnaast werden onder meer de bepalingen in de richtlijn met de bestrij-

dingsrichtlijn voor aardappelmoeheid (2007/33/EU) geharmoniseerd en wer-

den voor verscheidene schadelijke organismen wijzigingen in de beschermde 

gebieden binnen de EU aangebracht. 

1. 2000/29/EG  
2. Een waardplant is een plant waarop een schadelijke organisme groeit en zich kan vermeer-

deren.  
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2.2. Noodmaatregelen 

In 2013 werd de Xylella fastidiosa bacterie in olijfboomgaarden in Zuid-Italië vastgesteld. 

Deze veroorzaakt een snelle uitdroging van de olijfbomen, waardoor onder meer de olijf-

olieproductie wordt bedreigd. De specifieke stam die hier werd aangetroffen, bleek bo-

vendien ook potentieel schadelijk voor andere soorten zoals de maagdenpalm, de olean-

der en de eik. 

Daarom heeft de EU in 2014 noodmaatregelen genomen om het grondgebied tegen ver-

dere verspreiding van deze bacterie te beschermen. Alle lidstaten zijn verplicht om de 

aanwezigheid ervan op hun grondgebied te monitoren. In geval van een uitbraak moet 

het besmette gebied (inclusief een bufferzone) worden afgebakend. In dit gebied moe-

ten alle besmette planten worden vernietigd en de vectoren van de bacterie worden be-

streden. De productieplaatsen worden aan een strikt toezicht onderworpen en voor het 

vervoer van waardplanten gelden bijkomende eisen. 

Voor de Epitrix soorten (aardvlooien), die schade aan de aardappelteelt toebrengen, zijn 

de bestaande maatregelen vorig jaar verlengd. Aardappelknollen die afkomstig zijn uit de 

afgebakende gebieden waar deze organismen voorkomen, namelijk bepaalde regio’s van 

Spanje en Portugal, mogen enkel mits bepaalde voorwaarden worden uitgevoerd. Aange-

zien de organismen vooral meereizen in de grond die aan de knollen hangt, moet hier 

zorgvuldig mee worden omgesprongen. 

De Europese noodmaatregelen voor de tamme kastanjegalwesp (Dryocosmus kuriphilus) 

werden, omwille van de verregaande verspreiding van dit organisme in de EU, ingetrok-

ken. Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Portugal hebben wel nog de status van be-

schermd gebied verkregen. Vooral in gebieden waar veel tamme kastanjebomen voorko-

men, kan de galwesp grote schade veroorzaken aan de productie, het landschap en de 

natuur.  

Ook voor de maïswortelboorder (Diabrotica virgifera virgifera) zijn de noodmaatregelen 

gezien zijn grote verspreiding in Europa beëindigd.  

Tot slot zijn in 2014 de besprekingen over het instellen van noodmaatregelen tegen de 

Aziatische boktor (Anoplophora glabripennis) gestart. Dit organisme is een bedreiging 

voor tal van loofbomen en veroorzaakt momenteel schade in de hele EU, vooral door im-

port van besmet houten verpakkingsmateriaal uit Azië. 

2.3. Omzetting in Belgisch recht 

Op nationaal niveau heeft het DG, in overleg met het FAVV en de betrokken beroepssec-

toren, de fytosanitaire wetgeving aan de Europese regelgeving aangepast:  

 erkenning van sommige (gebieden van) derde landen als zijnde vrij van bepaalde 

citrusziekten; 

 schrapping van de maïswortelboorder als quarantaineorganisme; 

 wijzigingen in de lijsten van schadelijke organismen, in de fytosanitaire eisen voor 
bepaalde schadelijke organismen en in de planten en plantaardige producten die 
moeten vergezeld zijn van een fytosanitair certificaat of een plantenpaspoort. 

3. Pest-status van België  

De aanwezigheid van schadelijke organismen in België, de zogenaamde fytosanitaire of 

Pest- status, wordt permanent opgevolgd door DG Dier, Plant en Voeding en het FAVV. 

Zes Pest-rapporten zijn opgemaakt in 2014:  

 een eerste vaststelling van ringrot (Clavibacter michiganensis subsp sepedonicus) 
op tomatenplanten,  

 de verspreiding van de Oost-Amerikaanse kersenboorvlieg (Rhagoletis cingulata) in 
België,  

 een nieuwe vondst van de maïswortelboorder (Diabrotica virgifera virgifera), voor 
het eerst sinds 2004,  

 de vaststelling en verspreiding van de iepenzigzagbladwesp (Aproceros leucopoda, 
EPPO alert list) in België; 

 het uitroeien van Fuchsia galmijt (Aculops fuchsiae) en het chrysantenstengelne-
crosevirus (Chrysanthemum stem necrosis virus).  

Het DG heeft hierover, in lijn met de internationale verplichtingen, gerapporteerd aan de 

European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO).  

EPPO zelf heeft in 2014 een eerste versie van haar Global Database3 gelanceerd. Deze 

databank moet op termijn alle pest-informatie bundelen, waaronder ook de gegevens 

over het voorkomen van schadelijke organismen. Het grote voordeel van de databank is 

dat de informatie onmiddellijk zal kunnen worden geraadpleegd, van zodra ze verwerkt is. 

Het DG kijkt de beschikbare informatie voor ons land na en heeft een statusupdate voor 

een zestigtal schadelijke organismen uitgevoerd. 
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 4. Transversale en internationale samenwerking 

4.1. IPPC - International Plant Protection Organisation 

Van 31 maart tot 4 april 2014 nam het DG deel aan de negende vergadering 

van de Commissie voor Fytosanitaire Maatregelen (CPM 9), die de Internati-

onale Plant Protection Convention (IPPC) beheert.  

Tijdens deze sessie is een nieuwe procedure vastgelegd voor het aannemen 

van de zogenaamde IPPC-aanbevelingen. Deze normatieve richtlijnen zijn, 

samen met de IPPC-standaarden, een belangrijk instrument voor de bescher-

ming van de plantengezondheid. Er werden ook twee IPPC-aanbevelingen 

aanvaard: één over de bescherming van aquatische planten en het vermijden 

van de verspreiding van schadelijke organismen via deze planten, en een an-

dere over de handel in planten en plantaardige producten via internet (e-

commerce).  

Zoals gewoonlijk werden de landen ook geconsulteerd over de ontwerpstan-

daarden. In 2014 waren dat er een twaalftal. De belangrijkste waren de ont-

werpen van fytosanitaire standaarden voor internationaal verkeer van zaai-

zaden en voor het transport van voertuigen, machines en materiaal in het 

internationaal verkeer. Tot slot werden de lopende dossiers behandeld, zoals 

standaarden rond het internationaal verkeer van graan en de verspreiding 

van plagen en ziekten via zeecontainers. 

4.2. EPPO - European and Mediterranean Plant Protection Organization 

In de loop van 2014 werden de strategische objectieven van EPPO voor de 

periode 2015-2020 vastgelegd, zowel voor het domein plantengezondheid als 

voor gewasbeschermingsmiddelen. EPPO wil onder meer de verschillende 

processen verbeteren, de banden met andere instanties aanhalen en consoli-

deren en ultiem de plantengezondheid beter beschermen. 

4.3. EFSA  

Het DG heeft in 2014 opnieuw samengewerkt met de Europese Autoriteit 

voor Voedselveiligheid (EFSA) voor de statusbepaling van een (voorlopig) 

laatste groep van 38 organismen, voornamelijk uit bijlage IIAII van de Euro-

pese fytorichtlijn (2000/29/EG). Het EFSA Plant Health Panel heeft deze infor-

matie gebruikt om voor de eerste keer een pestcategorisatie van deze plagen 

op te maken.  

Om efficiënter te werken heeft het EFSA de pestrisicoanalyse (pest risk as-

sessment) in twee delen opgesplitst, met de categorisatie als eerste luik. Tij-

dens deze fase focust het panel zich op kernelementen van de biologie van 

een plaag, die bepalend zijn voor de vestiging, verspreiding en impact, en op 

de huidige verspreiding in de EU. Op basis daarvan maakt het een aanbeve-

ling voor mogelijke regulering op.  

Pas als de lidstaten effectief beslissen om een organisme als quarantaineorga-

nisme te behouden, gaat EFSA in een tweede fase een volledige risicoanalyse 

maken voor de specifieke invoermogelijkheden (pathways) en mogelijke pre-

ventiemaatregelen. 

4.4. Transversaal 

Sinds 2013 wordt het Europese plantengezondheidsregime herzien. Dit 

maakt deel uit van het zogenaamde ‘five pack’, een pakket van wettelijke 

maatregelen (verordeningen) rond dier- en plantengezondheid, veiligheid van 

de voedselketen, zaaizaden en vermeerderingsmateriaal. Onder Italiaans 

voorzitterschap werd in 2014 een akkoord over een tweede compromisvoor-

stel voor plantengezondheid bereikt, dat in 2015 verder zal worden bespro-

ken. Vooral het vraagstuk rond het behoud van een open systeem van import, 

of de evolutie naar een gesloten systeem, blijft een heet hangijzer. 

In het kader van het nieuwe plantengezondheidsregime moeten onder meer 

de lijsten met schadelijke organismen worden aangepast, in functie van hun 

huidige fytosanitair statuut. Hiervoor is een specifieke werkgroep opgericht, 

die ook de adviezen en de opmerkingen van de lidstaten verzamelt. In samen-

werking met het FAVV en in overleg met de nationale referentielabo’s, de 

gewesten en de betrokken beroepssectoren heeft het DG het Belgische ant-

woord gecoördineerd.  

Goed nieuws voor de plantengezondheid is de goedkeuring van het Common 

Financial Framework op het niveau van het ‘five pack’. Dankzij dit Europese 

kader voor cofinanciering aan de lidstaten wordt het op termijn mogelijk om, 

net als voor dierengezondheid, cofinanciering te verkrijgen voor waardever-

lies van planten en plantaardige producten door fytosanitaire maatregelen 

(zie ook ‘solidariteitsfonds voor aardappelproducenten’). 

3. 
https://gd.eppo.int 
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1. Uitoefening van de diergeneeskunde 

1.1 Diergeneeskundig rechtspersoon 

Sinds april 2014 kunnen vennootschappen van dierenartsen als 

diergeneeskundig rechtspersoon worden erkend. Dat houdt in dat het 

diergeneeskundig toezicht in de veebedrijven nu door een 

dierenartsenpraktijk in plaats van één fysieke persoon kan worden uitgevoerd. 

Deze flexibiliteit maakt een snellere en dus betere zorg mogelijk. 

Een diergeneeskundig rechtspersoon heeft dezelfde rechten en plichten als 

een dierenarts. Allebei moeten ze bijvoorbeeld een verzekering 

beroepsaansprakelijkheid afsluiten. 

Om de afzonderlijke leden afdoende te beschermen, kan de rechtspersoon 

burgerlijk aansprakelijk worden gesteld. 

De creatie van de diergeneeskundige rechtspersoon vereiste een grondige 

aanpassing van de wet op de uitoefening van de diergeneeskunde en van de 

wet tot instelling van de Orde der Dierenartsen1. Het DG heeft vorig jaar ook 

zes uitvoeringsbesluiten gepubliceerd voor de praktische toepassing van de 

erkenning, van de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding en van het 

diergeneeskundig toezicht in de runder-, de varkens-, de pluimveesector en de 

sector kleine herkauwers.  

1.2. Erkenning van dierenartsen in 2014 

1. 
Wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen  

 

 

218 dierenartsen 

2 diergeneeskundige rechtspersonen 

2. Sanitair fonds 

2.1. Inning van onbetaalde bijdragen 

Het DG heeft een advocatenkantoor opdracht gegeven om de onbetaalde 

verplichte bijdragen van de voorbije jaren te innen. Hij zal alle nodige 

juridische middelen inzetten om de openstaande bedragen op te vorderen.  

2.2. Inkomsten en bijdragen in 2014 

Het Sanitair Fonds werd eind vorig jaar met enkele onvoorziene inkomsten 

gespijsd: 

 7.141.467 euro van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau 

(BIRB). Tijdens de dioxinecrisis had het Sanitair Fonds de compensaties 

verschuldigd door de mengvoederfabrikanten geprefinancierd; 

 Een deel daarvan was al terugbetaald. Omwille van de regionalisering 

van het BIRB op 1 januari 2015 is vorig jaar ook het resterende saldo 

vereffend; 

 472.688 euro aan cofinanciering van de EU voor de vaccinatie tegen 

blauwtong in 2009, waarvan 449.618 euro naar het Deelfonds 

Runderen is gevloeid en 23.070 euro naar het Deelfonds Kleine 

Herkauwers. 

Dankzij deze extra middelen konden de verplichte bijdragen aan het Sanitair 

Fonds voor 2014 worden aangepast. De veehouderij leed vorig jaar immers 

aanzienlijk onder het handelsembargo van de Russische federatie. Voor de 

rundersector werd de bijdrage met 57% verminderd en werd de facturatie 

uitgesteld van november 2014 naar begin januari 2015. De bijdrage van de 

sector varkens werd helemaal geannuleerd.  

De bijdragen voor het Deelfonds Zuivel, daarentegen, werden vanaf 1 januari 

2014 verhoogd om het programma voor de bestrijding van paratuberculose in 

de periode 2015-2017 te financieren. 
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3. Dierlijke sectoren 

3.1. Verplicht te bestrijden dierenziekten 

Het DG heeft de officiële lijst met verplicht aan te geven en te bestrijden dierenziekten vernieuwd.  

Omwille van hun wijde verspreiding zijn verscheidene ziekten niet langer aangifteplichtig, bijvoorbeeld myxomatose en Viraal Hemorragisch Syndroom bij konijnen, de ziekte van 

Marek bij kippen, het Porcien Reproductief en Respiratoir Syndroom (PRRS), varroase bij bijen, rotkreupel bij schapen, trichomoniase en vibriose bij runderen.  

Nieuw opduikende ziekten zoals Q-koorts bij herkauwers, botulisme bij runderen, bepaalde virale encephalitiden bij paardachtigen, salmonella pullorum gallinarum bij pluimvee en 

vogels werden toegevoegd. 

3.2. Runderen 

3.2.1. Boviene Virale Diarree (BVD) 

Sinds 1 januari 2015 loopt het bestrijdingsprogramma tegen Boviene Virale Diarree in de veehouderij. De bedoeling is om het virus de komende jaren uit te roeien door alle dieren 

die drager zijn op te sporen en te euthanaseren. Het DG heeft een goede doorstart verzekerd door in 2014 al compensaties voor de veehouders te geven. Zij krijgen sinds september 

een tegemoetkoming voor de verzending van de oorweefselstalen en sinds oktober ook voor de handelingen van de bedrijfsdierenarts.  

Voor de concrete uitvoering van het stappenplan heeft het DG vorig jaar drie conventies afgesloten: 

 voor het ontwikkelen en onderhouden van een toepassing die de analyseresultaten verwerkt en de BVD-statussen toekent. De Verenigingen voor de Bestrijding van 

Dierenziekten, namelijk Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en l’Association Régionale de Santé et d’Identification Animales (ARSIA), staan hiervoor in; 

 voor de vrijwillige euthanasie van IPI-kalveren in 2014 en voor de bemonstering van hun moeders; 

 voor het beheer van de BVD-gegevens in Sanitel
2
. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) voert dit uit. 

Om de sector te informeren, heeft het DG de folder ‘BVD: een blik op het bestrijdingsprogramma’ uitgebracht. Hierin staat praktische informatie voor de rundveehouders over het 

voorkomen en bestrijden van BVD. Het DG heeft de publicatie onder meer al verdeeld tijdens de landbouwbeurs van Libramont, waar het voor de eerste keer aan deelnam. 

3.2.2. Infectieuze Boviene Rhinotracheïtis (IBR) 

De Europese Unie heeft op 8 oktober 2014 het Belgische bestrijdingsprogramma tegen Infectieuze Boviene Rhinotracheïtis goedgekeurd. Dat houdt in dat ons land nu ook 

invoerbeperkingen kan opleggen voor levend vee, sperma en producten van dierlijke oorsprong.  

De vergoedingen of vacaties voor de schatters zijn voor alle sectoren (pluimvee, runderen, kleine knaagdieren en varkens) opgetrokken naar 22 euro per begonnen half uur
3
.  

3.2.3. Brucellose en tuberculose 

In 2014 waren er geen haarden van runderbrucellose en geen nieuwe haarden van rundertuberculose. 
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3.3. Varkens 

3.3.1. Porcine Epidemische Diarree (PED) 

Het DG heeft de uitbraken van Porcine Epidemische Diarree in de Verenigde 

Staten en Canada de afgelopen jaren nauwlettend opgevolgd. De 

economische gevolgen van deze ziekte zijn dan ook bijzonder zwaar.  

Een prevalentiestudie vorig jaar heeft aangetoond dat de Belgische varkens 

geen antistoffen tegen het virus hebben en dus niet beschermd zijn. Daarom 

wil het DG de komende jaren extra waakzaam zijn om de ziekte uit ons land 

te houden. 

3.3.2. Gezondheidsmonitor Varkens 

De Gezondheidsmonitor voor Varkens is een nieuw programma om 

economisch belangrijke ziekten in de varkenshouderij op te volgen en te 

beheren. Door alle gegevens hierover samen te voegen en te analyseren, 

moet de productie verbeteren en het antibioticagebruik worden 

verminderd. Zowel veebedrijven als slachthuizen kunnen vrijwillig 

deelnemen. Het programma wordt financieel ondersteund door het Sanitair 

Fonds. 

3.3.3. Porcien Respiratoir Reproductief Syndroom (PRRS) 

Van eind 2012 tot maart 2014 liep in 132 varkenshouderijen in Wallonië een 

prevalentiestudie naar het Porcien Respiratoir Reproductief Syndroom 

(PRRS). De ziekte blijkt in ongeveer de helft van de bedrijven voor te komen.  

Dit is een heel andere situatie dan in Vlaanderen, waar het virus in zo goed 

als alle bedrijven aanwezig is. Dat komt omdat hier meer varkensbedrijven 

zijn en de productie zelf ook intensiever verloopt. Als er een programma 

komt om de ziekte te bestrijden, dan zal het met deze eigenheden rekening 

moeten houden. 

Om de ziekte te kunnen terugdringen, zal het virus in de eerste plaats in de 

centra voor kunstmatige inseminatie moeten worden bestreden. Van alle 

Vlaamse centra zijn op dit moment maar enkele vrij van PRRS. Slechts een 

kleine minderheid kiest voor systematische vaccinatie. 

3.4. Zuivel 

3.4.1. Europees melkquotum 

Op 1 april 2015 komt er na 31 jaar een einde aan het Europese melkquotum. 

Melkveehouders mogen dan onbeperkt melk produceren. De afschaffing 

biedt een antwoord op de groeiende vraag naar melk en de hoge melkprijs 

van de afgelopen jaren. 

3.4.2. Paratuberculose 

Eind 2014 heeft de meerderheid van de aankoopbedrijven beslist om enkel 

nog melk af te nemen van melkveebedrijven die deelnemen aan het 

controleprogramma voor paratuberculose. Dit werd in 2006 gelanceerd en 

maakt sinds 2012 ook deel uit van Integrale Kwaliteitszorg Melk
4
. 

Vorig jaar was al meer dan 36% van alle melkveebedrijven bij het 

controleprogramma aangesloten. Dit aantal zal nu naar alle verwachtingen 

nog stijgen. Om hierop in te spelen, heeft het Sanitair Fonds de cofinanciering 

van de analysekosten aangepast: sinds 1 november 2014 is de tussenkomst 

verminderd van 3,92 euro naar 1,80 euro per test en de duur van de 

cofinanciering is beperkt tot drie jaar. Sinds 1 januari 2014 zijn de verplichte 

bijdragen voor het Deelfonds Zuivel ook verhoogd. 

 

2. 
Belgisch systeem voor het beheer van de identificatie, de registratie en het toezicht op dieren 

(runderen, schapen, geiten, herten, pluimvee) 
 

3. 
KB van 19 april 2014 betreffende de vacaties van de deskundigen die schatting van dieren 

uitvoeren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de 
dierlijke producten  

4. 
Autocontroleprogramma dat de toepassing van goede landbouwpraktijken in een 

melkveebedrijf waarborgt  
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 3.5. Pluimvee 

3.5.1. Salmonella 

Sinds 1 januari 2014 zijn de contractuele bijdragen in de fok- en legsector, met terugwerkende kracht tot 2005, vervangen door verplichte bijdragen. Dat was nodig om in aanmerking te 

komen voor Europese cofinanciering van de vaccinatie tegen salmonella. Ons land heeft al een deel van de ingehouden cofinanciering ontvangen, voor de periode 2010-2012. 

3.5.2. Chronic Respiratory Disease (CRD) 

Op vier Belgische fokbedrijven werd in juni 2014 een belangrijke uitbraak met Mycoplasma Gallisepticum vastgesteld, die CRD veroorzaakt. De bacterie werd vermoedelijk verspreid bij 

de vervanging van oude hanen door jonge exemplaren voor de bevruchting. De besmette dieren werden geslacht en vergoed door het Sanitair Fonds. Om nieuwe uitbraken te 

voorkomen, voert de werkgroep Pluimvee van het fonds een nieuwe snelle test in. Die moet binnen de acht dagen na de verplaatsing van de hanen worden uitgevoerd. 

3.5.3. Aviaire influenza: verhoogde waakzaamheid 

In Duitsland, Nederland en Engeland is vorig jaar HPAI H5N8, een zeer besmettelijke variant van het vogelgriepvirus, opgedoken. Dat leidde tot een toestand van verhoogde 

waakzaamheid in België. Het DG heeft ook het koninklijk besluit over de bestrijding van aviaire influenza5 aangepast: alle risicomaatregelen kunnen nu afzonderlijk worden toegepast in 

plaats van als pakket en ook voor pluimvee van particulieren kan nu ophokplicht worden opgelegd. 

3.6. Bijen 

De kleine bijenkastkever, die in principe niet op het Europese grondgebied voorkomt, heeft in 2014 zijn weg naar Zuid-Italië gevonden. Dit zorgt voor ongerustheid, want het insect is 

moeilijk te bestrijden en zorgt voor aanzienlijke economische schade in de bijenteelt. 

Met deze dreiging in het achterhoofd, is het DG in 2014 met de sector overeengekomen om een Fonds voor de Bijenteelt op te richten. De imkers zullen elk jaar een verplichte bijdrage 

hieraan betalen. Als er een ziekte of plaag opduikt, kan met deze middelen een officieel bestrijdingsprogramma worden opgestart en kunnen de getroffen imkers financieel worden 

ondersteund. 

Vorig jaar heeft het DG ook het koninklijk besluit voor de bestrijding van bijenziekten6 aangepast. De grootste wijziging is dat voor varroase geen aangifteplicht meer geldt omdat de 

ziekte intussen wijd verspreid is.  

3.7. Paarden 

3.7.1. Identificatie en registratie in 2014 

 22.721 nieuwe paarden (totaal: 268.830) 

146 nieuwe identificeerders (totaal: 1597) 
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 3.7.2. Herziening van de Europese regels voor identificatie 

Het voorstel van de Europese Commissie met nieuwe regels voor de identificatie van paarden is in september 2014 goedgekeurd en zal op  1 januari 

2016 in werking treden. Aanleiding voor de herziening was de fraude met paardenvlees in kant-en-klare gerechten in 2013. Het nieuwe systeem moet dit soort 

misbruiken onmogelijk maken. 

Elk veulen moet, voor het één jaar wordt, van een uniek paspoort en identificatienummer worden voorzien. Dat paspoort zal ook dienst doen als medisch 

dossier. Alle paarden die na 1 juli 2009 geboren zijn, moeten ook een microchip dragen. Tot slot moeten alle lidstaten een centrale gegevensbank oprichten.  

Ons land heeft al sinds 2006 een centrale databank, die door de Belgische Confederatie van het Paard wordt beheerd. De confederatie werkt momenteel aan 

een vereenvoudigde digitale identificatieprocedure, die tegen 2016 klaar voor gebruik zou moeten zijn. 

3.8. Gezelschapsdieren 

Sinds 29 december 2014 zijn de Europese regels voor het reizen met honden, katten en fretten een stuk strenger7.  

De grootste wijziging voor België is dat dieren die jonger zijn dan twaalf weken of die niet gevaccineerd zijn tegen rabiës onder geen enkele voorwaarde meer 

in ons land mogen worden binnengebracht. Voor alle lidstaten geldt nu immers dezelfde basisregel: de eerste vaccinatie tegen rabiës kan pas vanaf de leeftijd 

van 12 weken worden uitgevoerd en geldt maar vanaf 16 weken, dus na minimaal 21 dagen.  

3.9. Rabiës 

Het koninklijk besluit van 10 februari 1967 houdende reglement van de diergeneeskundige politie op de hondsdolheid en het ministerieel besluit van 23 

februari 1967 houdende tijdelijke maatregelen van gezondheidspolitie inzake rabiës, dienen ingrijpend te worden herzien.  

De systematische vaccinatie van vossen en de verplichte vaccinatie van honden in risicogebieden (ten Zuiden van Samber en Maas) heeft ertoe geleid dat 

rabiës in België werd teruggedrongen. Het laatste geval van niet-geïmporteerde rabiës in België dateert van juli 1999. Het betrof een rund in de streek 

Longvilly-Bastogne, dicht bij de grens met het Groothertogdom Luxemburg. De laatste besmette vos werd op 3 april 1998 in hetzelfde gebied ontdekt. 

Een nieuw ontwerp van koninklijk besluit werd voorbereid en voorgelegd aan het wetenschappelijk comité. Dit ontwerp houdt rekening met het feit dat België 

vrij is van rabiës, de regionalisatie van de bestrijding van dierziekten bij wilde dieren, en de Europese bepalingen omtrent  het verkeer van gezelschapsdieren.  

 

5. Koninklijk besluit  van 5 mei 2008 betreffende de bestrijding van de aviaire influenza 
 

6. KB van 7 maart 2007 betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van de bijen  

7. Verordening (EU) Nr. 576/2013 van 12 juni 2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van 

gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 998/2003  
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 1. Gemedicineerde voeders 

Sinds 2013 mogen dierenartsen via elektronische weg gemedicineerde 

voeders voorschrijven. Vorig jaar werd een eerste ‘gemachtigde verlener van 

elektronische archiverings- en tijdsregistratiediensten’ geselecteerd, die deze 

dienst aanbiedt. Bemefa, de Belgische vereniging van 

Mengvoederfabrikanten, kreeg op 26 juni 2014 haar officiële machtiging. 

Het elektronisch voorschrift wordt rechtstreeks door de dierenarts naar de 

fabrikant gestuurd, waardoor het gemedicineerde voeder sneller beschikbaar 

is en zieke dieren sneller kunnen worden behandeld. Bovendien is er minder 

risico op fouten en kan het geneesmiddelengebruik in de dierlijke sector goed 

worden opgevolgd. 

Op Europees niveau wordt momenteel gewerkt aan de verdere harmonisatie 

van de regels voor de bereiding, het verhandelen en het gebruik van 

gemedicineerde voeders. DG Dier, Plant en Voeding vertegenwoordigt de 

Belgische overheid, in nauw overleg met de andere bevoegde 

overheidsdiensten (het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 

Gezondheidsproducten) en de betrokken sectoren. De discussies over deze 

Europese ontwerpverordening zullen in 2015 worden verdergezet. 

2. Zinkconvenant 

Het DG heeft in 2014 het zinkconvenant tussen de mengvoederfabrikanten en 

de ministers van Landbouw en Volksgezondheid geëvalueerd. Hierin was 

overeengekomen om het maximaal toegelaten zinkgehalte in voeder voor 

varkens in de afmestfase te verlagen van 150 mg (de Europese norm) naar 110 

mg per kg. Die verlaging moet de verhoogde zinkuitstoot door het gebruik van 

gemedicineerde voormengsels op basis van zinkoxide bij biggen 

compenseren. Het kortstondig gebruik van zinkoxide bij biggen werkt 

preventief tegen speendiarree en is dus een belangrijk alternatief voor het 

gebruik van antibiotica. 

 
De focus van de sector lag in 2014 vooral op de bewustmaking van de 

fabrikanten die het convenant hebben onderschreven. Zij vertegenwoordigen 

samen 97% van de totale hoeveelheid mestvarkensvoeder die in België wordt 

verhandeld. Uit de evaluatie blijkt dat de voorwaarden van het convenant 

goed door de betrokken sectoren worden nageleefd: maar liefst 95% van de 

analyses was conform. Uit de resultaten blijkt ook duidelijk een dalende trend 

in de zinkgehalten in de voeders, sinds de start van het convenant in 

september 2013. Bovendien komen bij de varkens geen negatieve 

gezondheidseffecten voor die aan een verminderd zinkgebruik kunnen 

worden gekoppeld. 

Dankzij dit convenant levert België dus een belangrijke bijdrage aan de 

vermindering van de zinkuitstoot in het milieu via varkensmest. Niet alleen 

wordt de verhoogde uitstoot door het gebruik van therapeutische doses zink 

bij gespeende biggen ruimschoots gecompenseerd, maar bovendien bereidt 

ons land zich op deze manier al voor op een mogelijke verlaging van de 

Europese norm voor zink in mestvarkensvoeders. 

3. Toevoegingsmiddelen 

In 2014 heeft het DG een nieuwe databank voor toevoegingsmiddelen in 

diervoeders ontwikkeld. Deze bevat alle additieven die in de Europese Unie 

zijn toegelaten, en de voorwaarden waaronder ze mogen worden gebruikt. 

Het grote voordeel van de databank is dat het DG snel en eenvoudig de meest 

recente lijst van toegelaten toevoegingsmiddelen aan de betrokken sectoren 

en overheidsdiensten via haar website kan ter beschikking stellen. 

De Europese herevaluatie van toevoegingsmiddelen voor diervoeding 

(verordening 1831/2003) is nog altijd aan de gang. In 2014 werden op basis 

van de opinies1 van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) 31 

nieuwe vergunningen verleend. Daarnaast loopt een discussie over de 

toediening van toevoegingsmiddelen via drinkwater.  

 

1. 69 opinies over 117 stoffen in 2014 

 

23 



 

26 26 

Tot slot heeft het DG actief deelgenomen aan de besprekingen over een nieuwe Europese verordening die het statuut en de etiketteringsvoorschriften van ‘preparaten’ van additieven 

zal verduidelijken. Het hoofddoel is meer transparantie over de aanwezigheid van technologische additieven en andere stoffen in toevoegingsmiddelen die als preparaat worden 

verhandeld. De publicatie van de verordening is begin 2015 voorzien. 

4. Gezondheidsbeweringen op het etiket 

Het DG heeft in 2014 een update uitgevoerd van de’ indicatieve lijst van gezondheidsbeweringen’2 die op het etiket van diervoeders mogen voorkomen. Net als voor menselijke voeding 

zijn voor deze claims op Europees niveau beperkingen opgelegd. De belangrijkste daarvan is dat de etikettering en de aanbiedingsvorm op geen enkele manier de indruk mogen wekken 

dat een diervoeder een ziekte kan voorkomen, behandelen of genezen.  

In België worden gezondheidsbeweringen geïnterpreteerd door de bevoegde overheidsdiensten en door de Gemengde Commissie3. Die laatste bepaalt ook het statuut van producten 

die zich in de ‘grijze zone’ tussen geneesmiddelen, diervoeders, biociden, cosmetica en gewone gebruiksproducten bevinden. De indicatieve lijst licht in feite de interpretatie van de 

claims door de overheid toe en is zo een hulpmiddel voor de fabrikanten om de wetgeving correct toe te passen. 

 

2. www.gezondheid.belgie.be/eportal/AnimalsandPlants/animalhealth/animalnutrition/Labelling 
3. samengesteld uit vertegenwoordigers van het DG Dier, Plant en Voeding, het DG Leefmilieu, 
het FAGG, het FAVV en de FOD Economie  
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1. Voedselveiligheid 

1.1. Additieven 

Voor aluminiumlakken van de kleurstoffen cochinelle, karmijnzuur en karmijn 

werd het toegelaten gebruik uitgebreid voor een aantal nicheproducten en 

producten die niet voor kinderen zijn bestemd. Ook aluminiumlakken op basis 

van riboflavine zijn nu toegelaten als alternatief voor aluminiumlakken van 

andere gele kleurstoffen die in voeding mogen worden gebruikt1. 

De lijst van additieven die in bepaalde vleesbereidingen mogen worden 

gebruikt, werd uitgebreid2. De nieuwe toelatingen voor bepaalde 

stabilisatoren, kleurstoffen, zuurteregelaars, antioxidanten en 

conserveermiddelen gelden telkens voor specifieke vleesbereidingen. Zo mag 

gemodificeerd zetmeel aan producten zoals blinde vinken worden toegevoegd 

om die sappig te houden en ervoor te zorgen dat ze niet uiteenvallen.  

De gebruiksvoorwaarden voor karamelkleurstoffen in bier werden 

aangescherpt, omdat de consument vooral via deze weg aan 

ammoniakkaramel wordt blootgesteld. Anderzijds zijn deze kleurstoffen sinds 

2014 toegelaten in moutdranken zoals tafelbier, die normaal gezien niet 

samen met bier maar als vervanging ervan worden geconsumeerd. 

Het additief E912 esters van montaanzuur, gebruikt als glansmiddel voor 

citrusvruchten, meloenen, papaja's, mango's, avocado's en ananassen, is 

verboden. Er zijn op dit ogenblik onvoldoende gegevens over de toxiciteit en 

de carcinogeniteit van deze esters beschikbaar om ze als additief te kunnen 

beoordelen. 

De nieuwe additieven die in 2014 werden toegelaten, zijn de zoetstof 

advantaam, het glansmiddel polyvinylalcohol-polyethyleenglycol-

entcopolymeer en de draagstof L-leucine. Advantaam of E969 is ongeveer 

37.000 keer zoeter dan suiker en dus nog veel intensiever dan aspartaam. De 

zoetstof is in verscheidene categorieën van levensmiddelen, uitgezonderd vis 

en vlees, toegelaten ter vervanging van caloriehoudende suikers. PVA-PEG-

entcopolymeer of E 1209 is goedgekeurd als direct in water oplosbaar 

omhullingsmiddel voor voedingssupplementen. L-leucine mag enkel in 

zoetstoftabletjes worden gebruikt en zorgt ervoor dat deze minder plakken 

aan de machine waarin ze worden gemaakt. 

1.2. Enzymen 

Een nieuwe leidraad voor de industrie verduidelijkt dat enzymen die uit een 

voedingsmiddel zijn verwijderd of die onomkeerbaar zijn gedenatureerd of 

afgebroken, als technische hulpstoffen worden aanzien. Dat betekent dat ze 

niet op het etiket van het voedingsmiddel moeten worden vermeld. Dit geldt 

voor heel wat voedingsmiddelen die een verhittingsproces hebben ondergaan. 

Over enkele jaren zullen enkel nog de enzymen die het Europese 

toelatingsproces hebben doorlopen in levensmiddelen mogen worden 

gebruikt3. Het DG werkt mee aan de beoordeling van de enzymen. Pas als 

blijkt dat ze aan alle criteria voldoen, worden ze in de Europese lijst 

opgenomen. 

1.3. Aroma’s 

Sinds 22 oktober 2014 is de positieve lijst van aromastoffen van kracht, maar 

niet alle stoffen zijn al geëvalueerd. Het DG werkt nog altijd mee aan de 

update van de Europese lijst van aromastoffen en neemt ook deel aan de 

discussies over de etikettering van aroma’s.  

Daarnaast is een nieuwe begeleidende nota voor de voedingsindustrie met de 

criteria voor het gebruik van chemisch gedefinieerde stoffen als aromastof 

met smaakwijzigende eigenschappen of als smaakversterker. Deze moet 

bedrijven toelaten om nieuwe stoffen juist te classificeren en de correcte 

toelatingsaanvraag in te dienen. 

 

1. verordening 1333/2008
 

2. 
verordening 601/2014, sinds 25 juni 2014 van toepassing  

3. verordening 1332/2008  

 

27 



 

30 30 

 1.4. Chemische contaminanten 

Een van de belangrijkste besprekingen op Europees en internationaal niveau in 2014 ging 

over de herziening van de bestaande en de invoer van nieuwe maximumgehalten voor 

lood in voeding. Vooral gevoelige doelgroepen zoals kinderen riskeren volgens EFSA met 

de huidige normen een te grote opname, waardoor hun zenuwstelsel kan worden 

aangetast. De besprekingen over lood bevonden zich eind 2014 in de afrondingsfase.  

Ook de kwestie van maximumgehalten voor arseen in rijst en sommige rijstproducten 

stond hoog op de agenda. In tegenstelling tot andere voedingsmiddelen kan arseen in rijst 

al precies worden gemeten en dus genormeerd. De analyses van EFSA tonen aan dat 

arseen in grote mate in rijst voorkomt en dus gezondheidsrisico’s met zich kan 

meebrengen. 

De chroomgehaltes in voeding (uitgezonderd water) blijken niet zorgwekkend te zijn en 

vereisen geen verdere reglementering. Voor perchloraat daarentegen zijn de 

besprekingen over maximumgehalten heropgestart. EFSA is onder meer van mening dat 

kortetermijnblootstelling van kinderen die borstvoeding krijgen en van kleine kinderen 

met lage jodiuminname schadelijk zou kunnen zijn. 

Het DG nam ook deel aan de Europese besprekingen over polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen (PAK’s). Voor een aantal traditioneel sterk gerookte producten in 

bepaalde lidstaten zullen tijdelijke uitzonderingen op de maximumgehalten mogelijk zijn. 

Voor kleine gerookte Baltische haring en voor het Japanse visserijproduct katsuobushi zijn 

de maximumgehalten verhoogd. Voor voedingssupplementen, gedroogde kruiden en 

specerijen, thee en infusies en bananenchips zullen voor het eerst maximumgehalten 

worden bepaald, om de producenten aan te sporen om goede praktijken toe te passen. 

Voor voedingssupplementen op basis van gefermenteerde rode rijst, die als 

cholesterolverlagend middel worden verkocht, werd een norm voor citrinine bepaald. 

Deze stof wordt tijdens het fermentatieproces gevormd en is toxisch voor lever en nieren. 

Bovendien werd een norm voor het ongezonde erucazuur in plantaardige oliën en vetten 

en in levensmiddelen waaraan oliën of vetten zijn toegevoegd, en in volledige 

zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding, overgedragen naar de 

contaminantenverordening4. 

Er vonden discussies plaats over de normering van de schimmel moederkoorn en 

moederkoornalkaloïden, de giftige stoffen die deze schimmel produceert. Deze 

mycotoxines kunnen nu beter gemeten worden, maar de stap naar normering is niet zo 

eenvoudig. Daarnaast werd ook de normering van tropaanalkaloïden besproken. Die 

kunnen via zaden van giftig onkruid in voeding terechtkomen. 

In eigen land heeft het DG de consument willen bewustmaken over de vorming van 

acrylamide in voeding. In overleg met de Hoge Gezondheidsraad, het Federaal 

Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), de sectororganisaties en Test-

Aankoop is een beknopte gids met praktische tips opgesteld, die de consument moet 

helpen om acrylamide te verminderen bij het frituren en bakken van levensmiddelen zoals 

frietjes en koekjes. 

1.5. Microbiologische criteria, hygiëne en voedselveiligheid 

Over het ziekteverwekkend potentieel van de verschillende stammen van de E. coli 

bacterie bestaat er nog onduidelijkheid, waardoor er ook grote verschillen zijn tussen de 

maatregelen van de EU-lidstaten. Samen met het FAVV nam het DG in 2014 verder deel 

aan het Europese overleg over de mogelijke wijziging en invoering van criteria voor 

bepaalde levensmiddelen en over een geharmoniseerde aanpak voor import van voeding 

met mogelijk ziekteverwekkende E. coli. 

Het Belgisch campylobacterbeleid krijgt erkenning. Wij zijn dan ook de eerste lidstaat met 

een proceshygiënecriterium voor gehakt vlees en vleesbereidingen van pluimvee. Het DG 

heeft het beleid voorgesteld op de EU campylobacterworkshop en op een workshop in 

Ierland. 

Tot slot lopen er Europese besprekingen over een verfijning van de criteria voor de 

aanwezigheid van Salmonella, E. coli en norovirus in tweekleppigen. Zo zou een 

salmonellacriterium weinig zin hebben omdat deze bacterie weinig op zichzelf voorkomt 

maar vooral als de E. Coli waarde verhoogd is. Voor E. coli wil men het criterium meer 

afstemmen op het internationaal criterium. Voor het norovirus, dat vooral in oesters 

voorkomt, kan omwille van analytische moeilijkheden nog geen limiet worden vastgelegd. 

1.6. Etikettering, reclame en beweringen 

Allergenen 

Sinds 13 december 2014 moet bij niet-voorverpakte voeding de aanwezigheid van 

allergenen worden vermeld. De nieuwe wetgeving geldt voor alle zaken die niet-

voorverpakte voeding leveren of verkopen, zoals bakkerijen, slagerijen, supermarkten, 
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  restaurants, hotels, kantines van scholen of bedrijven, … Ze moet mensen met 

een voedselallergie toelaten om ook hier bewuste en juiste keuzes te maken. 

De basisregel is dat de informatie over allergenen, mits een aantal 

voorwaarden, zowel mondeling als schriftelijk mag worden gegeven. In het 

eerste geval moet er altijd een personeelslid in de zaak aanwezig zijn die de 

consument ter plaatse kan informeren. Als dat niet zo is, bijvoorbeeld in een 

zelfbedieningszaak, dan moeten de allergenen toch schriftelijk worden 

meegedeeld. Dat kan door de informatie duidelijk zichtbaar te afficheren, of 

door de klant erop te wijzen waar hij de juiste informatie kan krijgen 

(bijvoorbeeld in een register op de toonbank). 

Het DG heeft deze regelgeving in nauw overleg met de betrokken sectoren 

uitgewerkt en zoveel mogelijk operatoren rechtstreeks geïnformeerd. Zo was 

er in mei een tweede studiedag over de nieuwe voorschriften, in 

samenwerking met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen (FAVV) en met de FOD Economie, die de controles uitvoeren. 

Beweringen 

In 2014 heeft het DG één aanvraag voor de toelating van een 

gezondheidsbewering ontvangen, namelijk over inuline uit cichorei. Als de 

Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) een positief advies 

verleent, is het aan de Europese Commissie en de lidstaten om te bepalen 

onder welke voorwaarden de claim eventueel kan worden toegelaten. 

Daarnaast heeft het DG in overleg met de sector een aantal wijzigingen 

doorgevoerd in de ‘richtsnoeren betreffende de flexibiliteit in de toegestane 

bewoording van gezondheidsclaims’. Tot slot heeft het DG in oktober, samen 

met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), 

meegewerkt aan een grootschalige opleidingssessie voor inspecteurs en 

controleurs over de nieuwe regels voor de etikettering en beweringen. 

1.7. Flessenwater en water dat in de voedselproductie wordt gebruikt 

In 2014 heeft het DG acht aanvragen gekregen om natuurlijk mineraalwater 

en bronwater in flessen op de markt te brengen en drie toelatingen gegeven. 

Aan een officiële delegatie uit Vietnam gaf het DG een presentatie over de 

toelatingsprocedure en over de bevoegdheidsverdeling tussen de federale en 

regionale overheden op het vlak van natuurlijk mineraalwater.  

1.8. Novel foods 

In 2014 werden op Europees niveau 18 aanvraagdossiers voor de toelating 

van novel foods ingediend, waarvan twee via ons land (over flavonoïden uit 

zoethout en een enzym uit een extract van gefermenteerde soja).  

De Raad van de Europese Unie heeft hard verder gewerkt aan de herziening 

van de verordening over novel foods. In de toekomst zullen alle aanvragen op 

Europees niveau worden ingediend en behandeld. De Europese Autoriteit 

voor Voedselveiligheid (EFSA) zal de evaluaties uitvoeren. 

1.9. Bijzondere voeding 

Op vraag van de Europese Commissie heeft het DG een standpunt ingenomen 

over de zogenaamde groeimelken, bestemd voor peuters tot drie jaar. In ons 

land vallen deze niet onder bijzondere voeding. De Europese autoriteit voor 

Voedselveiligheid (EFSA) beschouwt groeimelk ook niet als noodzakelijk voor 

de doelgroep. Het DG liet weten dat ons land niet kiest voor een specifieke 

regelgeving voor groeimelken. 

Een andere vraag van de Europese Commissie ging over claims op 

zuigelingenvoeding. Het DG heeft zowel de Hoge Gezondheidsraad, Kind en 

Gezin als l’Office de la Naissance et de l’Enfance geconsulteerd om de 

Belgische standpunten over nieuwe Europese regelgeving voor te bereiden. 

In 2014 heeft het DG nauwer met andere lidstaten samengewerkt voor de 

beoordeling van dieetvoeding voor medisch gebruik. Nu bepaalde claims niet 

meer toegelaten zijn op voedingssupplementen, kiezen fabrikanten er meer 

en meer voor om hun producten als dieetvoeding voor medisch gebruik te 

commercialiseren. Het is dus van groot belang om dieetvoeding voor medisch 

gebruik streng te beoordelen en producten die hierin niet thuishoren effectief 

niet toe te laten.  

4. 1881/2006 
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1.10. Contactmaterialen 

Verscheidene wetteksten over verpakkingsmateriaal voor voedingsmiddelen worden momenteel herzien: 

 de verordening over verpakkingsmateriaal van kunststof5. Onder meer de grondstoffenlijst wordt vernieuwd; 

 de regelgeving over gerecycleerd plastic, met het oog op de publicatie van 105 toelatingen van procedures in 2015; 

 de regelgeving over actieve en intelligente verpakkingsmaterialen; 

 de regelgeving over keramiek. De Europese Commissie baseert zich hiervoor onder andere op de Belgische studie CERAFOOD over de effecten van verschillende parameters 

op de migratie van sporenelementen van keramische voorwerpen naar voedsel. 

Het DG werkte in overleg met de Belgische en Europese sectoren ook een koninklijk besluit rond lak voor voedingsmiddelen af. Die zal, bij gebrek aan Europese wetgeving, het 

gebruik van lak en vernis voor metalen en soepele verpakkingen en voor heavy duty coating6 regelen. De publicatie is voorzien in 2015. 

1.11. Voedingssupplementen 

Sinds 2013 kunnen notificatiedossiers voor voedingssupplementen ook elektronisch worden ingediend. De meeste aanvragen verlopen intussen via deze weg. In 2014 heeft het DG 

8.500 notificatiedossiers ontvangen, een stijging met 32% tegenover het jaar voordien. De aanvragers waren zowel Belgische bedrijven, als firma’s uit andere Europese lidstaten en 

derde landen. 

De lijst van voedingssupplementen met een notificatienummer is beschikbaar op de portaalsite7 van de FOD en wordt continu bijgewerkt.  

1.12. Planten 

Met verschillende lidstaten werd verder overleg gepleegd over de optimalisering en harmonisatie van de wetgeving, de veiligheidsevaluatie voor planten, de kwaliteit van de 

producten en de informatie aan de consument.  

In het ‘BELFRIT project ’ werken België, Frankrijk en Italië nauw samen aan een pragmatisch en coherent beleid, naar Belgisch voorbeeld8, voor de veiligheidsevaluatie van planten in 

voedingssupplementen. Een eerste resultaat is een gemeenschappelijke lijst van een 1000-tal planten, die op basis van hun traditioneel gebruik onder voorwaarden in 

voedingssupplementen kunnen worden toegelaten. Het Belgische model en het harmonisatieproject zijn in 2014 op verschillende nationale en internationale evenementen 

voorgesteld.  

Het DG heeft vorig jaar 25 recente wetenschappelijke adviezen van de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen op de portaalsite7 gepubliceerd. Dit is het wetenschappelijk 

adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid dat instaat voor de veiligheidsbeoordeling van planten et plantenbereidingen. Naast specifieke dossiers evalueert deze commissie nu de 

planten die op voorstel van het BELFRIT project kunnen worden toegelaten.  
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  1.13. Genetisch gemodificeerde organismen 

Veldproeven 

In oktober 2014 werd een aanvraag voor een nieuwe veldproef met genetisch 

gewijzigde maïs in de gemeente Wetteren ingediend. Het DG heeft de 

publieksraadpleging georganiseerd en het verslag hiervan opgemaakt. 

Daarnaast waren er twee aanvragen voor de verderzetting van proeven met 

genetisch gemanipuleerde populieren in 2015. Vooraleer toelating te geven, 

heeft het DG grondig gecontroleerd of aan alle voorwaarden was voldaan. 

De controles van de verschillende veldproeven worden altijd op kritieke 

momenten uitgevoerd. Voor de populieren was dit tijdens het opzetten van 

de proef en tijdens de bloei. Bovendien heeft het DG ook percelen 

gecontroleerd waarop de voorbije jaren veldproeven hadden plaatsgevonden, 

meer bepaald de percelen van de veldproeven met genetisch gemodificeerde 

aardappelen uit 2011/2012 en die van de veldproef met maïs uit 2013.  

  
Genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen en diervoeders 

Ons land heeft in 2014 twaalf adviezen aan de Europese Commissie gegeven 

over Europese aanvraagdossiers voor de toelating van genetisch 

gemodificeerde voedingsmiddelen en diervoeders. De stuurgroep GGO’s9 die 

het federale beleid coördineert, is twee keer samengekomen. 

Op Europees vlak zijn de regels voor de etikettering van honing die sporen 

van pollen afkomstig van GGO-planten bevat via de EU-richtlijn 2014/63 

verduidelijkt. Pollen worden niet meer als een ingrediënt maar als een 

natuurlijk bestanddeel van honing beschouwd. 

Daarnaast financiert de EU het GRACE-onderzoeksproject, om de impact van 

genetisch gemodificeerde planten op gezondheids-, leefmilieu- en socio-

economisch vlak te evalueren. Hierin worden onder meer verschillende 

voederproeven en hun in vitro alternatieven uitgetest, om na te gaan in welke 

mate die nuttige wetenschappelijke informatie opleveren om de 

gezondheidseffecten van GGO’s te evalueren. 

 

Protocol met de gewesten voor de controle op de aanwezigheid van 

GGO’s in zaaigoed 

Eind 2014 sloot het DG met de bevoegde gewestelijke administraties een 

protocol af voor de controle op de eventuele aanwezigheid van GGO’s in 

zaaigoed en ander teeltmateriaal. Hierin staan duidelijke afspraken over de 

samenwerking tussen en de rol van alle betrokkenen, zodat het 

controlebeleid uniform en doeltreffend is. De bedoeling is ook om een uniek 

loket aan te bieden: elke operator wordt maar door één overheid 

gecontroleerd. 

 
5. verordening 10/2011 van 14 januari 2011 betreffende materialen en voorwerpen van 

kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen 
6. speciale lak voor containers, grote pijpleidingen, opslagtanks, … 
7. www.gezondheid.belgie.be 
8. voedingssupplementen die planten bevatten worden gereglementeerd door het KB van 29 

augustus 1997. De 4 ‘hoofdingrediënten’ van deze wetgeving zijn: de notificatie van 

voedingssupplementen, de wetenschappelijke  
9 . experts van het DG, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) 

en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en vertegenwoordigers van de 

beleidscellen Volksgezondheid, Leefmilieu en Landbouw  
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2. Voedingsbeleid (Federaal Plan Voeding en Gezondheid) 

2.1. Minder zout, vet en suiker in onze voeding 

Het DG werkt al jaren samen met de voedingsindustrie, de distributiesector, de horeca en 

catering om de gehaltes aan zout, vet en suiker in voedingsmiddelen te doen dalen. Voor 

zout was in 2009 al een streefdoel vastgelegd, namelijk om de inname tegen 2013 met 

10% te verminderen. Het DG heeft vorig jaar een innamestudie bij de Belgische bevolking 

gehouden, om na te gaan of dat gelukt is. De resultaten worden in 2015 verwacht. 

Intussen buigt een werkgroep zich over de vet- en suikergehaltes in voeding, en zelfs over 

de grootte van voorverpakte porties. Een actieplan met concrete cijfers is bijna af. 

2.2. Borstvoeding 

Een van de opdrachten in het Federaal Plan Voeding en Gezondheid is om borstvoeding in 

België te promoten, beschermen en ondersteunen. Naar goede gewoonte nam het DG 

ook in 2014 deel aan de Babyboom beurs voor (aanstaande) ouders. De jaarlijkse 

affichecampagne in de Week van de Borstvoeding10 luidde ‘Borstvoeding, getest en 

goedgekeurd’ en legde daarmee het accent op de overtuiging van alle mama’s, ongeacht 

hun achtergrond. 

3. Wetenschappelijk onderzoek 

In 2014 gaf het DG opdracht voor een studie over ‘de inname van contaminanten THI en 

4-MEI door de Belgische bevolking via de levensmiddelenkleurstoffen ammoniakkaramel 

en sulfietammoniakkaramel’. De studie moet een beter zicht geven op de onzuiverheden 

in  de kleurstoffen, en dus op de gezondheidsrisico’s ervan. 

 

 

Ook de cel Contractueel Onderzoek van de FOD financiert wetenschappelijk onderzoek, 

dat het DG mee selecteert. Twee projecten rond voedselveiligheid werden in 2014 

weerhouden: 

 ‘Identificatie en kwantificatie van infectieuze humaan pathogene 

norovirussen in levensmiddelen’: deze studie onderzoekt de precieze relatie 

tussen deze virussen in voeding en de risico’s voor de volksgezondheid, en 

zoekt ook alternatieve detectie- en kwantificatiemethodes; 

 ‘Onderzoek naar de veiligheidsgevaren bij de kweek van insecten’. 

Het tweedaags symposium ‘Een wetenschappelijk oog op veilig voedsel’ op 15 en 16 

oktober bracht alle recent uitgevoerd contractueel onderzoek rond voedselveiligheid in 

beeld.  

Aan de lidstaten en aan de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) stelde het 

DG de resultaten voor van het onderzoek naar: 

 toxineproductie door Bacillus cereus, karakterisatie en detectie van de 

stammen verantwoordelijk voor voedselvergiftiging (BACEREUS);  

 hitte-inactivatie van pathogene kiemen bij de bereiding van voedsel via 

diverse kooktechnieken (PATHOGENCOOK). 

Tijdens de’ EU campylobacterworkshop’ in Brussel en op een Ierse workshop in Dublin 

(zie ook voedselveiligheid – microbiologische risico’s) kwamen kort de resultaten van de 

CAMPYVAR en CAMPYTRACE projecten aan bod. Het eerste project onderzocht de 

risicofactoren voor besmetting met campylobacter in Belgische kippenslachthuizen, het 

tweede bepaalde welke maatregelen kippenslachthuizen kunnen nemen om deze 

besmetting terug te dringen. 

Tot slot heeft het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)de 

gegevensverzameling in het kader van de Voedselconsumptiepeiling opgestart. De eerste 

resultaten worden in 2015 verwacht. 
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 4. Internationale activiteiten 

4.1. Codex Alimentarius  

Als nationaal contactpunt voor de Codex Alimentarius leidt DG Dier, Plant en Voeding de Belgische delegaties in de commissie en diverse comités. In 2014 

leverde ons land een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe Codex-normen voor etikettering, contaminanten, additieven, hygiëne, 

diergeneesmiddelen, enzovoort. 

4.2. Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) 

Het Advisory Forum van EFSA stelt alles in het werk voor een structurele wetenschappelijke samenwerking tussen de lidstaten. Zo heeft het forum een 

roadmap voor deze samenwerking tot 2016 vastgelegd, de contracten en financieringssystemen herzien, een procedure bepaald om uiteenlopende 

wetenschappelijke opinies te behandelen en een platform ontwikkeld om informatie over risico-evaluaties in de EU te delen. 

 

 

10. Eerste week van oktober 
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1. Tabak 

1.1. Strengere bestraffing doet aantal inbreuken dalen 

Sinds 10 mei 2014 staan er strengere straffen op de overtreding van het rookverbod: 

 de boetes zijn verhoogd: de maximumboete stijgt van 1.800 euro naar 6.000 euro; 

 de rechtbank kan een horecazaak voor een periode van één tot zes maanden sluiten; 

 het DG kan tabaksautomaten verzegelen die niet aan de regels voldoen.  

De gevolgen op het terrein waren onmiddellijk merkbaar: van juli tot december stelde het DG al 7% minder inbreuken vast dan in de eerste zes maanden van 

2014. Met gerichte controles en met de steun van het Belgisch gerecht wil het DG deze tendens de komende jaren bevestigen.  

1.2. Folder ‘een rookvrije horeca: zo moet het’ 

Het DG bracht in het voorjaar een gloednieuwe folder over het rookverbod uit, die alle regels en richtlijnen voor de horeca-uitbaters nog eens op een rijtje zet. 

Belangrijk is dat het rookverbod in de horeca altijd geldt, dus ook tijdens privéfeestjes of na de openingsuren. Zowel uitbaters als rokers zijn verantwoordelijk en 

kunnen een boete krijgen. Ook andere producten om te roken zoals een waterpijp of een elektronische sigaret vallen onder het rookverbod. 

De folder is beschikbaar op de portaalsite van de FOD Volksgezondheid1 en wordt tijdens de controles verdeeld. 

1.3. Notificatie van tabaksproducten 

In 2014 moesten de fabrikanten voor het eerst een heffing van 125 euro betalen voor de notificatie van hun tabaksproduct. Op de portaalsite van de FOD staat 

de lijst met alle tabaksproducten en hun samenstelling2. Informatiefiches geven meer uitleg over de risico’s van de meest voorkomende ingrediënten. 

1.4. Nieuwe Europese richtlijn over tabaksproducten 

Op 3 april 2014 nam de Europese Commissie de richtlijn 2014/40/EU aan. Die zal de consument nog beter beschermen tegen de schadelijke gevolgen van tabak. 

Ze bevat nieuwe regels over de notificatie, etikettering en samenstelling van tabaksproducten, over de verkoop via internet, over elektronische sigaretten en 

nog veel meer.  

 

1. www.gezondheid.belgie.be/eportal/Myhealth/Tobacco  : meer over dit thema (rechtermenu) 
2. www.gezondheid.belgie.be/eportal/Myhealth/Tobacco/Fabrication/Database 
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 1.5. Kaderovereenkomst voor de bestrijding van tabaksgebruik 

178 landen hebben zich al aangesloten bij de kaderovereenkomst voor de bestrijding van 

tabaksgebruik van de Wereldgezondheidsorganisatie. De Conferentie der Partijen komt 

om de twee jaar samen om deze internationale samenwerking levend te houden. 

Op de agenda van de zesde conferentie vorig jaar stonden onder meer: 

 het ontwerp van een richtsnoer voor de heffingen op tabaksproducten; 

 belangrijke kwesties rond de elektronische sigaret, de waterpijp en 
tabaksproducten zonder rook; 

 het protocol over de strijd tegen illegale handel in tabaksproducten; 

 … 

1.6. Controleresultaten 2014 

 Cafés     

  Inbreuken PV’s 

Rookverbod 18% 949 

Rookkamer 54 % 202 

Verbodstekens 13% - 

Openbare ruimtes     

  Inbreuken PV’s 

Rookverbod 6% 153 

Rookkamer 46% 51 

Verbodstekens 23% - 

Andere     

  Inbreuken PV’s 

Verkoop aan -16 1% 23 

Tabaksautomaten (leeftijdscontrole) 23% 102 

Etikettering tabaksproducten 19% 11 

Reclame 17% 31 

2. Alcohol 

2.1. Verbod op de verkoop van alcohol aan jongeren 

Het DG controleert het verbod op de verkoop van alcohol aan minzestienjarigen en van 

sterke drank aan minachttienjarigen sinds 2010. Het percentage inbreuken is de afgelo-

pen jaren stabiel gebleven (zie tabel).  

Jongerenfuiven blijven een probleem, vooral wanneer zoete cocktails en alcopops wor-

den geschonken. Die zijn erg in trek bij het jongste publiek. De grote festivals doen het al 

vrij goed, maar de kleinere stadsfestivals niet altijd. Bij drankautomaten wordt de identi-

teitskaartlezer nog te vaak uitgeschakeld. In nachtwinkels, ten slotte, wordt nog regelma-

tig drank aan jongeren verkocht. 

Daarom zal het DG de komende jaren nog meer en gerichter controleren, zeker op kri-

tieke momenten zoals na afloop van de examenperiodes en van het schooljaar. 

 

 Aantal controles % inbreuken Aantal PV’s  

2010 2.050 34%1 52 

2011 4.350 14% 99 

2012 4.150 11% 205 

2013 3.600 10% 215 

2014 4.050 10% 250 

Evolutie van de controleresultaten 

2.2. Nationaal beleid 

DG Gezondheidszorg en DG Dier, Plant en Voeding hebben in september een conferentie 

over het aanbod van alcohol en de maatschappelijke gevolgen georganiseerd. In ons land 

is alcohol vandaag bijna altijd en overal verkrijgbaar: in nachtwinkels, benzinestations, 

drankautomaten, … De grote vraag is of dit misbruik in de hand werkt en of er iets kan en 

moet aan gedaan worden. Wetenschappers, beleidsmakers en stakeholders zaten rond 

de tafel om dit debat te voeren. 
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Het Fonds ter Bestrijding van Verslavingen, inclusief het tabaksfonds, is op 1 juli officieel aan de gewesten overgedragen. Zij kunnen nu autonoom deze financi-

ële middelen aan preventie besteden.  

2.3. Internationaal 

De Europese lidstaten hebben een ‘scoping paper’2 opgemaakt, dat de noden en wensen voor het alcoholbeleid in de komende jaren bevat. België was één van 

de vier lidstaten die aan de redactie heeft meegewerkt. Het document werd in december goedgekeurd. 

 

1.
Het hoge percentage inbreuken in het eerste controlejaar ligt aan het feit dat de meeste 

automaten toen nog niet met een identiteitskaartlezer waren uitgerust  
2. Een ‘scoping paper’ is in feite een vereenvoudigde samenvatting, die een overzicht of een 

totaalbeeld aan de lezer biedt  
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 1. Controlecampagnes: import van cosmetica 

Meer dan twee ton cosmetica nam het DG in 2014 in beslag, aanzienlijk meer 

dan het jaar voordien. Dat komt vooral door de gerichte controles op de im-

port van illegale cosmetica. Het gaat bijvoorbeeld om goedkope Aziatische 

make-up die niet aan de veiligheidsnormen voldoet, maar ook nog altijd om 

huidbleekmiddelen met verboden schadelijke stoffen zoals kwik, hydrochinon 

en glucocorticoïden. 

Naar aanleiding van het WK voetbal werd op grote schaal make-up in de Bel-

gische driekleur verkocht of zelfs gratis verdeeld. Het DG stelde vast dat de 

etikettering vaak tekort schoot. Een type stift is van de  markt gehaald omdat 

de verplichte informatie op het etiket ontbrak, én omdat er verboden dier-

proeven voor waren uitgevoerd. 

2. Bacteriële besmetting van waslotion voor gebruik in zorginstel-

lingen 

Eind 2013 raakten in een Belgisch ziekenhuis verscheidene patiënten besmet 

met de bacterie Burkholderia cepacia. Die kan bij mensen met een verzwakte 

weerstand longinfecties veroorzaken. De bron bleek een besmette waslotion 

die specifiek voor zorginstellingen was bestemd. 

De fabrikant heeft het product teruggeroepen. Het DG is, tegen de regels in, 

pas na de feiten op de hoogte gebracht. Zowel de fabrikant als de loonfabri-

kant, die het product maakte, werden geïnspecteerd en kregen een proces-

verbaal. Om nieuwe besmettingen te voorkomen, werden de productiemetho-

den bij de loonfabrikant aangepast. 

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)1 onderzocht de ver-

spreiding van de betrokken Burkholderia-stam en stelde met de medewerking 

van het DG een rapport op: ‘Impact van het gebruik van een vloeibare zeep 

besmet met Burkholderia cepacia in Belgische ziekenhuizen’. 

3. Samenwerking met de douane 

Op initiatief van de Centrale administratie der douane en accijnzen (FOD Fi-

nanciën) hebben de douanediensten in de havens van Antwerpen en Zee-

brugge gedurende twee weken in november extra gecontroleerd op de invoer 

van illegale cosmetica. Vier van de gecontroleerde zendingen werden gewei-

gerd. 

De douane van de luchthaven Brussel-Nationaal heeft alleen al bij de bagage-

controle meer dan twee ton illegale cosmetica in beslag genomen. Het meren-

deel waren huidbleekmiddelen. 

4. Melding van ongewenste effecten 

Het DG ontving negen meldingen van ongewenste effecten door het gebruik 

van cosmetica. In vijf gevallen ging het om ernstige schade.  

De betrokken cosmetica waren huidverzorgingsproducten, haarproducten, 

een mondspoelmiddel, een product om sneller bruin te worden en een dou-

chegel. Eén haarproduct moest van de markt worden gehaald omdat het ver-

boden stoffen bevatte en schadelijk was. 

1.  https://www.wiv-isp.be  
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1. Voorbereiding van de regionalisering 

De bevoegdheid dierenwelzijn is op 1 juli 2014, door de zesde staatshervor-

ming, officieel aan de gewesten overgedragen. Tot het einde van het jaar was 

een overgangsperiode van kracht. De verdeling van de taken en de verant-

woordelijkheden tijdens deze periode waren vastgelegd in een protocol. 

Het DG heeft zo snel mogelijk een aantal vertegenwoordigers naar de gewes-

ten afgevaardigd om de overdracht in goede banen te leiden. Hoofddoel was 

om de kennis en jarenlange ervaring die op het federale niveau was opge-

bouwd, niet verloren te laten gaan. 

In Vlaanderen maakt dierenwelzijn nu deel uit van het departement Leefmili-

eu, Natuur en Energie, In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van Leefmilieu 

Brussel en in Wallonië van de Direction Générale opérationnelle de l’Agricultu-

re, des Ressources naturelles et de l’Environnement. 

2. Sterilisatie van katten 

Dankzij het Meerjarenplan voor de Sterilisatie van Katten worden alle asiel-
katten voor hun adoptie gesteriliseerd. Het DG organiseerde in juni een affi-
checampagne om de adoptie in het asiel aan te moedigen. Die breidde een 

vervolg aan de startcampagne Kies voor het Asiel
2 van het jaar voordien. Vol-

gens de asielen moesten er in 2013-2014 al minder katten worden opgevan-
gen. Hier en daar was de vraag zelfs groter dan het aanbod.  
Het DG heeft een opleiding voor praktijkdierenartsen georganiseerd over de 

technieken om katten onder de vier maanden te steriliseren. Door vroeg te 

steriliseren, kunnen de dieren sneller worden geadopteerd.  

Een belangrijk luik van het kattenplan is ook de inperking van het aantal 

zwerfkatten. Het DG heeft een rondzendbrief aan alle steden en gemeenten 

gericht met een model van actieplan en een aanmoediging om de inwoners 

bewust te maken van de problematiek. Heel wat lokale overheden zijn hier-

mee aan de slag gegaan. 

 

 

 

3. Proefdieren 

In het kader van de Europese richtlijn over het welzijn van proefdieren heeft 

het DG een aantal nieuwe structuren moeten uittekenen. Een voorbeeld is de 

dierenwelzijnscel, die sinds 2013 verplicht is in alle labo’s die dierproeven 

uitvoeren. De ethische commissies, die de aanvragen voor dierproeven evalu-

eren, zijn ook aangepast om met de Europese regels overeen te stemmen. 

De laatste jaren is er een sterk groeiende vraag vanuit dierenwelzijnsorganisa-

ties om inzage in dierproevendossiers te krijgen. Om hieraan tegemoet te 

komen, heeft het DG beslist om de niet-technische samenvattingen (NTS) van 

de uitgevoerde dierproeven proactief te publiceren van zodra ze beschikbaar 

zijn.  

4. Exotische dieren 

4.1. Roofvogels 

Steeds meer mensen houden roofvogels, maar weten vaak niet goed hoe ze 

deze dieren moeten verzorgen en huisvesten. Het aantal klachten bij het DG 

steeg de afgelopen jaren dan ook gestaag. De Raad voor Dierenwelzijn heeft 

zich over de problematiek gebogen en een gedetailleerd advies uitgebracht. 

Op basis daarvan heeft het DG vorig jaar een ontwerp van besluit met een 

aantal maatregelen uitgewerkt om het welzijn van deze dieren te beschermen. 

Zo zijn er minimale afmetingen voor het verblijf van roofvogels bepaald, en 

specifieke regels voor de verzorging van deze dieren. Daarnaast is de organi-

satie van roofvogelshows aan banden gelegd: deze demonstraties moeten een 

educatief doel hebben en een voorafgaande toelating van de burgemeester 

van de betrokken stad of gemeente krijgen. Handelaars moeten bij de verkoop 

van roofvogels een informatiefolder aan de koper meegeven, met instructies 

over de verzorging, de voeding en de huisvesting.  

1. http://kiesvoorhetasiel.be  
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Tot slot moeten alle roofvogels geïdentificeerd worden zodat hun eigenaar snel en een-

voudig kan worden opgespoord.  

Het ontwerp van besluit werd voor verder gevolg aan de drie gewesten bezorgd. 

4.2. Dierentuinen 

In overleg met de Dierentuincommissie heeft het DG de vijftien jaar oude wetgeving over 

dieren in dierentuinen onder de loep genomen. In het nieuwe ontwerp van besluit staat 

onder meer dat elke dierentuin een noodplan voor de ontsnapping van dieren moet heb-

ben. Aanleiding was de ontsnapping, en doding, van een sneeuwluipaard in de zoo ‘Monde 

Sauvage’ in Aywaille eind 2013. Elke dierentuin moet ook een collectieplan van de dieren 

opstellen en specifieke aandacht aan de verrijking van hun omgeving schenken.  

Ook dit ontwerp van besluit werd volledig afgewerkt en samen met het advies van de 

Raad van State aan de drie gewesten bezorgd. 

5. Raad voor Dierenwelzijn 

De Raad voor Dierenwelzijn heeft in 2014 adviezen over belangrijke hangende dossiers 

zoals de regionalisering van de bevoegdheid dierenwelzijn, de productie van foie gras, 

paardenasielen en ook nog de handel en kweek van honden afgeleverd. 

Het grote probleem bij de kweek van honden is de doorgedreven selectie op uiterlijke 

kenmerken. Door dit eenzijdig fokbeleid komen er steeds vaker gezondheidsproblemen en 

erfelijke aandoeningen bij honden voor. De raad heeft een uitbreid dossier over deze pro-

blematiek opgesteld, met wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen voor een duur-

zaam en bewust fokbeleid. 

6. Internationale activiteiten 

Op vraag van het Parlement van Litouwen heeft het DG deelgenomen aan de discussie 

over de identificatie en registratie van honden, en later ook de Belgische wetgeving rond 

de positieve lijst van zoogdieren toegelicht. 

In de Advisory Board on Companion Animals van de koepelvereniging Eurogroup for Ani-
mals2 werkte het DG mee aan de opstelling van Europese welzijnsregels voor het fokken 
van honden en katten. Bovendien werkte ons land, als enige nationale overheid, in de EU 

Traceability Working Group (onder leiding van de ngo Vier Pfoten
3
) mee aan de opstelling 

van Europese regels voor de identificatie en registratie van honden. 

Wat de landbouwhuisdieren betreft, zetelde het DG in de expertengroep die door de EU-

Commissie werd opgericht om het einde van de chirurgische castratie van varkens in 2018 

te helpen realiseren.  

Tot slot heeft het DG vorig jaar nog het secretariaat van Eurofawc, de koepel van Europese 

Raden voor dierenwelzijn, verzorgd.  

 

2. http://eurogroupforanimals.org  

3. http://www.vier-pfoten.eu  
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1. Budgettaire uitdagingen 

2014 ging van start met budgettaire behoedzaamheid, en dus een blokkering van een deel van het budget: 2% voor personeelskosten, 15 % voor werkingskosten 

en 20% voor investeringsuitgaven. Doorheen het jaar zijn nog meer maatregelen genomen om de uitgaven van het DG tot het strikt noodzakelijke te beperken. 

De verkiezingen drukten hun stempel op het budgettair beleid. In de begroting van 2015 mochten geen nieuwe initiatieven worden voorgesteld. Wel moest deze 

in het licht van de zesde staatshervorming grondig worden aangepast. Met de regionalisering van een aantal bevoegdheden zijn ook heel wat financiële midde-

len overgeheveld.  

Het goede nieuws is dat het DG extra kredieten kon voorzien voor de betaling van de (achterstallige) verplichte bijdragen aan diverse internationale organisaties. 

Daardoor kon ons land zijn stemrecht hierin behouden. 

Voor 2015 zijn intussen ook al besparingen op de initieel opgestelde kredieten bepaald: 4% op personeelskosten, 20% op werkingskosten, 22% op investerings-

kosten en 20% op facultatieve toelagen. 

2. Permanente vertegenwoordiging in de Europese Unie 

De Europese verkiezingen hebben in 2014 voor vertraging in allerlei dossiers gezorgd. Wat de bevoegdheden van het DG betreft, is vooral verder gewerkt aan 

het wetgevend pakket “gezonde dieren en planten voor een veilige voeding”. In het bijzonder op het vlak van dierengezondheid kon veel vooruitgang worden 

geboekt.  

Met nieuwe voorstellen voor gemedicineerde diervoeders en voor diergeneesmiddelendistributie wil Europa de wetgeving vernieuwen en de antibioticaresis-

tentie terugdringen. De komende jaren zullen de lidstaten steeds intensiever samenwerken om dit doel te bereiken. 

De importban van Rusland, de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in Litouwen en de haarden van vogelgriep H5N8 in Nederland, Duitsland en het Verenigd 

Koninkrijk zetten de Europese landbouwsectoren erg onder druk. 

3. Ondersteuning door de Hoge Gezondheidsraad 

Op vraag van het DG heeft de Hoge Gezondheidsraad in 2014 adviezen uitgebracht over de consumptie van rood vlees, de consumptie van insecten en de inna-

me van jodium. Alle adviezen zijn beschikbaar op de website van de raad.  
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1. OVERZICHT VAN WETTEN GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD IN 2014  

2. OVERZICHT KONINKLIJKE BESLUITEN GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD IN 2014 

Wetgeving 

 

1 

7 FEBRUARI 2014. - Wet houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en 

plantensoorten en dierengezondheid 

Publicatie : 2014-02-28 (Ed. 1) 

2 
19 MAART 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde (1) 

Publicatie : 2014-04-16 (Ed. 1) 

3 
19 MAART 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 19 december 1950 tot instelling van Orde der Dierenartsen (1) 

Publicatie : 2014-04-16 (Ed. 1) 

4 
10 APRIL 2014. - Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid - Hoofdstuk 7. - Dier, Plant en Voeding 

Publicatie : 2014-04-30 (Ed. 1) 

5 

29 DECEMBER 2014. – Programmawet – Titel 5 – Volksgezondheid – Hoofdstuk 1 – Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leef-

milieu – DG Dier, Plant en Voeding 

Publicatie : 2014-12-29 (Ed. 1) 

1 

15 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1999 houdende bepaling van productnormen 

voor verpakkingen 

Publicatie : 2014-01-08 (Ed. 1) 

2 

15 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een verhoging van de dotatie voor 2013 ten bate van het Federaal 

Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

Publicatie : 2014-01-20 (Ed. 3) 
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7 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juni 1997 betreffende maximumgehalten aan bepaalde con-

taminanten in voedingsmiddelen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2002 tot vaststelling van maximale gehaltes aan conta-

minanten waaronder zware metalen in voedingssupplementen 

Publicatie : 2014-01-17 (Ed. 2) 

4 

3 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dieren-

gezondheidswet van 24 maart 1987 en tot regeling van de aangifteplicht 

Publicatie : 2014-03-11 (Ed. 1) 

5 

7 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie voor 2014 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Vei-

ligheid van de Voedselketen 

Publicatie : 2014-03-04 (Ed. 1) 

6 

11 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2005 betreffende het welzijn van dieren ge-

bruikt in circussen en rondreizende tentoonstellingen 

Publicatie : 2014-02-28 (Ed. 1) 

7 

11 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2013 betreffende de identificatie en de enco-

dering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank 

Publicatie : 2014-02-28 (Ed. 1) 

8 

11 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2014 aan de 

EPPO (European and mediterranean plant protection organization) 

Publicatie : 2014-05-13 (Ed. 1) 

9 

19 MAART 2014. - Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werking van de Expertenstuurgroep van het Federaal Voedings- en 

Gezondheidsplan 

Publicatie : 2014-04-11 (Ed. 2) 

10 

23 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2013 aan de 

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor de landbouwkundige programma's 

Publicatie : 2014-05-13 (Ed. 1) 

11 

4 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor 

bijzondere voeding 

Publicatie : 2014-05-13 (Ed. 1) 
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19 APRIL 2014. - Koninklijk besluit betreffende de vacaties van de deskundigen die schatting van dieren uitvoeren voor het Begrotingsfonds 

voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten  

Publicatie : 2014-05-28 (Ed. 2) 

13 

24 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de bestrijding van de ziekte van 

Aujeszky  

Publicatie : 2014-05-15 (Ed. 2) 

14 

24 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nu-

triënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd, het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabri-

cage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten en het koninklijk 

besluit van 12 februari 2009 betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nu-

triënten en planten of plantenbereidingen  

Publicatie : 2014-05-28 (Ed. 2) 

15 

25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 2010 betreffende het getuigschrift van vakbekwaamheid 

voor het vervoer van landbouwhuisdieren  

Publicatie : 2014-06-25 (Ed. 1) 

16 
25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit betreffende de identificatie en registratie van honden  

Publicatie : 2014-06-27 (Ed. 1) 

17 
25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot toekenning van een eerste toelage voor 2014 aan de VZW NUBEL  

Publicatie : 2014-06-27 (Ed. 1) 

18 

22 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1978 tot bevordering van de runderbrucellose-

bestrijding  

Publicatie : 2014-06-18 (Ed. 1) 

19 
22 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1991 betreffende de bestrijding van de runderleucose  

Publicatie : 2014-06-18 (Ed. 1) 

20 
10 JUNI 2014. - Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren  

Publicatie : 2014-07-08 (Ed. 1) 

21 
13 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 2009 betreffende de erkenning van de dierenartsen 

Publicatie : 2014-07-10 (Ed. 2) 

48 
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22 

13 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van epide-

miologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten 

Publicatie : 2014-07-10 (Ed. 2) 

23 

13 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1999 houdende bijzondere maatregelen van epide-

miologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige runderziekten 

Publicatie : 2014-07-10 (Ed. 2) 

24 

13 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 2013 tot vaststelling van veterinairrechtelijke 

voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren en tot vaststelling 

van de toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor pluimvee 

Publicatie : 2014-07-10 (Ed. 2) 

25 

13 JUNI 2014. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een tweede schijf van de dotatie voor 2014 ten bate van het Federaal 

Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

Publicatie : 2014-08-07 (Ed. 1) 

26 
18 JUNI 2014. - Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree 

Publicatie : 2014-06-30 (Ed. 1) 

27 
29 JUNI 2014. - Koninklijk besluit betreffende het welzijn van konijnen in fokkerijen 

Publicatie : 2014-08-19 (Ed. 1) 

28 

17 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de bepalingen inzake de mededeling van bepaalde stoffen en producten die allergieën of 

intoleranties veroorzaken voor niet-voorverpakte levensmiddelen 
Publicatie : 2014-08-12 (Ed. 1) 

29 

25 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke con-

sumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brengen van 

voedingsmiddelen wordt gebruikt 

Publicatie : 2014-10-06 (Ed. 1) 

30 

4 AUGUSTUS 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bij-

dragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 1980 

betreffende de uitvoer van voedingsmiddelen en andere producten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1990 be-

treffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en soortgelijke producten  
Publicatie : 2014-08-26 (Ed. 1) 
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4 AUGUSTUS 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bij-

dragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten  

Publicatie : 2014-09-08 (Ed. 1) 

32 

4 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 12 juli 1971 houdende maatregelen ter voorkoming van 

trichomoniase en vibriose bij het rundvee, veroorzaakt door trichomonas-foetus of door vibrio-foetus en het ministerieel besluit van 13 juli 

1971 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 12 juli 1971 houdende maatregelen ter voorkoming van trichomoniase en vibriose bij het 

rundvee, veroorzaakt door trichomonas-foetus of door vibrio-foetus  

Publicatie : 2014-10-06 (Ed. 1) 

33 

4 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2014 aan 

de Wereldorganisatie voor de dierengezondheid vroeger "Office international des Epizooties" (OIE) genoemd  

Publicatie : 2014-10-23 (Ed. 1) 

34 

4 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2014 aan 

de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor het Pesticiden programma  

Publicatie : 2014-10-23 (Ed. 1) 

35 

4 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2014 aan 

de "Europese Commissie voor de bestrijding van mond- en klauwzeer" van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO)  

Publicatie : 2014-16-23 (Ed. 1) 

36 

4 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2013 aan 

het « International Council for the Exploration of the Sea » (ICES)  

Publicatie : 2014-10-28 (Ed. 1) 

37 
17 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit betreffende levensmiddelenadditieven, ter implementatie van verordening (EG) Nr. 1333/2008  

Publicatie : 2014-10-17 (Ed. 1) 

38 

19 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 betreffende in voedingsmiddelen toegela-

ten toevoegsels met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen  

Publicatie : 2014-10-17 (Ed. 1) 

39 

19 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een derde verhoging van de dotatie voor 2014 ten bate van het Federaal 

Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen  

Publicatie : 2014-10-23 (Ed. 1) 
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19 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een verhoging van de dotatie voor 2014 ten bate van het Federaal 

Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen  

Publicatie : 2014-10-23 (Ed. 1) 

41 

19 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een tweede verhoging van de dotatie voor 2014 ten bate van het Fede-

raal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen  

Publicatie : 2014-10-23 (Ed. 1) 

42 

19 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een derde schijf van de dotatie voor 2014 ten bate van het Federaal 

Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen  

Publicatie : 2014-10-23 (Ed. 1) 

43 
13 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten 

Publicatie : 2014-12-29 (Ed. 2) 

1 

6 JANUARI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 april 1999 houdende voorwaarden betreffende het ver-

werven en behouden van de Aujeszky-statuten 

Publicatie : 2014-01-16 (Ed. 2) 

2 

27 JANUARI 2014. - 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 : 2014-02-13 (Ed. 1) 

3 
20 DECEMBER 2013. - Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de Raad voor Dierenwelzijn 

Publicatie : 2014-01-22 (Ed. 1) 

4 

4 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 november 1991 tot vaststelling van de refactiecoëffi-

ciënten en de maximumbedragen bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1991 betreffende de schatting en de ver-

goeding van runderen afgeslacht in het kader van de gezondheidspolitie 

Publicatie : 2014-02-19 (Ed. 1) 

5 
21 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit tot de indiening van de statistische gegevens betreffende het gebruik van proefdieren bij een gebruiker 

Publicatie : 2014-03-12 (Ed. 1) 

51 
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6 
2 APRIL 2014. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten 

Publicatie : 2014-05-16 (Ed. 1) 

7 

4 APRIL 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2002 tot vaststelling van de toegelaten chemische 

vormen van nutriënten en van andere voedingsstoffen, die in voedingsmiddelen voor bijzondere voeding mogen gebruikt worden 

Publicatie : 2014-05-19 (Ed. 1) 

8 
25 APRIL 2014. - Ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van honden 

Publicatie : 2014-06-27 (Ed. 1) 

9 

16 JUNI 2014. - Ministerieel besluit betreffende het toekennen van een toelage aan "Thomas More Kempen VZW" als financiële tussenkomst 

voor de ontwikkeling van een elektronische examenmodule voor het slachthuispersoneel in het kader van het getuigschrift van vakbekwaam-

heid met betrekking tot dierenwelzijn 

Publicatie : 2014-07-15 (Ed. 1) 

10 

24 JUNI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van 

voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen  

Publicatie : 2014-07-17 (Ed. 1) 

11 

30 JUNI 2014. - Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2014-2015 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 au-

gustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling 

Publicatie : 2014-08-06 (Ed. 1) 

12 

9 JULI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften 

voor het verkeer van honden, katten en fretten 

Publicatie : 2014-07-23 (Ed. 2) 

13 

17 JULI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 2009 betreffende de veterinairrechtelijke 

voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren 

Publicatie : 2014-08-20 (Ed. 2) 

14 

11 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen I, II, III, IV en V van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 be-

treffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen  

Publicatie : 2014-12-17 (Ed. 1) 

52 
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