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Ervaringen 10 jaar 
meldingsplicht
Het meldingssysteem van het FAVV werkt. Voedselveiligheids-
problemen worden zo goed mogelijk voorkomen. Alleen de  
uitvoering van de recalls door sommige grote winkelketens 
vraagt nog wel eens aandacht. Woordvoerster Lieve Busschots 
vertelt over de ervaringen van het voedselveiligheidsagentschap 
tien jaar na de introductie.

overlegvergaderingen en het opstellen van 
de persberichten voor recalls. 
In de distributiesector stelt het probleem 
zich voornamelijk bij grote winkelketens. 
“De melding zelf gebeurt weliswaar cor-
rect, maar het uitvoeren van de recall ver-
loopt soms moeilijker”, weet Busschots. 
“Enerzijds zijn er winkelketens die inzien 
dat het nuttig is om zeer kort op de bal te 
spelen en de consument snel en volledig te 
informeren over een risico. Deze ervaren 
dit als positieve publiciteit. Bij andere 
ketens daarentegen verlopen deze recall-
acties vaak uiterst moeilijk en deze moeten 
in zeldzame gevallen zelfs verplicht wor-
den tot een recall.” 

Goed gekend
De meldingsplicht geldt niet alleen voor de 
Belgische voedselketen. Volgens het 
koninklijk besluit van 14 november 2003 
betreffende autocontrole, de meldings-
plicht en traceerbaarheid in de keten, is de 

meldingsplicht ook van 
toepassing op door 
FAVV erkende laborato-
ria in binnen- en buiten-
land en certificatie-
instellingen waar Belgi-
sche bedrijven beroep 

op doen. Elke melding moet gebaseerd zijn 
op een risicoanalyse. Voor exploitanten die 
niet de mogelijkheid hebben om een risi-
coanalyse uit te voeren, stelde het FAVV 
meldingslimieten op. Deze zijn te vinden 
op de website van het voedselveiligheids-

“Tot op heden deden zich nog geen noe-
menswaardige problemen met het mel-
dingssysteem voor”, stelt FAVV-woord-
voerster Lieve Busschots over de hele lijn 
tevreden vast. Tien jaar geleden werd de 
meldingsplicht geïntroduceerd. Die omvat 
de verplichting voor elke exploitant in de 
voedselketen om onmiddellijk het FAVV 
in te lichten wanneer hij van oordeel is of 
redenen heeft te denken dat een product 
dat hij heeft geproduceerd, geteeld, 
gekweekt, bewerkt, gefabriceerd of verhan-
deld schadelijk kan zijn voor de gezond-
heid van de mens, het dier of de plant. 
Tijdens de inspecties bij bedrijven besteedt 
FAVV hier extra aan-
dacht aan. Busschots: 
“Controleurs van het 
FAVV gaan na of opera-
toren uit de voedselke-
ten weten in welke 
gevallen de meldings-
plicht van toepassing is, of zij weten hoe 
deze melding dient te gebeuren en of er 
een recallprocedure aanwezig is. Indien er 
in het verleden reeds reden was voor een 
melding, wordt geverifieerd of deze correct 
is gebeurd en de eventuele recall correct is 

uitgevoerd.” Om de operatoren te onder-
steunen, stelde FAVV checklists op. 

Situatie in verschillende sectoren
In de primaire sector worden niet-confor-
me resultaten vaak gemeld door de labora-
toria, bijvoorbeeld voor dierziektes, ver-
mits zij ook meldingsplicht hebben. De 
fabrikanten, zeker de grote bedrijven, 
beschikken gewoonlijk over een interne 
kwaliteitsdienst en bijgevolg ook over de 
nodige knowhow op het vlak van voedsel-
veiligheid. Busschots: “Ze zijn goed op de 
hoogte van de meldingsplicht en deze 
wordt correct toegepast.” De meeste mel-

dingen doen zich voor in deze sector. Bij 
de verdere opvolging van deze meldingen 
door de voedingsindustrie is er volgens 
haar een goede samenwerking tussen het 
FAVV en deze operatoren bij het verstrek-
ken van noodzakelijke gegevens, eventuele 

‘ Het uitvoeren van een recall 
gebeurt bij grote winkelketens 
soms moeilijker’
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agentschap (www.favv.be/meldingsplicht). 
Voor verwerkende bedrijven gelden even-
wel enkele uitzonderingsituaties. Indien 
het product zich nog in het bedrijf bevindt 
en corrigerende maatregelen genomen 
kunnen worden, is geen melding nodig. 
Een voorbeeld is pasteuriseren of sterilise-
ren bij overschrijding van de microbiologi-
sche normen. Het autocontrole- of kwali-
teitssysteem vereist wel dat de maatregel 
genoteerd wordt. Voor de grondstoffen die 
zich ook in het bedrijf bevinden, geldt de 

meldingsplicht echter wel. Een gecontami-
neerd lot kan ook aan andere verwerkende 
bedrijven geleverd zijn. In specifieke 
gevallen, zoals voor dierziekten, is de  
melding altijd verplicht. 
Laboratoria en de inspectie- of certificatie-
organismen die over inlichtingen beschik-
ken die onder de meldingsplicht vallen, 
gaan na of hun cliënt dit daadwerkelijk 
heeft gemeld. Als dat niet zo is of als hier-
over onzekerheid bestaat, moeten zij zelf 
de melding doen. Busschots: “Degene die 
de analyse, de inspectie of de certificering 
aanvraagt, moet desgevallend alle noodza-
kelijke gegevens waarover hij beschikt ver-
strekken aan het laboratorium, de certifi-
ceringsinstelling of de keuringsinstelling, 
zodat zij beschikken over alle gegevens die 
nodig zijn om de melding op correcte wij-
ze te doen.”

Laboratoria
“De meldingsplicht voor de laboratoria in 
binnen- en buitenland is heel nuttig en 
interessant om zo alle deuren te kunnen 
sluiten”, stelt de woordvoerster tevreden 
vast. De stalen kunnen genomen zijn door 
controleurs van het FAVV, kwaliteitscon-
troleurs en operators van de bedrijven zelf 
in het kader van hun autocontrole of kwa-
liteitssysteem, exportvergunningen, speci-
ale screenings en dergelijke meer. 
“Het is echter zeer moeilijk om te verifië-

ren of alles wel gemeld wordt. Onze con-
troleurs zien er dan ook in de mate van 
het mogelijke op toe of de meldingen die 
zij krijgen van de verschillende bedrijven 
in het kader van hun meldingsplicht over-
eenstemmen met de meldingen gedaan 
door de laboratoria”, vertelt zij. “Wanneer 
wordt vastgesteld dat er onnauwkeurighe-
den zijn, licht het agentschap de betreffen-
de voedselveiligheid- en accreditatieauto-
riteiten van de verschillende landen in. Zo 
nodig wordt om een onderzoek gevraagd.”

Certificatie-instellingen
Certificatie-instellingen kunnen in ver-
schillende situaties vaststellen dat produc-
ten niet conform de voedselveiligheids-
voorschriften zijn. Voor vaststellingen 
gedurende een audit heeft het FAVV ver-
schillende types van non-conformiteiten 
gespecificeerd. “Wanneer een auditeur 
vaststelt dat een non-conformiteit een 
gevaar zou inhouden voor de volks- 
gezondheid, moet de audit worden  
afgebroken”, onderstreept Busschots.  
“De Provinciale Controle Eenheid (PCE) 
moet vervolgens op de hoogte worden 
gebracht van de vaststelling. De PCE zal, 
als de overtreding zwaar genoeg is, 
onmiddellijk overgaan tot een inspectie.”

De meldingsplicht
De meldingsplicht omvat de verplichting 
voor elke exploitant in de voedselketen om 
onmiddellijk het FAVV in te lichten wanneer 
hij van oordeel is of redenen heeft te den-
ken dat een product dat hij heeft geprodu-
ceerd, geteeld, gekweekt, bewerkt, gefabri-
ceerd of verhandeld schadelijk kan zijn voor 
de gezondheid van de mens, het dier of  
de plant. 

Een verplichting voor:
-Alle operatoren in de voedselketen  
(producenten, verwerkers, verdelers, …);
-Laboratoria; 
-Keurings- of certificering-sorganisaties;
-Iedereen die beroepshalve toezicht houdt 
op veehouderijen (dierenartsen, …).

De verwerkende industrie past de meldingsplicht goed toe. De voedingsindustrie is goed op de hoogte van de meldingsplicht. 
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