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ERMG – Task Force Business Continuity Planning – eerste bevindingen 

Binnen de ERMG is onder leiding van Piet Vanthemsche de Task Force Business Continuity 
Planning (BCP) opgericht, die bestaat uit Jean-Marie Dochy en Bert Matthijs, beiden 
directeur-generaal bij het Voedselagentschap FAVV. Zij werden gevraagd vanwege de ruime 
ervaring die ze met crisismanagement hebben opgedaan tijdens diverse crisissen binnen de 
landbouw- en voedingssector. De TF BCP probeert waar mogelijk en in overleg met de sector 
pistes van oplossingen voor te stellen aan het gepast bevoegd niveau, en ze werkt daartoe 
samen met het crisiscentrum van de regering, maar ook met de betrokken Federale 
Overheidsdiensten. Voorts is er regelmatig overleg met de Task Force van minister De 
Backer en worden er, indien nodig, contacten gelegd met andere organen die bij de Covid-
19-crisis betrokken zijn, bijvoorbeeld de mededingingsautoriteit. 

De Task Force Business Continuity heeft zich in eerste instantie geconcentreerd op de vitale 
sector van de Belgische agrovoedingssector. Tussen 25 maart en 1 april 2020 heeft de TF BCP 
een end-to-end doorlichting uitgevoerd van de Business Continuity van de volledige Belgische 
voedselketen. Er werd daarbij gefocust op huidige en potentiële operationele problemen.  

De Belgische voedselketen werd opgesplitst  in acht subsectoren, gaande van de toelevering 
over de landbouw en de verwerking tot in de grootdistributie en de detailhandel. De TF heeft 
een reflectiedocument opgesteld met enkele aandachtspunten inzake de BCP. Voor elke 
subsector werd door de betrokken sectororganisaties een Single Point of Contact (SPOC) 
aangesteld, die het eerste aanspreekpunt was voor de TF BCP en die op basis van het 
reflectiedocument de doorlichting binnen de betreffende subsector heeft gecoördineerd. Aan 
de hand van one-on-one interviews van de SPOC’s door de TF BCP werden alle reacties 
verzameld, besproken en geconsolideerd. Met sommige sectoren, bijvoorbeeld de 
transportsector, werden er bilaterale contacten gelegd. 

Het eerste element waar bij de doorlichting rekening mee werd gehouden, is de 
problematiek van het personeel. Ook al bestaat er begrijpelijk grote vrees voor de toekomst, 
en is er veel onzekerheid over wat wél en wat niet kan, zijn er momenteel  geen blokkerende 
issues vastgesteld. Heel wat bedrijven draaien weliswaar met een lagere bezetting, onder 
meer vanwege ziekte of tijdelijke werkloosheid, een situatie vergelijkbaar met de bezetting 
tijdens de vakantiemaanden.  
Voorts zijn er een aantal issues die naar de toekomst toe aandacht verdienen, zoals het 
gevoel van onveiligheid op het werk, het feit dat werken voldoende aantrekkelijk moet 
blijven, de moeilijke bereikbaarheid van de werkplek door de beperking van het openbaar 
vervoer, en de problematiek van grensarbeiders, seizoenarbeiders en gezamenlijk vervoer.  
 
Ook op gebied van infrastructuur en equipment binnen de bedrijven zijn momenteel geen 
blokkerende problemen vastgesteld en bestaat er vooral veel angst voor wat de toekomst 
brengen zal. Er wordt vooral impact verwacht indien de buitenlandse leveranciers zich in een 
zwaar getroffen regio bevinden (Italië, Spanje, …), zowel op gebied van materiaal,  
wisselstukken als van buitenlands onderhoudspersoneel. 
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Op gebied van consumables is er dan weer bezorgdheid over de toereikende 
beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals handgels, 
beschermingsmaskers en wegwerpschorten) en van ontsmettingsmiddelen en biociden die 
toegestaan zijn voor gebruik in de voedingsnijverheid.  
 
Inzake beschikbaarheid van ICT en data zijn er momenteel geen problemen vastgesteld. 
Eventuele softwareproblemen kunnen weliswaar vaak vanop afstand worden opgelost. 
Mochten er zich problemen voordoen, dan hebben die meestal wél onmiddellijk een zeer 
grote impact. 
 
Wat de domeinen transport en logistiek betreft, werd gewezen op de potentiële tekorten, 
op korte termijn, van stockage voor diepvriesproducten en van transportgereedschap zoals 
paletten, kratten, kisten, big bags, bidons en dergelijke. Er dienen ook absoluut afspraken te 
worden gemaakt met de (soms buitenlandse) transporteurs inzake hygiëne, social distancing 
en het gebruik van sanitaire installaties.  
Inzake transportcapaciteit kwam er een op het eerste gezicht tegenstrijdige boodschap naar 
boven. Enerzijds werd vanuit de transportsector overcapaciteit gemeld, anderzijds zou het 
transport binnen bepaalde specifieke sectoren zoals de diepvriessector moeilijk liggen. Deze 
tegenstrijdigheid wordt momenteel uitgeklaard. 
 
De kritieke diensten, leveranciers en subcontractors, de zogenaamde aankoopzijde, zijn een 
zeer belangrijk element binnen de business continuity planning.  
Aangezien de Belgische agrovoedingsindustrie vrij veel gebruik maakt van grondstoffen die 
uit andere Europese landen of uit derde landen worden aangevoerd, dreigt er een potentieel 
aanvoerprobleem mocht de logistieke keten in de betrokken landen worden verstoord. 
Zeker indien producten afkomstig zijn uit specifieke gebieden, wat bijvoorbeeld geldt voor 
cacao, kan de impact zeer groot zijn wanneer de betreffende gebieden zwaar door de Covid-
19-pandemie worden getroffen.  
In de Belgische voedingsindustrie spelen nevenstromen een grote rol, vooral in de sector van 
de dierenvoeders en meststoffen. Dit maakt dat deze spelers in de voedselketen voor hun 
activiteiten sterk afhankelijk zijn van de activiteiten van andere voedselproducenten. In een 
aantal gevallen is men ook afhankelijk van activiteiten van spelers buiten de voedselketen, 
aangezien die ook waardevolle nevenstromen genereren, bijvoorbeeld de kalkmijnen of de 
biodiesel. 
Ook het wegvallen of uitstellen van attesteringen, keuringen, audits, certificatie kan voor 
problemen zorgen, bijvoorbeeld de keuringen die nodig zijn voor het machinepark. Nadien 
zal in ieder geval een serieuze inhaalbeweging nodig zijn. Enkele verplichte activiteiten 
moeten hoe dan ook absoluut kunnen blijven doorgaan, bijvoorbeeld de certificatie in het 
kader van de export. 
Tot slot werd nog gewezen op een aantal kleinere problemen, zoals de beschikbaarheid van 
security van bedrijven en grootwarenhuizen, van poetspersoneel en van labo-analyses. 
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Inzake de afnemers van producten en diensten, de verkoopzijde, is het duidelijk dat een 
aantal specifieke markten volledig zijn weggevallen. Het gaat dan in de eerste plaats om de 
horeca en een aantal collectiviteiten zoals schoolrestaurants, maar evenzeer om 
bijvoorbeeld de verkoop van dierenhuiden aan buitenlandse afnemers. De economische 
impact hiervan weerspiegelt zich in de volledige keten.  
In sommige sectoren doet er zich een zeer sterke omzetdaling voor,  sommige liggen vrijwel 
volledig stil (drankenhandel, chocolatiers, …). Dat heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat er 
uitstelgedrag wordt vertoond bij het betalen van de facturen. Er is ook veel onzekerheid en 
er zijn tal van vragen over de waarde van contracten en de Covid-19-crisis als reden van 
overmacht. Er wordt gewaarschuwd voor problemen die kunnen opduiken als een speler 
binnen de voedselketen bepaalde ‘economische’ beslissingen zou nemen die effect sorteren 
op andere ketenactoren (bv. het niet langer produceren van een bepaald product heeft tot 
gevolg dat de eraan verbonden nevenstromen eveneens stilvallen). Dat kan voor een 
ongewenst sneeuwbaleffect zorgen. 
 
 
Algemeen kan uit de end-to-end doorlichting van de Business Continuity van de volledige 
Belgische voedselketen geconcludeerd worden dat er momenteel geen blokkerende issues 
zijn. De grootste bezorgdheid is het personeel, met als voornaamste aandachtspunten de 
lagere bezetting, de persoonlijke beschermingsmiddelen, de problematiek van 
seizoensarbeid en buitenlandse werknemers. Belangrijk daarbij is dat de maatregelen met 
betrekking tot de Covid-19-pandemie op dezelfde manier wordt geïnterpreteerd door 
werknemers, werkgevers en ordediensten. 
Voorts is de vrees voor de toekomst groot. Niemand weet hoe de pandemie zal evolueren. 
De grote afhankelijkheid van buitenlandse actoren, zowel binnen als buiten de EU, maakt 
alles nog moeilijker voorspelbaar. Het is derhalve belangrijk dat dit alles goed wordt 
gemonitord. 
Tot slot wordt gewaarschuwd voor problemen die kunnen opduiken als een speler binnen de 
voedingsketen bepaalde ‘economische’ beslissingen zou nemen die een impact hebben op 
andere ketenactoren. Dit kan een ongewenst sneeuwbaleffect op gang brengen.   
 
Zoals hierboven vermeld,  neemt de TF BCP zélf geen maatregelen, maar doet ze wel 
concrete voorstellen aan de gepaste bevoegdheidsniveaus, waarbij ze soms als facilitator 
optreedt tussen de betrokken partijen. Daardoor zijn er reeds een aantal problemen kunnen 
worden opgelost.  
Zo hebben de sociale partners inmiddels een akkoord bereikt over een gezamenlijk 
standpunt inzake social distancing, kunnen de Belgische stokers en brouwers accijnsvrij 
handgels en ontsmettingsmiddelen maken of de grondstoffen daartoe leveren, kunnen er 
maskers ter beschikking gesteld worden van werknemers in de voedselketen om hun gevoel 
van veiligheid op het werk te verhogen en werden er afspraken gemaakt met het 
crisiscentrum ten behoeve van een eenduidige interpretatie van de wetgeving door de 
ordediensten. 
 
 


