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Onze opdracht is te waken
over de veiligheid van de voedselketen
en de kwaliteit van ons voedsel,
ter bescherming van de gezondheid
van mens, dier en plant.

Tekstovername toegestaan mits bronvermelding
Van dit rapport is ook een Franse, Duitse
en Engelse versie beschikbaar
Een verslag over alle activiteiten van het FAVV in 2012
kan u terugvinden op onze website www.favv.be
Gedrukt op papier dat voldoet aan het FSC-label

Woord vooraf
Vanuit een streven naar transparantie – een van onze kernwaarden

Om diezelfde reden werd ook een voorlichtingscel opgericht die

– brengt het Voedselagentschap ook dit jaar een zeer gedetailleerd

het B to C segment, dat het dichtst bij de consument staat en

jaarverslag uit dat voor iedereen online beschikbaar is op www.favv.

paradoxaal genoeg het minst goed scoort bij onze inspecties, een

be. Daarnaast hebben wij het genoegen u hierbij een beknopte

helpende hand reikt.

versie voor te stellen.

Het activiteitenverslag 2012 toont aan dat die beleidskeuzes hun

In de eerste jaren van zijn bestaan was het FAVV bezig met de uit-

vruchten afwerpen: 95 % van de operatoren van de voedselketen

bouw van de nieuwe structuur, de ontwikkeling van procedures en

kunnen bij hun werk op een gids steunen en vorig jaar bood onze

een strikte controlecultuur. Het was meer dan verantwoord om na

voorlichtingscel aan meer dan 7.200 restauranthouders, slagers,

verschillende voedselcrisissen het vertrouwen terug te winnen van

bakkers, kruideniers of studenten uit die branche cursussen aan.

de consumenten en de buitenlandse handel in onze landbouw- en
voedingssector.
Repressie kent echter grenzen: wanneer een operator actief in
de voedselketen niet weet welke voorschriften hij moet naleven
(en dat zijn er veel), als niemand hem op de hoogte brengt van de
goede praktijken van zijn vak draagt repressie slechts zelden bij tot
verbetering.
Daarom stimuleert het FAVV al sinds 2003 de sectorverenigingen

Dank zij de volledige digitalisering van onze gegevens kunnen wij
aantonen dat de hygiëne- en inspectieresultaten aanzienlijk zijn
verbeterd in de bedrijven die de gratis opleidingen hebben gevolgd.
Uitgaande van deze vaststelling stelde de voogdijminister van het
FAVV, mevrouw Sabine Laruelle, zich als ambitie om alle gidsen
voor het hele B to C segment gratis aan de operatoren beschikbaar
te stellen. Sinds kort zijn de autocontrolegidsen consulteerbaar op
de website van het Agentschap.

om “autocontrolegidsen” op te stellen en te verspreiden met als
doel alle operatoren bewust te maken van hun verplichtingen en
om de veiligheid van hun productie beter te garanderen.
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Ongeveer 20.000 operatoren lieten reeds een audit uitvoeren en werden op
basis van deze gidsen gecertificeerd voor hun risicobeheersing (autocontrole).
In de huidige economische omstandigheden is het Agentschap ook gaan
beseffen dat wij voldoende aandacht moeten besteden aan onze export.
Daarom werd de in de private sector reeds welbekende LEAN-methode toegepast op alle procedures die leiden tot de certificering van onze voor de export
bestemde producten en werd de dienst Internationale zaken uitgebreid.
Er wordt met de betreffende economische sectoren, Buitenlandse Zaken en
de Gewesten nauw samengewerkt aan de verwezenlijking van de duidelijke
doelstelling om de exporteurs een betere dienstverlening aan te bieden zonder
de uitstekende betrouwbaarheid van onze certificaten in het gedrang te brengen.
Uit de resultaten van de op meer dan 70.000 monsters uitgevoerde analyses
blijkt dat de voedselveiligheid in ons land op een zeer hoog peil staat.
De nieuwe voorzitter van FEVIA bewijst met de lancering van het ambitieuze
Food.be project dat hij goed heeft begrepen dat dit beter bekend moet zijn
bij de Belgische producenten en dat ze dit gegeven moeten uitspelen op de
buitenlandse markten.
De jaar na jaar opgetekende verbetering van de Belgische barometer van de
voedselveiligheid kan ons daarbij helpen.
Wij mogen fier zijn op het veiligheidsniveau van onze productie en knowhow.
Wij zullen dat dan ook laten zien op de wereldtentoonstelling van Milaan in 2015
waar het FAVV vertegenwoordigd zal zijn in het Belgische paviljoen.
Veel leesplezier !
Gil Houins
C.E.O.
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Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), opgericht bij wet van 4 februari 2000, is een federale parastatale A belast met de evaluatie en de beheersing van de risico’s die
de gezondheid van consumenten, dieren en planten kunnen schaden evenals met de controles op de
veiligheid doorheen de hele voedselketen.

Het directiecomité van het FAVV
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1.

Onze middelen

Om zijn opdrachten in 2012 uit te voeren

De centrale diensten zijn voornamelijk

kon het FAVV rekenen op:

belast met:

•

•

•

1.323 medewerkers waarvan 724 in

consumenten, met onder meer het
beheer van het meldpunt voor

de algemene coördinatie van de in-

consumenten

terne controle, kwaliteits- en milieusys-

(PCE).

temen

•

crisispreventie en -beheer

de uitwerking van operationele

•

de ombudsdienst voor operatoren

•

gecoördineerde enquêtes met het oog

660 zelfstandige dierenartsen met
met ongeveer 385 FTE, die controleopdrachten (hoofdzakelijk ante- en

•

regelgeving
•

•

de uitwerking van inspectie- en

uitvoer op zich nemen onder toezicht

analyseprogramma’s op basis van

van ambtenaren. Wanneer de DMO’s

risicobeoordeling en de rapportering

opdrachten uitvoeren voor rekening

van de resultaten

van het FAVV worden zij als officiële
dierenartsen beschouwd
5 interne laboratoria met ISO 17025
accreditatie en met 151 medewerkers

•

de organisatie van de controles op het
terrein (controleplan)

•

het overleg met de sectoren en de
nationale en internationale instanties,

een netwerk van 59 door het FAVV

met name de Europese Commissie en

erkende externe laboratoria en 9

de Wereldorganisatie voor diergezond-

nationale referentielaboratoria

heid (OIE)

•

een budget van 179,5 miljoen euro

•

een nauwe samenwerking met diverse
federale en regionale overheidsdiensten, waaronder de politie en de

op fraudebestrijding.

aantasten

zen, inspecties op het dierenwelzijn)
en een deel van de certificering voor

de evaluatie van risico’s die de
veiligheid van de voedselketen kunnen

postmortemkeuringen in slachthui-

•

de communicatie met operatoren en

de 11 provinciale controle-eenheden

opdracht (DMO), wat overeenstemt

•

•

•

de opvolging van de internationale
relaties met derde landen

•

de coördinatie van de laboratoriumanalyses

douane.
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Onze begroting
Inkomsten van het FAVV
2010

2011

2012

Dotatie

108.471.000 €
(60,5 %)

107.993.000 €
(57,5 %)

106.147.000 €
(57,7 %)

Heffingen

26.514.000 €
(14,8 %)

30.084.000 €
(16,0 %)

29.957.000 €
(16,3 %)

Retributies

36.740.000 €
(20,5 %)

40.215.000 €
(21,4 %)

37.422.000 €
(20,4 %)

Tussenkomsten van de Europese Unie

2.637.000 €
(1,5 %)

3.362.000 €
(1,8 %)

2.990.000 €
(1,6 %)

Andere

4.938.000 €
(2,8 %)

6.086.000 €
(3,2 %)

7.415.000 €
(4,0 %)

179.300.000 €

187.740.000 €

183.931.000 €

Totaal inkomsten

Uitgaven van het FAVV
2010
Personeel

2012

51,9%

51,7%

55,8%

Lonen en wedden

76.872.000 €

81.188.000 €

85.390.000 €

Andere personeelskosten

6.774.000 €

7.260.000 €

6.445.000 €

47,0%

47,0%

42,9%

Personeelsgebonden werkingskosten

8.208.000 €

8.221.000 €

7.695.000 €

ICT

5.425.000 €

7.351.000 €

7.268.000 €

Prestaties externe dierenartsen

29.101.000 €

27.744.000 €

26.886.000 €

Externe laboratoria

18.384.000 €

20.168.000 €

19.910.000 €

Terugbetaling voorschotten Schatkist
(BSE-kosten)

4.285.000 €

6.715.000 €

0€

Andere werkingskosten

10.338.000 €

10.213.000 €

8.922.000 €

Werking

Investeringen
Machines, meubilair, ICT
Totaal uitgaven
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2011

1,1%

1,3%

1,3%

1.725.000 €

2.221.000 €

2.060.000 €

161.112.000 €

171.081.000 €

164.576.000 €

2. Het kernproces van het FAVV
Programmatie
in functie van
de risico’s en van
de autocontrole

Planning

Input
van de sectoren

Risico
beoordeling
door het
Wetenschappelijk
Comité

Op basis van
de programmatie

Uitvoering
analyses door
de labo’s

Risico
beoordeling
Uitvoering
van de
planning door
de PCE’s

RASFF
en diverse
informatie

Rapportering

Inspectie, controle,
audit, bemonstering

Vaststellingen (inspectie,
controle, audit)
Analyseresultaten

Het FAVV ziet erop toe dat de voedselke-

•

ten voldoet aan de reglementaire voorschriften. Om de veiligheid en de kwaliteit
van de producten uit de voedselketen na

de inspectie van installaties en toegepaste hygiënemaatregelen

•

de controle op de effectieve toepassing van autocontrole- en traceerbaar-

te gaan maakt het FAVV gebruik van:

heidssystemen
•

Rode draad doorheen
onze controles:
respect, objectiviteit (Charter van de
controleur) en ook een permanent

de controle van producten (analyse en

streven naar efficiëntie en

etikettering).

verbetering van onze werkmethodes.
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Meerjarenplanning : het MANCP

De aanpassingen aan het MANCP en de

Het Voedselagentschap stelt in het kader

meegedeeld aan de Europese Commis-

van verordening (EG) nr. 882/2004 een
geïntegreerd meerjarig nationaal controleplan (kortweg MANCP) op. Hierin worden
strategie en organisatie beschreven om
een efficiënte controle van de volledige
voedselketen te garanderen. Het programma wordt uitgewerkt met aandacht voor
een hoog niveau van voedselveiligheid en
een efficiënt gebruik van het beschikbaar
personeelsbestand.

resultaten van de controles worden jaarlijks
sie. Het activiteitenverslag van het FAVV
ligt hiervan aan de basis. Het MANCP is
beschikbaar op onze website.

Businessplan
Het nieuwe businessplan 2012-2014
van het FAVV voorziet niet alleen in de

van de tussen 2009 en 2011 uitgevoerde

delenagentschap), de Multidisciplinaire

tevredenheidsenquêtes en SWOT-ana-

Hormonencel, het FANC (Nucleair agent-

lyses. Het legt heel in het bijzonder de

schap), de Administratie der Douane en

nadruk op de verbetering van de dienst-

Accijnzen, de Gewesten, de FOD Econo-

verlening aan de exporteurs, echter zonder

mie, alsook diverse externe controleorga-

de geloofwaardigheid van de certificaten

nen betrokken.

van het FAVV in het gedrang te brengen en

ervan volgen deze van het businessplan
van de gedelegeerd bestuurder van het
FAVV. Met het nieuwe businessplan 20122014 werd in 2012 dan ook gestart met een
nieuwe MANCP-cyclus.
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de operatoren en erkend door de
maatschappij en de consumenten
in het bijzonder

bijdrage van consumenten, operatoren en

Volksgezondheid, het FAGG (Geneesmid-

op het voortzetten van de administratieve

Een veiliger voedselketen

2. Een Agentschap aanvaard door

businessplannen maar ook in een actieve
hun respectievelijke organisaties op basis

lingen van het MANCP en ook de duur

1.

continuïteit ten aanzien van de vorige 3

Naast het FAVV zijn o.a. ook de FOD

De strategische en operationele doelstel-

De beleidsprioriteiten
van het FAVV voor de
jaren 2012 - 2014:

3. Administratieve vereenvoudiging
4. Internationale handel: naar een
betere dienstverlening aan de
exporteurs en een internationaal
erkend Agentschap
5. Een ambitieus informaticaplan
6. Betrouwbare en performante
labo’s

vereenvoudiging.
7.

Een transparant Agentschap

8. Uitbreiding van de autocontrole in
de voedselketen
9. Een modern human resources
beleid.

Deze 9 strategische doelstellingen werden
omgezet in 211 operationele doelstellingen.
96 % van de 24 doelstellingen die voorzien

3. Een professionele en veeleisende
organisatie voor zichzelf

waren voor eind 2012 werden gerealiseerd:
de aanpassing van het koninklijk besluit
over de heffingen, de invoering van opvolgingscontroles, de publicatie van richtlijnen

Tevredenheidsenquête
bij de operatoren

i.v.m. de houdbaarheid van levensmiddelen

Het FAVV streeft ernaar om bij het

en een vereenvoudiging van de traceer-

uitvoeren van zijn opdrachten zoveel

baarheidvereisten voor voedselbanken en

mogelijk aan de verwachtingen van de

liefdadigheidsverenigingen, …

samenleving te voldoen. Zoals voorzien in
het businessplan werd door de Federale
overheidsdienst Personeel en Organisatie
in samenwerking met een privébureau en
op vraag van het Agentschap een tevredenheidsenquête gehouden bij gecontro-

Businessplan voor het voedselagentschap I 2012 - 2014

leerde operatoren.

Businessplan
voor het voedselagentschap
2012 - 2014
Gil Houins
Gedelegeerd Bestuurder

Gil Houins

Goedgekeurd door Mevrouw Sabine Laruelle,
Minister van Landbouw op 13 september 2012

De resultaten geven een zeer goede
evaluatie van het FAVV weer: 91 %
meent dat het FAVV blijk geeft van
professionalisme en 94 % is van
mening dat het FAVV bijdraagt tot de
verbetering van de veiligheid van de

Van de 27.910 bevraagde operatoren die in

voedselketen en de betrouwbaarheid

2011-2012 werden gecontroleerd, hebben er

van de Belgische producten. 89%

6.863 anoniem op de enquête gereageerd.

van de operatoren zijn van mening

Dit is meer dan 24 % van de bevraagde

dat het controleverslag overeen-

personen (21 % in 2009). Wij zijn inderdaad

stemt met de reële toestand van hun

ten zeerste benieuwd naar hun mening

bedrijf.

over het FAVV en over de ontwikkeling die
het Voedselagentschap sinds 2009 heeft
doorgemaakt: hoe voelen zij de controles
aan, hoe evalueren zij de dienstverlening van
het FAVV, … Na een gedetailleerde analyse
van de resultaten zullen acties voorgesteld
worden om onze relaties met de operatoren
en onze werkwijze te verbeteren. Hiervoor
zal met de sectoren overlegd worden in het
Raadgevend Comité.
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In welke mate bent u tevreden over de dienstverlening van het FAVV? Geef een score van
1 tot 10 over uw algemene waardering van het werk van het FAVV [n=6 704 ].

Kwaliteit en milieu
In 2012 kwam het geïntegreerde systeem
voor kwaliteit, veiligheid en milieu van het
agentschap op kruissnelheid : certificatie

50%

ISO 9001, EMAS-registratie en accreditatie
45%

ISO 17020 voor de inspectieactiviteiten
en ISO 17025 voor de laboactiviteiten.

40%
8
34%

35%
8
28%

30%

voortgezet. In 2012 werd de nadruk gelegd
7
27%

op het consolideren en verbeteren van

7
24%

25%

wat reeds werd bereikt door middel van
procesanalyse, onder meer met het oog

20%

op optimalisering van het gebruik van de

6
15%

15%
9
8%

10%
5%

Deze inspanningen worden nog elke dag

9
12%

5
10%

10
4%

4
3%

3
3%

2
1%

1
2%

6
11%

middelen (LEAN-projecten), meer in het

10
4%

4
3%

0%
2009

bijzonder bij internationale zaken, financie-

5
8%

2013

3
2%

2
1%

1
2%

ring, de juridische diensten en HR. Initiatieven werden ook genomen voor risicomanagement, bijvoorbeeld met betrekking tot
bescherming van het patrimonium en voor
een efficiënte organisatie van het docu-

Naast een hoge mate van tevredenheid
over de geleverde diensten is er ook een
duidelijke vooruitgang van de algemene
tevredenheid ten opzichte van 2009 (mediaan in 2013: 8/10).
Het volledige verslag kan nagelezen worden
op de website: www.sondagepeiling.be
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ment- en archiefbeheer van het FAVV. Om
de efficiëntie van dergelijke projecten te
verhogen worden met andere publieke
diensten ervaringen uitgewisseld.

Interne controle
De implementering van de interne controle
werd in 2012 versterkt door de opname
van een nieuwe processus voor risicomanagement in het KVM-systeem (kwaliteit
– veiligheid – milieu). De eerste stappen, de
identificatie en beoordeling van de risico’s
en de bestaande controlemaatregelen,
die in 2011 werden gezet, resulteerden in
risicoregisters voor de verschillende entiteiten van het FAVV.
Het proces werd in 2012 verder uitgebouwd met de planning van bijkomende
controlemaatregelen en de monitoring van
deze acties in het bijzonder tijdens de directiebeoordelingen. Het FAVV streeft naar
een maximale integratie van de principes,
de procedures en de middelen van interne
controle en ISO-normen.

Interne audits
De uitvoering van interne audits is naast
een Europese vereiste (verordening (EC)
nr 882/2004) ook een nationale verplichting (KB van 17 augustus 2007). Het
is tevens een onontbeerlijke stap in de
richting van de validatie (certificering of accreditatie) van onze kwaliteits- en managementsystemen.

In 2012 voerde het FAVV 95 interne audits

Daarnaast voerde het FVO in september

uit, waaronder 12 opvolgingsaudits waarbij

een algemene vervolgaudit uit om de uit-

144 vroeger gedane aanbevelingen werden

voering van de eerder geformuleerde aan-

geëvalueerd. 88% van deze aanbevelingen

bevelingen aan de Belgische autoriteiten te

konden worden afgesloten op basis van

evalueren. Het resultaat van deze audit was

doeltreffende corrigerende maatregelen

dat 46 van de 70 nog openstaande aanbe-

om de tekortkomingen in de toekomst te

velingen konden afgesloten worden en een

voorkomen.

update van het “landenprofiel” voor België

Inspecties en audits van de
Europese Commissie

op de website van het FVO.
De verslagen van deze missies worden
gepubliceerd op de website van het FVO

De Voedsel- en Veterinaire Autoriteit (FVO)

(http://ec.europa.eu/food/ fvo/index_

van de Europese Commissie die instaat

en.cfm).

voor het evalueren van de efficiëntie van
de door de bevoegde autoriteiten van de
lidstaten in de voedselketen verrichte controles voerde in België 5 sectorale missies
uit in de loop van 2012.
Deze missies hadden betrekking op de
controles in verband met het slachten
en de verwerking van vers vlees (paardenvlees), op de productie van vlees van
gekweekte konijnen en voor menselijke
consumptie bestemde gelatine, de fytosanitaire controles bij invoer, de toepassing
van de voorschriften inzake organische
meststoffen en bodemverbeterende
middelen, de controlesystemen voor de
beschermde geografische aanduidingen
(BGA), de beschermde oorsprongsbenamingen (BOB) en de gegarandeerde traditionele specialiteiten (GTS) van landbouwproducten en levensmiddelen.
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4. Internationale betrekkingen
In 2012 heeft het FAVV 21 buitenlandse

Het FAVV zette zijn samenwerking met

delegaties ontvangen. Hierbij werden

Benin verder voor de ondersteuning van de

de werking en de opdrachten van het

uitbouw van een Agence Béninoise pour la

FAVV toegelicht. Bijzondere aandacht

Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA) en

werd besteed aan het vrijwaren van onze

een laboratorium voor de controle op de

exportmarkten en er werden 23 bilaterale

voedselveiligheid. In 2012 werden hiervoor

akkoorden afgesloten of certificaten vast-

3 zendingen uitgevoerd.

gelegd voor 14 derde landen.

Verschillende bilaterale overeenkomsten
werden na overleg met derde landen

•

Australië (varkensvlees)

•

China (varkensvlees)

•

Filipijnen (varkenssperma)

•

Kazakhstan (gelatine en/of colageen,
eendagskuikens, pluimveevlees)

•

Macedonië (dierenvoeder)

•

Nieuw-Zeeland (melk en melkproduc-

afgesloten en nieuwe certificaten werden
opgemaakt met:

ten)
•

Oekraïne (melk en zuivelproducten)

•

Russische federatie (gelatine en/of
colageen, eendagskuikens, pluimveevlees, slachtpluimvee)

•

Servië (visproducten, vleesproducten)

•

Tunesië (siervogels)

•

Uruguay (paardenembryo’s, paardensperma)

•

Vietnam (vlees van als huisdier gehouden varkens)

•

Wit –Rusland (gelatine en/of colageen,
eendagskuikens, pluimveevlees)

•

Zuid-Afrika (runderserum van niet
Belgische oorsprong)
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Belgisch varkensvlees wereldwijd
Op veterinairtechnisch vlak zijn nu alle

Deze marktopeningen tonen aan dat een

ties, de FOD Buitenlandse zaken en de ge-

hinderpalen voor de export van Belgisch

nauwe samenwerking van alle betrokken

westelijke exportorganisaties is duidelijk de

varkensvlees naar China, Vietnam en Aus-

schakels onontbeerlijk is om dossiers ef-

goede wil van iedereen naar voor gekomen

tralië weggewerkt. Het is nu aan de bedrij-

ficiënt te behandelen en van de Belgische

om samen verder te werken in dezelfde

ven om deze mogelijkheden te benutten,

export een succesverhaal te maken. Het

richting en met het gemeenschappelijk

hierbij ondersteund door de gewestelijke

FAVV organiseert hiervoor regelmatig over-

belang voor ogen.

exportorganisaties.

legvergaderingen. Tijdens een vergadering
in december 2012 met de beroepsfedera-

Benchmarking tussen voedselveiligheidsagentschappen
In de schoot van het informeel overleg tussen Europese voedselveiligheidsagentschappen (“Heads of Agencies”) werd in
2012 een pilootproject afgerond waarbij de werking van agentschappen met een vergelijkbare opdracht werd vergeleken.
Hieraan namen naast het FAVV ook de zusterorganisaties uit Nederland, Frankrijk, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk,
Ierland, Denemarken en Finland deel.
Elk agentschap voerde eerst een auto-evaluatie uit, op basis van een vragenlijst die betrekking had op de KPI’s (key perfor
mance indicatoren) i.v.m. de organisatie en het uitvoeren van officiële controles en managementprocessen.
Door dit pilootproject werden een aantal goede praktijken geïdentificeerd waaronder informatiesystemen voor
consumenten zoals het Deense smileysysteem voor bedrijven, de opmaak van een op risico gebaseerd analyseprogramma
zoals toegepast door het FAVV en de registratie en de meting van de activiteiten en resultaten zoals bij de Belgische
barometer voor de voedselveiligheid:
Tijdens de vergadering van de Heads of Agencies in december 2012 werd beslist om, op vrijwillige basis, deze benchmarkoefening uit te breiden. In thematische workshops/vergaderingen zullen de geïdentificeerde goede praktijken verder
uitgewerkt worden.
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Naar een betere dienstverlening voor de export
Door de economische crisis in 2008 heeft

De zwakheden en ontbrekende schakels

Samenwerkingsverbanden met andere

de export steeds meer belang gekregen

in de toegepaste processen werden bloot-

partners zoals de Gewestelijke exportbe-

voor onze bedrijven. Dit toenemend belang

gelegd en vervolgens werden actieplannen

vorderende organismen en Buitenlandse

moet op professionele en doeltreffende

opgesteld. Deze worden in de loop van

zaken worden op basis van een protocol

wijze vanuit de overheid ondersteund

2012, 2013 en enkele uitzonderingen ook in

herzien.

worden; ook het FAVV moet, voor de pro-

2014 in toepassing gebracht. Deze acties

ducten waarvoor het controlebevoegdheid

passen perfect in de vierde strategische

heeft, bijgevolg een tandje bijsteken.

doelstelling van het business plan: “Interna-

Transparante en heldere procedures, gestructureerde communicatie, afbakenen
van verantwoordelijkheden, … het moest

tionale handel: naar een betere dienstverlening aan de exporteurs en een internationaal erkend agentschap”.

beter kunnen. Daarom werd een LEAN-

Voortaan werken de stafdirectie Interna-

project opgestart, om vanuit een grondige

tionale zaken en de Cel import, export en

analyse van de actuele toestand en de pro-

notificaties nauw samen en de diensten

cedures, verbeteringen aan te brengen in

volgen de exportdossiers nauwlettend op

de cruciale domeinen om de doelstelling,

met wekelijks overleg. De stand van zaken

een betere dienstverlening in de export, op

van dossiers wordt up-to-date gehouden

korte en middellange termijn te realiseren.

en maandelijks overgemaakt aan de “stakeholders”. Het FAVV onderneemt ook acties
om de informatie op de website te verbeteren. Procedures zullen ook de efficiëntie
van de dienstverlening verhogen. Hiertoe
behoort ook een correcte opvolging van
klachten.
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Tot slot wordt met de andere partners
bekeken hoe de onderlinge samenwerking
geoptimaliseerd kan worden. Daarbij wordt
ruim aandacht besteed aan het vastleggen van prioriteiten bij de behandeling van
exportdossiers.

Het FAVV ten dienste
van consumenten en
beroepssectoren

2
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Communicatie in cijfers

Persberichten

2011

2012

76

120

129

waarvan recalls van producten

32 %

48 %

52 %

www.afsca.be : aantal bezoeken

703.332

774.367

854.578

Verschenen nummers
Nieuwsbrief

Meldpunt
Voorlichtingscel
Brochures

Ombudsdienst

Raadgevend Comité
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2010

Postabonnees

5

6

6

3.910

3.858

3.800

E-mailabonnees

7.937

7.950

7.730

Vragen

6.408

6.902

4.163

Klachten

4.039

4.604

4.328

140

216

257

4.565

5.660

7.202

6

9

11

Sessies
Deelnemers
Verschenen brochures
Klachten

178

211

150

Klachten over financiering

39 %

55 %

37 %

Klachten over de interpretatie van de regelgeving,
betwisting van controlemaatregelen

36 %

30 %

33 %

8

8

9

Plenaire vergaderingen

1.

Transparantie

Transparantie is een van de waarden van

Het transparantiebeleid wordt verder gezet

het FAVV en vormt eveneens een van

door een website met zeer veel informatie

de strategische doelstellingen van het

voor professionelen en consumenten,

businessplan 2012 - 2014. De externe

door een actieve communicatie via de 2

communicatie van het Agentschap en zijn

woordvoerders, door de persmededelin-

zichtbaarheid in het federale landschap

gen, door de publicatie van productterug-

kwamen als sterke punten uit de SWOT-

roepingen en door nieuwe initiatieven zoals

analyse die bij de stakeholders van het

diverse nieuwsbrieven en de verspreiding

Agentschap in 2011 werd uitgevoerd.

van persberichten via sociale media (Twitter en Facebook).

Newsletters
Meer dan 1.800 personen zijn geabonneerd op onze nieuwsbrieven. Dit is een
duidelijke blijk van hun interesse voor
nieuwigheden m.b.t. de opdrachten van
het FAVV.
De speciale nieuwsbrief voor dierenartsen
telt meer dan 2.300 abonnees. Dit bewijst
duidelijk dat een soortgelijke nieuwsbrief
meer dan nodig was.
Geïnteresseerd? Klik op het icoon “newsletter” op de homepage van de FAVVwebsite.
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Met praktische tips draagt het FAVV
zijn steentje bij aan de strijd tegen de voedselverspilling

Houdbaarheid van producten:
wat mag wanneer
nog gebruikt worden?

Productterugroepingen
Elk bedrijf in de voedselketen dat redenen
heeft om aan te nemen dat een product
schadelijk kan zijn voor de gezondheid
van mens, dier en plant, moet onmiddellijk maatregelen nemen om het gevaar
weg te nemen (de producten blokkeren,
uit de handel nemen of terugroepen), het

TGT

Snel bederfelijke producten hebben
een uiterste consumptiedatum
(te gebruiken tot… of TGT):
niet meer gebruiken
na het overschrijden van deze datum!
Bijvoorbeeld vers voorverpakt vlees, verse voorverpakte vis,
voorverpakte charcuterie, salades, …

FAVV op de hoogte brengen, en de klanten
en zo nodig de consument informeren.
De maatregelen die moeten genomen
worden hangen af van het soort product
en van de plaats waar het zich bevindt in
de voedselketen op de moment waarop
het probleem wordt vastgesteld. Indien
nodig voert het FAVV een onderzoek uit bij
de verantwoordelijke leverancier en neemt

THT

Langer houdbare producten hebben
een datum van minimale houdbaarheid
(ten minste houdbaar tot … of THT):
kunnen nog gebruikt worden
na deze datum, op voorwaarde dat ze goed
bewaard werden en de verpakkingen
niet beschadigd zijn.
Kijk dus of de verpakking goed dicht is, niet kapot is, de
conservenblikken niet bol staan, het product er nog goed
uitziet, goed ruikt en lekker smaakt, …
Bijvoorbeeld ongekookte pasta, koekjes,
conservenblikken, UHT melk, chocolade, …

de betrokken producten bij andere klanten
in beslag. Als een product reeds te koop
werd aangeboden aan de consument en
een gezondheidsrisico inhoudt, dan moet
het product worden terugroepen en door
een persbericht moeten de consumenten
ingelicht worden. Het FAVV plaatst deze terugroepingen op zijn website en verspreidt
ze ook via de sociale media.
In 2012 werden 65 producten teruggeroepen omwille van de aanwezigheid van ziektekiemen (Listeria in 17 gevallen en Salmonella

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

in 15 gevallen), niet op het product vermelde
allergenen (10), de aanwezigheid van te hoge
residuwaarden van pesticiden (3), ...
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2. Het FAVV ten dienste van consumenten en beroepssectoren
Crisispreventie en –beheer
Niettegenstaande ons land in 2012 is
gespaard gebleven van grotere incidenten, blijft het voorkomen van dergelijke

Via het meldpunt van het FAVV kunnen

De voorlichtingscel van het FAVV helpt de

consumenten vragen stellen en een klacht

operatoren in de voedselketen om zich

indienen. Alle vragen en klachten worden

in orde te stellen met de regelgeving. Zij

op passende wijze afgehandeld; de nale-

richt zich op operatoren die direct contact

Ieder jaar organiseert het FAVV simulatie-

ving van de antwoordtermijn is daarbij een

hebben met de consumenten (horeca, de-

oefeningen: een beproefde methode om

bijzonder aandachtspunt.

tailhandelaars) en organiseert opleidings-

de deskundigheid die de overheid en de

sessies voor groepen operatoren.

operatoren nodig hebben om een incident

incidenten in de voedselketen één van de
hoofdbekommernissen van het FAVV.

degelijk te beheren, op peil te houden. Uit
elke oefening worden de nodige lessen
getrokken om de aanpak bij een reëel incident te verbeteren. De crisispreventie van
het FAVV heeft niet enkel als doel incidenten te voorkomen: het FAVV schenkt ook
bijzondere aandacht aan het inperken van

Klachten over onze
dienstverlening?
0800 13 455
De ombudsdienst verwerkt alle klachten
over de werking van het FAVV. De dienst
biedt een luisterend oor aan de partners
van het FAVV, in de eerste plaats aan de in
de voedselketen actieve operatoren. Op
basis van de verkregen informatie kan het
FAVV zijn werking continu verbeteren.

de gevolgen ervan. De dienst crisispreventie en -beheer draagt hiertoe op verschillende manieren bij.
Via de webapplicatie Foodweb (beschikbaar via www.favv.be), hebben de operatoren van de voedselketen toegang tot hun
eigen gegevens (administratieve gegevens,
inspectieresultaten, aangifte in het kader
van de jaarlijkse heffingen aan het FAVV, ...).

In 2012 organiseerde de dienst crisispreventie en -beheer in samenwerking met
de aardappel- en de distributiesector een
traceringsoefening. Daarnaast werd een
tweede oefening voor de medewerkers
van het FAVV georganiseerd waarbij de
dispatching van monsters in het kader van
een fictief incident onder de loep werd
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genomen. Zoals elk jaar werden ook verschillende minder uitgebreide oefeningen

3. Overleg

georganiseerd, met als doel het trainen van

Het Raadgevend Comité van het FAVV

Het Wetenschappelijk Comité brengt on-

de eigen crisisprocedures en er werd ook

verleent advies over alle materies die

afhankelijk advies uit over onderwerpen die

deelgenomen aan de nucleaire oefeningen

betrekking hebben op het door het FAVV

te maken hebben met de risicobeoorde-

van het Crisiscentrum van de regering.

gevolgde en te volgen beleid. Het comité is

ling en het risicobeheer in de voedselketen.

De tijdige captatie van potentiële crisissignalen is van essentieel belang voor een
doeltreffende crisisaanpak. Daartoe werd
in 2011 een project opgestart dat tracht de
aanwezige informatie in de databanken
van het Agentschap beter te benutten en
nieuwe of onderbenutte externe informatiebronnen aan te boren.
In 2012 werd vooral aandacht besteed aan
het beter oppikken en verwerken van de
gegevens van het meldpunt voor de consumenten, de gegevens over voedseltoxiinfecties bij consumenten en de sterftecijfers op veehouderijen.

ook een overlegplatform waar het Agentschap en zijn partners op volledig transparante wijze kunnen discussiëren over
actuele onderwerpen, de evolutie van de
regelgeving, de financiering, belemmeringen bij export, … Het comité bestaat uit 37
leden die de belangrijkste beroepssectoren, de consumentenverenigingen en de
betrokken autoriteiten vertegenwoordigen.

In 2012 werden 28 adviezen gepubliceerd
waaronder 2 sneladviezen. De adviezen
kunnen worden geraadpleegd op de
website van het FAVV. In 2012 schonk het
Wetenschappelijk Comité bijzondere aandacht aan: de evaluatie van het Salmonella
actieplan bij varkens, de toepassing van
nanotechnologie in de voedselketen, de
reductie van het zoutgehalte en de risico’s

Het Agentschap overlegt ook regelma-

bij herformulering van levensmiddelen

tig met de sectoren en de nationale en

(in samenwerking met de Hoge Gezond-

internationale instanties, meer bepaald

heidsraad), de aanwezigheid van humaan

de Europese Commissie en het OIE. De

pathogene E. coli in de voedselketen, het

diensten van het DG Controlebeleid van

risico van de overdracht van antibioticum-

het FAVV organiseren driemaandelijks

resistentie via de voeding en het risico op

technische overlegvergaderingen samen

herintroductie van het Schmallenbergvirus

met de belangrijkste beroepssectoren.

in België.

Binnen de provinciale controle-eenheden

Er werden ook adviezen uitgebracht over

worden lokale samenwerkingsplatformen

ontwerpen van koninklijk besluit, autocon-

met andere diensten zoals politie, douane,

trolegidsen en strategische documenten

lokale overheden opgericht om gemeen-

waaronder het inspectieprogramma

schappelijke acties te vergemakkelijken.

van het FAVV, de herziening van het BSE
bewakingsprogramma en de actiegrenzen
voor microbiologische contaminanten in
levensmiddelen.
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Onze basisopdracht:
controles

3
25

Het FAVV voert verschillende soorten con-

In geval van een ongunstige inspectie

De overige missies bestaan uit controles

troles uit waaronder inspecties met gebruik

wordt systematisch een hercontrole uit-

zonder checklist: onderzoeken als gevolg

van checklists (CL). Dit komt de redelijk-

gevoerd na de periode die vereist is om de

van een klacht, toezicht op recalls en

heid en de uniformiteit bij de controles ten

nodige aanpassingen uit te voeren.

terugtrekken van producten van de markt,

goede. Deze checklists zijn een oplijsting
van de verschillende punten die worden
gecontroleerd. Ze zijn beschikbaar op de
website van het FAVV zodat elke operator
altijd zelf kan nagaan of zijn inrichting in
overeenstemming is met de regelgeving.

Voor deze hercontroles en controles zoals
onder andere. monsternemingen, bijkomende controles bij andere operatoren die
noodzakelijk zijn na eerdere vaststellingen
worden geen checklists gebruikt. Er kunnen
bij een missie (bezoek aan een operator)
verschillende controles met verschillende checklists plaatsvinden ofwel kan
een inspectie gebeuren samen met een
bemonstering. Bij het bemonsteren van
diervoeders, dieren, planten of levensmiddelen worden één of meerdere monsters
genomen die worden onderzocht op de
aanwezigheid van een stof/stoffen of van
micro-organismen.
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onderzoek van een verdenking van dierziekte, van een maatregel t.o.v. een andere
operator, een RASFF, een voedselvergiftiging, een onregelmatigheid bij in- of uitvoer,
een aanvraag voor erkenning, van een
incident in de voedselketen (traceerbaarheid van een dier of een gecontamineerd
product…), …

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

Inspecties (met CL)

Aantal missies
(aard van de bezoeken op bedrijven)

2010

2011

2012

48.507

50.149

49.850

Hercontroles

13.490

16.053

18.405

Monsterneming

29.672

30.960

30.860

Andere missies

25.008

28.797

31.357

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

96,7%
85,1%

85,5%

82,4%

96,3%

85,1%

2011
2012

30%
20%
10%

Resultaten van inspecties
en monsternemingen

0%
gunstige inspecties

gunstige hercontroles na inbreuk

gunstige monsternemingen
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1.

Opleiding en begeleiding van beroepsactieven

1.1. Autocontrolesystemen en sectoriele gids
Meerdere initiatieven worden genomen

B2C-autocontrolegidsen voortaan onder beheer van het FAVV

door het FAVV om de implementatie van
een autocontrolesysteem in de bedrijven

Een van de strategische doelstellingen

Als gevolg hiervan zullen alle volgende wijzi-

te vergemakkelijken en de validatie ervan

uit het businessplan 2012- 2014 is de

gingen van de betrokken gidsen gebeuren

aan te moedigen.

verdere uitbreiding van de autocontrole.

door het FAVV, maar wel in nauwe sa-

Hiertoe werden een ganse reeks concrete

menwerking met de sectoren / betrokken

maatregelen in het vooruitzicht gesteld

beheerders van de gidsen. Het FAVV staat

waaronder voor de sectoren B2C het gratis

niet alleen in voor de opmaak maar ook

ter beschikking stellen van de auto- contro-

voor het gratis te beschikking stellen via de

legidsen voor de operatoren.

website en voor het drukken van de gids.

Het doel hiervan is de resultaten van de
inspecties te verbeteren door een daling van de non-conformiteiten, dit door
de operatoren meer bewust te maken
van hun invloed op de veiligheid van de
voedselketen. Dit beleid is erop gericht

Op initiatief van Mevrouw Laruelle, Voogdij-

om voortdurend veiliger voeding aan de

minister van het Agentschap, werd hierover

consument aan te bieden.

een akkoord bereikt met de sectoren/beheerders van de betrokken gidsen.

De gedrukte exemplaren worden verspreid
via de betrokken sectororganisaties. Bij de
opmaak gaat bijzondere aandacht naar de
praktische bruikbaarheid onder meer op
het vlak van leesbaarheid, naslagmogelijkheden en met oog voor eventuele latere
aanpassingen.
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De gidsen “Business to Consumer” (B2C)

Gids voor de autocontrole
in de slagerij

Autocontrolegids voor de
brood- en banketbakkerij

Dossier Nr: G-026
Versie: 1
Datum: 08/10/2008

Federaal Agentschap
voor de Veiligheid
van de Voedselketen

Dossier Nr: G-003
Versie: 1
Datum: 23/12/2005

Federaal Agentschap
voor de Veiligheid
van de Voedselketen

Dossier Nr: G-007
Versie: 1
Datum: 25/10/2007

Autocontrolegids voor de productie
en verkoop van zuivelproducten
op het landbouwbedrijf

Autocontrolegids
voor de sector van de
grootkeukens en
verzorgingsinstellingen

Dossier Nr: G-025
Versie: 1
Datum: 17/01/2008

Federaal Agentschap
voor de Veiligheid
van de Voedselketen

Gids voor de invoering
van een autocontrolesysteem
voor de detailhandel
in algemene voedingswaren

Dossier Nr: G-034
Versie: 1
Datum: 23/07/2012

Federaal Agentschap
voor de Veiligheid
van de Voedselketen

Federaal Agentschap
voor de Veiligheid
van de Voedselketen

Gids voor de
invoering van een
autocontrolesysteem
in de Horecasector

Dossier Nr: G-023
Versie: 1
Datum: 17/08/2006

Federaal Agentschap
voor de Veiligheid
van de Voedselketen
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Validatie van
autocontrolesysteem

Eind 2012 beschikten 19.534 inrichtingen over een gevalideerd autocontrolesysteem voor
al hun activiteiten

Operatoren die hun autocontrolesysteem
25.000

hebben laten valideren, genieten van
een verlaging van de inspectiefrequentie

19.534

20.000

door het FAVV en van een lagere jaarlijkse heffing. De audits zijn gebaseerd op

17.435

15.000
11.823

de goedgekeurde autocontrolegidsen
en worden uitgevoerd aan de hand van
checklists die door het FAVV zijn opgesteld

5.627
5.000

in overleg met de vertegenwoordigers van
de betrokken beroepsverenigingen. Voor
enkele activiteiten die nog niet door een
gids gedekt zijn (er is een gids beschikbaar
voor meer dan 95 % van de operatoren)
heeft het FAVV specifieke tools opgesteld
om de bedrijven te helpen.
Als er een gids bestaat, worden de audits

8.536

10.000

0

3.305

2007

2008

2009

2010

2011

1

1

8

109

65

118

55

149

198

284

430

31

404

801

1.524

1.836

4

7

93

139

203

82

198

284

425

497

602

Primaire productie

3025

5113

7525

10.000

14.657

16.060

Agrotoelevering

185

225

159

197

269

285

3.305

5.627

8.536

11.823

17.435

19.534

Vervoer
Horeca
Distributie

12

Groothandel
Transformatie

Totaal

2012

eventueel door het FAVV maar meestal
door geaccrediteerde en erkende privé-

van het doorgevoerde beleid aan.
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met een gevalideerd autocontrolesyteem (ACS)
100%

2%
6%

4%

90%
25%

80%
70%
60%
50%

93%

40%
70%
30%
20%
10%
0%
ACS gevalideerd

ACS niet gevalideerd
Geen maatregel
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2. Inspecties en analyses
Er werden in 2012, 167.629 inspecties (op basis van checklists) uitgevoerd, verdeeld over 49.850 missies bij 41.215 operatoren op
een totaal van 144.326 geregistreerde operatoren.
Inspectieresultaten in alle sectoren
2011

2012

2012 vs. 2011

Conformiteit 2011

Conformiteit 2012

Infrastructuur, inrichting en hygiene

44.292

46.482

+4,9 %

71,3 %

74,1 %

Infrastructuur, inrichting en hygiene
(voor toekennen erkenning)

296

322

+8,8 %

92,6 %

93,2 %

Autocontrolesystemen

17.907

17.646

-1,5 %

63,2 %

65,3 %

Traceerbaarheid (identificatie en
registratie inbegrepen)

30.267

29.966

-0,99 %

92,5 %

91,6 %

Meldingsplicht

21.092

21.500

+1,9

97,8 %

98,2 %

Verpakking en etikettering (inclusief
handelsnormen)

10.519

9.718

-7,6 %

90,4 %

88,4 %

Verpakkingsmateriaal

2.423

636

-73,8 %

95,4 %

95,3 %

Afvalbeheer

5.863

4.332

-26,1 %

90,6 %

90,3 %

Vervoer

1.505

1.569

+4,3 %

97,2 %

97,8 %

Rookverbod

10.483

10.718

+2,2 %

93,1 %

93,9 %

Fytosanitaire controles

3.133

3.368

+7,5 %

95,0 %

94,0 %

Pesticiden

2.974

2.821

-5,1 %

87,2 %

87,6 %

Dierengezondheid

2.935

1.720

-41 %

95,9 %

97,9 %

Dierenwelzijn

9.838

9.206

-6,4 %

97,4 %

97,3 %

Geneesmiddelen en diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding

4.163

3.970

-4,6 %

97,9 %

97,3 %

Epidemiologische bewaking

3.853

3.540

-8,1 %

97,1 %

97,7 %

0

115

100 %

NVT

72,2 %

Erkenning uitvoer
Andere

9

0

-100 %

88,9 %

NVT

Totaal

171.552

167.629

-2,3 %

85,1 %

85,5 %

NVT: niet van toepassing
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Inhuldiging van het laboratorium van Wandre (Luik) op 16/10/2012
Van links naar rechts: Servais Verherstraeten, Staatssecretaris voor Staatshervorming, voor de Regie der gebouwen en Duurzame
Ontwikkeling; Jean-François Heymans, Adjunct-directeur van het Kabinet van Minister Sabine Laruelle; Geert De Poorter, Directeurgeneraal FAVV-Laboratoria; Gil Houins, Gedelegeerd Bestuurder van het FAVV; Patrick Genot, Labomanager van het FAVV-laboratorium
in Wandre

In 2012 heeft het FAVV 70.664 (69.869 in 2011) monsternemingen en 172.767 (167.804 in 2011) analyses uitgevoerd.
82 % van de monsters werden in de 5 FAVV-laboratoria uitgevoerd. De overige werden aan 25 door het Agentschap erkende
laboratoria toevertrouwd.

33

Analyseresultaten in alle sectoren

Monsternemingen

Analyses

Conform

Microbiologische analyses

27.449

62.170

95,5%

Hormonen & geneesmiddelen

23.952

59.808

98,5%

Residuen & contaminanten

14.833

36.899

97,6%

Parasieten

3.732

4.402

93,7%

Kwaliteit

2.109

4.553

97,9%

407

407

98,8%

GGO’s
Andere analyses

3.895

4.528

97,9%

Totaal

70.664

172.767

97,1%

Binnen het kader van dit verslag kan niet
worden ingegaan op alle door het FAVV
uitgevoerde controles. Een gedetailleerd
overzicht wordt gegeven in de volledige
versie van het jaarverslag dat beschikbaar
is op www.favv.be. In de hierna volgende
hoofdstukken worden enkele markante
resultaten besproken.
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3. Primaire productie
3.1. Inspecties
Resultaten van de 6.794 missies uitgevoerd bij 5.477 operatoren in de plantaardige productie
Inspecties

Gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

3.746

97,8 %

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen)

3.739

97,9 %

Meldingsplicht

3.561

100 %

Fytosanitaire - fysische controle

3.368

94,0 %

Bestrijdingsmiddelen (gebruik en bezit)

2.811

87,7 %

20

95,0 %

Autocontrolesysteem

Deze resultaten liggen in dezelfde lijn als de

Het merendeel van de inbreuken was te

resultaten van 2011. De niet-conformiteiten

wijten aan het bezit van bestrijdingsmid-

hebben aanleiding gegeven tot 211 waar-

delen die niet of niet meer erkend zijn.

schuwingen, 210 PV’s en 259 inbeslagne-

In totaal werden 798 kg, 137 liter en 1.248

mingen.

verpakkingen van bestrijdingsmiddelen in
beslag genomen.
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Resultaten van de 8.174 missies uitgevoerd bij 7.275 operatoren uit de dierlijke productie

Infrastructuur, inrichtingen en hygiëne in landbouwbedrijven, voertuigen, handelaars, verzamelcentra en controleposten
Infrastructuur, inrichtingen en hygiëne in sperma(opslag)centra en embryoproductieteams
Identificatie en registratie van dieren

Gunstig

6.744

98,1 %

197

100 %

5.037

93,2 %

Diervoeders in overeenstemming met de vereisten inzake preventie van BSE-besmetting

888

99,8 %

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) in spermaopslagcentra en
embryo(productie)teams

199

100 %

Naleving leveringsverbod van melk

157

99,4 %

Dierengezondheid

1.571

97,7 %

Geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding

3.970

97,3 %

Epidemiologisch toezicht

3.540

97,7 %

Dierenwelzijn

4.756

96,3 %

Autocontrolesysteem

204

97,5 %

Meldingsplicht

190

98,9 %

Globaal zijn de resultaten vergelijkbaar met

Verschillende beslagen werden geblok-

deze van 2011. De non-conformiteiten heb-

keerd tot de problemen opgelost waren.

ben aanleiding gegeven tot 643 waarschuwingen, 101 PV’s en 19 inbeslagnames (diergeneesmiddelen, dieren, 20 kg pluimvee,
168 liter melk en zuivelproducten).
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Inspecties

3.2. Fytosanitaire
controles

3.3. Dierengezondheid

In 2012 heeft het FAVV 15.579 analyses

ten bij rundvee en varkens: runderleucose

uitgevoerd op planten, plantaardige pro-

(sinds 1 juli 1999), runderbrucellose en

Op 22 mei 2012 kreeg België tijdens de

ducten, grond en andere materialen die

rundertuberculose (sinds 25 juni 2003), de

Algemene Vergadering van het OIE officieel

drager kunnen zijn van schadelijke organis-

ziekte van Aujeszky (sinds 4 oktober 2011).

het meest gunstige statuut “verwaar-

men; 96,1 % van de monsters hadden een

Op 15/2/2012 kon België zich opnieuw vrij

loosbaar risico inzake BSE” in de EU. Het

conform resultaat (97,7 % in 2011 en 93,9 %

verklaren van blauwtong.

behalen van dit statuut zal de handel van

in 2010). De non-conforme resultaten zijn
hoofdzakelijk te wijten aan de ongunstige
klimatologische omstandigheden die we
gekend hebben in 2012 waardoor de ontwikkeling van bacterievuur gestimuleerd
werd en de nieuw opgestarte monitoring
voor Drosophila suzukii (kersenazijnvlieg)
waarbij op verschillende locaties insecten
werden aangetroffen.

België is officieel vrij van verschillende ziek-

Het behoud van het officieel vrije statuut
gedurende meerdere opeenvolgende
jaren liet toe om het bewakingsprogramma

BSE-testen: het einde van een
bijzondere periode voor het FAVV
en de sectoren

levende runderen, rundvlees en andere
runderproducten met derde landen sterk
vergemakkelijken.

voor runderen en varkens vanaf december

Boviene spongiforme encefalopathie

2009 af te bouwen. België is eveneens vrij

(BSE), beter gekend als de gekkekoeien-

van tal van andere ziekten, zoals mond- en

ziekte, is een overdraagbare aandoening

klauwzeer, hondsdolheid, hoogpathogene

bij runderen die de hersenen treft en

aviaire influenza (laatste geval in 2003),

steeds tot de dood van het dier leidt.

Newcastle Disease bij pluimvee, …. De vol-

De BSE-epidemie begon in 1986 in het

Deze monsternemingen werden uitge-

ledige lijst is beschikbaar op de website van

Verenigd Koninkrijk, van waaruit ze zich

voerd bij de producenten, in opslagplaat-

het FAVV. In het kader van de intracommu-

verder verspreidde. In 1997 werd het eerste

sen, verzendingscentra, openbaar groen

nautaire handel en de uitvoer naar derde

BSE-geval in België vastgesteld, waarna

en bossen. Door dit toezicht is het mogelijk

landen is het voor België belangrijk om vrij

een officieel BSE-bewakingsprogramma

waarborgen te geven op internationaal vlak,

te blijven van deze ziekten.

werd opgestart. Hierbij werden alle klinisch

namelijk dat onze planten en plantaardige
producten aan de wettelijke voorschriften
voldoen. Een aanzienlijk aantal monsternemingen, in het bijzonder in de teelt van
aardappelpootgoed, wordt door het FAVV
aan de Gewesten gedelegeerd.

verdachte runderen verplicht onderzocht.
Sinds 1998 is het in ons land bovendien
verplicht om in het slachthuis het gespecificeerd risicomateriaal (GRM), zoals
ondermeer hersenen en ruggenmerg, te
verwijderen uit alle karkassen van runderen
bestemd voor menselijke consumptie
om de volksgezondheid te beschermen.
Daarnaast is het sinds 1994 verboden om
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dierlijke eiwitten aan runderen te voederen
om de verspreiding van de ziekte via het
diervoeder te voorkomen (feed ban). Het
verbod om dierlijke eiwitten te gebruiken
in diervoeder werd in 2001 veralgemeend
naar het voeder van alle landbouwhuisdieren.
Op 1 januari 2001 werd onder druk van de
Europese Unie een grootschalig bewakingssysteem opgestart waarbij ook
gezonde slachtrunderen en kadavers van
runderen onderworpen werden aan een
snelle test om BSE op te sporen. Dank zij

Tussen 1 januari 2001 en 31 december 2012 werden door het netwerk van de door
het FAVV erkende laboratoria in totaal meer dan 3.900.000 snelle BSE-testen uitgevoerd. De uitvoering van dit programma vergde niet alleen bijzonder logistieke
inspanningen, maar vormde ook een belangrijke uitgavenpost: meer dan 210 miljoen euro. De rundveehouderij betaalde 22 miljoen rechtstreeks via de retributies
aan het slachthuis, terwijl een ander deel gedekt werd door de jaarlijkse heffingen
van alle operatoren van de voedselketen
De laatste 2 positieve gevallen dateren reeds van 2006. Dank zij dit opmerkelijke
resultaat en de voorzorgsmaatregelen (feed ban en verwijderen van het GRM) kon
het Belgisch dossier door een internationale expertengroep gunstig geëvalueerd
worden en werd het statuut “verwaarloosbaar risico” verworven.

dit doorgedreven bewakingsprogramma
konden van 2001 tot 2006 133 BSEpositieve runderen uit de voedselketen
geweerd worden.
Opvolging van abortussen
Verwerpingen bij runderen, schapen of

In 2012 werden 11.324 verwerpingen onder-

De volgende agens werden aangetoond:

geiten worden opgevolgd, wat essentieel

zocht bij runderen. Dit betekent een sterke

Schmallenbergvirus, Neosporose, Lepto-

is voor ons beleid inzake de bestrijding van

stijging ten opzichte van 2010 (6.650) en

spirose, gisten en schimmels, Arcanobac-

dierziekten: naast de verplichte opsporing

2011 (8.164). Deze evolutie is te wijten aan

terium pyogenes, Toxoplasma, Chlamydia,

van brucellose worden tal van ziekte-

het opduiken van het Schmallenbergvirus

E. coli, Salmonella, Listeria monocyto-

verwekkers onderzocht (serologische

in 2012 en aan de financiering door het

genes, Campylobacter, Boviene Virale

analyses bij moederdieren en virologische

FAVV van enerzijds de onderzoeken uitge-

Diarrhee (BVD), Q-koorts en een geval van

en bacteriologische analyses op foetussen

voerd in het kader van het abortusprotocol

runderbrucellose.

of placenta’s).

en anderzijds het ophalen van de materialen voor onderzoek.
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4. Fytofarmaceutische producten
Voor de opsporing van residuen van meer

Vier monsters (basilicum, selder, ananas

De non-conforme partijen die in het kader

dan 500 verschillende bestrijdingsmidde-

en aubergine) waarvan de MRL overschre-

van de verhoogde controles (verordening

len heeft het FAVV in 2012 3.546 monsters

den was, hielden een mogelijk risico in voor

669/2009) ontleed werden, hadden voor-

genomen van fruit, groenten en granen;

de consument en werden de producten

namelijk betrekking op Chinese thee. Hier

96,4 % van deze monsters waren conform

dan ook uit de markt genomen.

hebben de non-conformiteiten aanleiding

(geen residuen aanwezig of geen over-

gegeven tot 10 PV’s en 8 waarschuwingen.

schrijding van de in de wetgeving vastge-

Bijkomende maatregelen (inspectie, bijko-

legde maximumwaarden voor residuen).

mende analyses en eventuele inbeslagna-

Deze resultaten zijn vergelijkbaar met

mes) werden eveneens getroffen t.o.v. de

deze van de vorige jaren. Groenten en fruit

verantwoordelijken van de non-conforme

die werden ingevoerd uit derde landen

levensmiddelen (producent of invoerder).

vertoonden verhoudingsgewijs meer overschrijdingen van de MRL (maximumwaarden voor residuen) (5,7 %) dan groenten
en fruit die in België (1,5 %) en in andere
lidstaten van de EU werden geteeld (0,9 %).

5. Diervoeders
Net als de laatste jaren zijn de controle-

op de naleving van de voorschriften voor

resultaten voor 2012 in de diervoeder-

additieven en gemedicineerde voeders

sector uitstekend: 94 % van de controles

waren gunstig.

op infrastructuur, autocontrole, hygiëne,
traceerbaarheid, verpakking, etikettering,
meldingplicht en 99 % van de controles
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6. Antibioticaresistentie
De Belgische overheden en onderzoeks-

Het percentage ESBL-producerende E. coli

instellingen in het algemeen en het FAVV

daalde van 82 % in 2011 naar 53 % in 2012.

en haar wetenschappelijk comité in het
bijzonder besteden heel wat aandacht
aan antimicrobiële resistentie. Niet alleen
wordt de situatie opgevolgd door monitoring via analyses van vlees en bij levende
dieren, maar worden er ook concrete
maatregelen genomen en voorbereid om
tot een rationeel gebruik van antibiotica

Voor de MRSA problematiek (Meticillineresistente Staphylococcus aureus) focust
het FAVV zich elk jaar op een andere diersoort (pluimvee in 2011, runderen in 2012
en varkens in 2013). In 2012 bedroeg het
percentage voor MRSA bij runderen 10,7 %
en bij kalveren 48 %.

in de dierlijke sector te komen zodat deze
resistentie teruggedrongen kan worden
en zo te vermijden dat het een gevaar kan
vormen voor de volksgezondheid.
Sedert 2011 wordt door het FAVV de
antimicrobiële resistentie van pathogenen
en indicatorkiemen bij kalveren, varkens
en pluimvee opgevolgd. Het voorkomen
van ESBL-producerende (ESBL: Extended-spectrum beta-lactamase) kiemen
bij pluimvee wordt o.a. onderzocht. Dit
monitoringprogramma loopt voor op een

Het Kenniscentrum AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals), een initiatief van alle betrokken actoren uit de sector wordt ondersteund en
gefinancierd door het FAVV en het FAGG (Geneesmiddelenagentschap). Dit kenniscentrum voert sensibiliseringscampagnes uit bij landbouwers en dierenartsen,
evalueert de bestaande situatie en stelt gidsen op voor verantwoord antibioticagebruik.

Europese beschikking. Deze beschikking

Het AMCRA geeft eveneens adviezen om het antibioticagebruik in de diergenees-

zal alle lidstaten verplichten om vanaf 2014

kunde te doen dalen door preventieve maatregelen zoals vaccinatie, een betere

monitoringprogramma’s uit te voeren op

voeding, een goede hygiëne, bioveiligheid, ...

antimicrobiële resistentie van onder meer
Salmonella, Campylobacter en E. coli bij
pluimvee, varkens en rundvee. Zo wil de
Europese Commissie een overzicht krijgen
van de Europese situatie.
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7. Slachten
Alle runderen, schapen, geiten, varkens en
paarden moeten voor en na het slachten
worden onderzocht. Dit zijn de keuringen.
De keuring heeft in de eerste plaats als
doel de bescherming van de volksgezondheid te garanderen door vlees met
afwijkingen, vlees dat verontreinigd is met
ziekteverwekkers of dat residuen bevat van
diergeneesmiddelen of verontreinigingen
op te sporen en voor menselijke consump-

Gekeurde karkassen

In beslag genomen karkassen

Runderen

512.088

1.731 (0,3 %)

Kalveren

312.423

323 (0,1 %)

Varkens

11.724.297

29.265 (0,2 %)

Paarden

9.199

51 (0,5 %)

Schapen

116.231

97 (0,1 %)

7.553

20 (0,3 %)

Gevogelte

313.094.063

3.934.999 (1,26 %)

Konijnen

2.993.525

35.649 (1,2 %)

Geiten

tie te weren. De keuring wordt uitgevoerd
door een officiële dierenarts, meestal een
dierenarts met opdracht van het FAVV.
Naast de keuring zelf voert de officiële

In 2012 werden door FAVV-medewerkers

dierenarts ook inspecties uit op de voed-

7.056 inspecties uitgevoerd in de 115

selketeninformatie, het dierenwelzijn, het

slachthuizen; 98,0 % van de inspecties wa-

gespecificeerde risicomateriaal (maatre-

ren gunstig voor wat betreft dierenwelzijn,

gelen genomen in het kader van BSE of dol-

meldingsplicht, traceerbaarheid, identifica-

le koeienziekte) en andere bijproducten,

tie en registratie en afvalbehandeling en de

de laboratoriumonderzoeken, de hygiëne,

inspecties op de autocontrole waren voor

de infrastructuur en de autocontrole.

85,3 % conform en die op infrastructuur en
hygiëne voor 80,3 %.
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8. Verwerking van levensmiddelen
Resultaten van de missies in inrichtingen met of zonder een gevalideerd
autocontrolesyteem (ACS): verwerking
100%
90%

1,5%

3,5%

9,3%

In 2012 werden 3.385 missies uitgevoerd

15,6%

80%

bij 2.658 operatoren in de verwerkingsbe-

70%

drijven voor levensmiddelen van dierlijke
oorsprong (vlees, visserijproducten...) en

60%

van plantaardige oorsprong (groenten,

50%

fruit, granen,...).

89,2%

80,9%

40%
30%
20%

De niet-conformiteiten gaven aanleiding

10%

tot 484 waarschuwingen, 104 PV’s, 2
tijdelijke sluitingen, 8 procedures voor

0%
ACS gevalideerd

schorsing of intrekking van de erkenning en

ACS niet gevalideerd
Geen maatregel

Waarschuwing

16 inbeslagnames (voornamelijk van groen-

PV

ten en fruit, vis, pluimvee, specerijen en
kruiden). Ten opzichte van 2011 wordt een
verbetering met betrekking tot de resultaten van autocontrolesystemen opgemerkt.
Resultaten van de inspecties in de sector verwerking van levensmiddelen
Inspecties
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Gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

5.721

90,5 %

Autocontrolesysteem

2.291

87,7 %

Meldingsplicht

1.999

99,4 %

Traceerbaarheid

2.377

97,8 %

Etikettering

2.835

95,8 %

Vervoer

1.398

97,9 %

Afvalbeheer

1.232

96,8 %

9. Distributie
9.1. Preventieve acties
Opleiding als alternatief voor
administratieve boetes
Het FAVV streeft er naar om het hygië-

Dit initiatief komt boven op de FAVV-smiley

Na 2 jaar is de evaluatie van die actie zeer

neniveau waar nodig te verbeteren. Daarbij

voor operatoren die een gecertificeerd au-

positief: 70 % bedrijven die een opleiding

wordt de voorkeur gegeven aan positieve

tocontrolesysteem hebben. In 2012 waren

volgden hadden gunstige resultaten tegen-

acties, eerder dan onmiddellijk te gaan

er 56 opleidingssessies met 1.175 deelne-

over slechts 52% voor de bedrijven zonder

sanctioneren. Dit blijkt uit onderstaande

mers voor restaurateurs met een PV.

opleiding.

histogram. Bij een eerste controle van een
nieuwe restaurateur wordt de voorkeur
gegeven aan het uitschrijven van een
waarschuwing in plaats van het geven van
een PV. In samenwerking met de horecafederaties stelt het FAVV sinds 1/1/2011
aan operatoren uit de horeca (restaurants,
pitabars, frituren, snackbars…) voor om een

Impact van de opleidingen als alternatief voor de administratieve boetes
100%

administratieve boete te laten vallen indien

90%

zij met alle betrokken personeelsleden een

80%

opleiding volgen die wordt georganiseerd
door de voorlichtingscel van het FAVV.
Deze actie geldt alleen voor een eerste
boete en slaat niet op inbreuken op het
rookverbod.

70%

6%
19%

17%

13%
50%

29%

60%
PV

50%

Waarschuwing
Geen maatregel

40%
70%
30%
52%
20%

44%

10%
0%
1ste controle in 2012
(nieuwe operator)

controle in 2012
(PV in 2009)

controle in 2012 na opleiding
(PV in 2011 of 2012)
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Aangekondigde controleacties
Met het oog op verbetering van de hygiëne
in de distributiesector organiseert het
FAVV sensibiliserings- en informatiecampagnes voor professionelen en – sedert
2009 - ook in verschillende steden vooraf
aangekondigde controleacties. Voor deze
aangekondigde controleacties worden er

Het FAVV organiseerde 19 vormingssessies
waaraan 1.126 personen deelnamen. Tijdens de campagne werden systematisch
alle betrokken operatoren per gemeente
gecontroleerd. Deze campagne kwam ruim
aan bod in de media en leverde de nodige
publieke aandacht op voor de voedselveiligheid.

steeds opleidingssessies gegeven door de
voorlichtingscel. Deze acties vinden elk jaar
plaats in een tiental steden verspreid over
het hele land en hebben als doelpubliek
de bedrijven die rechtstreeks leveren aan
de consument zoals horeca, slagerijen,

9.2. Horeca en grootkeukens
Resultaten van de missies in inrichtingen met of zonder een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS): horeca en grootkeukens

kruidenierszaken, horecazaken, bakkers,
supermarkten, grootkeukens en groothan-

100%

0,0%

dels.

90%

19,5%

In 2012 had 78 % van de 5.616 controles

80%

uitgevoerd in 2.114 inrichtingen een gunstig

70%

resultaat. De resultaten van deze aangekondigde controleacties zijn aanzienlijk

50%

inrichting en hygiëne (69 % van de gunstige

40%

vooral het autocontrolesysteem en de
hygiëneregels. Er werden 663 waarschuwingen en 89 PV’s opgesteld; 3 inrichtingen
werden tijdelijk gesloten.

36,0%

60%

beter inzonderheid voor infrastructuur,
controles). Non-conformiteiten betroffen

5,6%

80,5%

30%

58,4%

20%
10%
0%
ACS gevalideerd

ACS niet gevalideerd
Geen maatregel
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Waarschuwing

PV

Horeca
In 2012 heeft het FAVV 12.779 missies uitgevoerd bij 12.384 horecazaken.
Overzicht van de 5 meest voorkomende zware non-conformiteiten (items van de checklist) in de niet-ambulante horecazaken
Aantal inspecties
(niet conform)
Oppervlakken in contact met levensmiddelen (met inbegrip van uitrusting en apparatuur) zijn proper

9.977 (9,9 %)

Temperaturen gekoelde levensmiddelen en koudeketen worden gerespecteerd

9.755 (9,5 %)

Er zijn geen levensmiddelen aanwezig die bedorven zijn of waarvan de uiterste consumptiedatum is overschreden of die
ongeschikt zijn voor menselijke consumptie

9.912 (8,3 %)

Ontdooien gebeurt onder gepaste omstandigheden

6.885 (8,2 %)

Goede persoonlijke hygiëne en aangepaste en propere kleding

9.833 (7,1 %)

De resultaten van de inspecties inzake

De non-conformiteiten hebben aanlei-

infrastructuur, inrichting en hygiëne in de

ding gegeven tot 5.253 waarschuwingen,

restaurants en de cafés, en de resultaten

19 acties t.o.v. een andere operator, 1.019

van de inspecties inzake autocontrole en

PV’s, 37 tijdelijke sluitingen, 1 procedure

meldingsplicht zijn beter in 2012 dan in

tot opschorting/intrekking van de toelating

2011.

en 222 inbeslagnames (meer dan 1,5 ton
vlees, bijna 1,5 ton visserijproducten, meer
dan 1 ton fruit en groenten en meer dan 9,5
ton andere producten).

45

Grootkeukens
Het FAVV heeft ook 4.253 missies uitgevoerd bij 4.223 grootkeukens.
Inspecties infrastructuur, inrichting en hygiëne in grootkeukens: enkele specifieke
activiteiten (resultaten gunstig en gunstig met opmerkingen)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Melkkeukens

2010

2011

2012

81,5%

79,2%

86,0%

Kinderdagverblijven

61,9%

64,8%

70,5%

School (incl. internaten)

63,0%

67,3%

65,0%

Rusthuis

60,9%

62,8%

62,6%

Ziekenhuis

57,6%

58,2%

58,8%

Gevangenis

12,5%

25,0%

35,7%

De non-conformiteiten hebben aanleiding
gegeven tot 1.578 waarschuwingen, 15 acties t.o.v. een andere operator, 65 PV’s en
25 inbeslagnames (meer dan 100 kg vis, 78
kg bereide maaltijden, 35 kg vlees en meer
dan 700 kg andere producten).
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9.3. Detailhandelaars en groothandelaars
Resultaten van de missies in inrichtingen met of zonder een gevalideerd autocontrolesyteem (ACS):
detailhandel en groothandel
100%

1,3%

90%

17,0%

4,8%

80%

31,2%

70%
60%
50%
40%

81,7%
64,0%

30%
20%
10%
0%
ACS gevalideerd

ACS niet gevalideerd
Geen maatregel

Waarschuwing

PV
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Detailhandelaars
In 2012 heeft het FAVV 10.093 missies uitgevoerd bij 9.803 kleinhandelszaken; 77,7 % van de inspecties waren gunstig.
De 3 meest voorkomende zware non-conformiteiten: aantal inspecties (% niet conform)

Temperaturen gekoelde levensmiddelen
en koudeketen worden gerespecteerd

Detailhandel
(zonder verwerking)

Detailhandel
(met verwerking)

Detailhandel brood
en verse patisserie

2.409 (10,9 %)

1.006 (15,5 %)

1.386 (14,4 %)

1.063 (5,6 %)

1.407 (13,6 %)

Oppervlakken in contact met levensmiddelen (met inbegrip van uitrusting en
apparatuur) zijn proper
Goede persoonlijke hygiëne en passende
en propere kleding
Er zijn geen levensmiddelen aanwezig
die bedorven zijn of waarvan de uiterste
consumptiedatum is overschreden of
die ongeschikt zijn voor menselijke
consumptie
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Viswinkels
236 (5,9 %)

2.287 (11,8 %)

231 (6,1 %)

2.275 (7,4 %)

237 (6,3 %)

1.405 (7,5 %)

3.732 (5,7 %)

De analyse van het jaarlijks verplicht
monster van gehakt of vleesbereiding op
basis van gehakt vlees werd uitgevoerd
en correct opgevolgd
Temperaturen diepvriesproducten
worden gerespecteerd

Vleeswinkels

1.076 (11,1 %)

2.138 (23,6 %)

2.219 (4,1 %)

Groothandelaars
In 2012 heeft het FAVV 774 missies uitgevoerd bij 762 groothandelszaken; 90,6 % van de inspecties waren gunstig.

Inspecties

Gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

723

87,4 %

Autocontrolesysteem

323

83,9 %

Meldingsplicht

437

98,9 %

Traceerbaarheid

426

92,5 %

Voor de inspecties infrastructuur, inrich-

De non-conformiteiten hebben aanleiding

ting, hygiëne, autocontrolesysteem en

gegeven tot 127 waarschuwingen, 21 PV’s

meldingsplicht bij de groothandels zijn

en de inbeslagname van meer dan een

de resultaten in 2012 beter dan in 2011

halve ton producten (6 inbeslagnames).

(respectievelijk 20,9 %, 18,8 % en 4,3 % niet
gunstig).
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10. Collectieve voedseltoxi-infecties
Voedseltoxi-infecties zijn een verzamel-

voedseltoxi-infectie (CVTI) wanneer

In slechts 10 % van de gevallen werd de

naam voor infecties of intoxicaties die wor-

onder dezelfde omstandigheden twee of

oorzaak van de CVTI achterhaald via ana-

den veroorzaakt door de consumptie van

meer personen gelijkaardige symptomen

lyse van voedselresten of door onderzoek

microbiologisch gecontamineerde voeding

vertonen waarbij er een (waarschijnlijk)

van de zieke zelf. De belangrijkste oorzaken

of water. We spreken van een collectieve

oorzakelijk verband bestaat met eenzelfde

van CVTI’s in 2012 waren:

voedselbron.

•

Aantal gemelde CVTI’s

len veroorzaakten 110 zieken,

1.800

•

Norovirus (onbekende oorsprong): 9
uitbraken veroorzaakten 98 zieken en 4

1.539

1.600

1.450

ziekenhuisopnames,

1.346

1.400

DSP in weekdieren (mosselen): 2 geval-

•

1.200

Listeria monocytogenes in zuivelproducten: 1 geval veroorzaakte 16
zieken, 7 ziekenhuisopnames waarvan

1.000

1 overleden,

800

•

600

E. coli O157 (filet américain): 5 gevallen
brachten 57 zieken en 23 ziekenhuis-

400
200

330

281
113

60

opnames,
70

57

2010

2011
CVTI's
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Betrokken personen

Gehospitaliseerde personen

2012

•

Salmonella (pluimveevlees): 5 gevallen
brachten 41 zieken en 3 ziekenhuisopnames.

11. Controles bij invoer
Invoercontroles
2011: zendingen

2011: geweigerde zendingen

2012: zendingen

2012: geweigerde zendingen

2.724

42 (1,5 %)

2.993

26 (0,9 %)

Vermeerderingsmateriaal

Levende dieren

55

4 (7,3 %)

105

6 (5,7 %)

Dierlijke producten voor
menselijke consumptie

26.719

185 (0,7 %)

25.603

188 (0,7 %)

Levensmiddelen van nietdierlijke oorsprong

5.435

31 (0,6 %)

4.241

26 (0,6 %)

Contactmaterialen

50

-

95

3 (3,2 %)

Niet voor menselijke
consumptie bestemde
producten

5.268

20 (1 %)

5.478

57 (1 %)

Planten, plantaardige
producten

17.403

48 (0,3 %)

18.944

68 (0,4 %)

Totaal

57.654

330 (0,6 %)

57.459

374 (0,7 %)

Voor de dierlijke producten (25.603 ge-

Binnen de EU bestaat er een geharmoni-

van bestrijdingsmiddelen (thee uit China,

controleerde zendingen, 1.303 analyses)

seerde aanpak van de controles op levens-

peper uit Egypte, basilicum uit Thailand, ...),

werden 188 zendingen geweigerd voor

middelen bij import uit derde landen: de

mycotoxines (Grondnoten uit Brazilië, pis-

aanwezigheid van residuen van genees-

uitgebreide controles. In dit kader contro-

tachenoten uit Turkije en Iran, ...), verboden

middelen voor diergeneeskundig gebruik

leerde het FAVV 2.295 zendingen en heeft

kleurstoffen (specerijen en palmolie) en

(nitrofuranen in garnalen uit India, chloor-

het 662 analyses uitgevoerd. 26 zendingen

GMO’s (rijst uit China).

amfenicol in konijnenvlees uit China, ...),

werden geweigerd voor de aanwezigheid

van Salmonella (kikkerbillen uit Indonesië,
vlees uit Brazilië, tweekleppige weekdieren
uit Vietnam), VTEC (vlees uit Argentinië),
enz..
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12. RASFF

13. Fraudebestrijding

Via het Rapid Alert System for Food & Feed

In het kader van de fraudebestrijding m.b.t.

(RASFF) werden er in 2012, 3.516 meldin-

de veiligheid van de voedselketen voert

gen (3.723 in 2011) gedaan van producten

de Nationale Opsporingseenheid (NOE)

die een risico kunnen betekenen voor

van het FAVV onderzoeken uit naar het

mens of dier. Hiervan gingen er 143 (128 in

illegaal gebruik van groeibevorderaars,

2011) uit van België: als gevolg van informa-

neemt ze op vraag van de politie deel

voor de Coördinatie van de Fraudebe-

ties vanuit de autocontrole van een bedrijf

aan wegcontroles, organiseert ze acties

strijding in de economische sectoren

(43), een officiële controle op de Belgische

over welbepaalde thema’s (controles bij

(ICCF),

markt (42), een analyse bij invoer van een

paardenkoersen, bij paardenhandelaars,

product (48), een consumentenklacht (4),

identificatie van paarden, bestrijdingsmid-

een voedselvergiftiging (4) of een officiële

delen, verkoop van voedingssupplementen

controle op de markt van een derde land

via internet, diergeneesmiddelen,…).

(2).

De NOE werkt actief samen met verschil-

Enkele voorbeelden van producten die het

lende Belgische overheden – waaronder de

onderwerp uitmaakten van een RASFF-

politie en het Geneesmiddelagentschap -

melding:

en internationale instanties.

•

Salmonella in rauwe melk (België),

•

E. coli O157 in gehaktvlees (België),

•

Histamine in tonijn van Indonesië en

Ze neemt deel aan de werkgroepen van :
•

de Multidisciplinaire HormonenCel
(MHC),

•

•

de Interdepartementale Commissie

de Interdepartementale Coördinatiecel voor de controle van de Voedselveiligheid (ICVV),

•

de Multidisciplinaire Fraudebestrijdingscel voor de Veiligheid van de
Voedselketen (MFVV) waarvan het
Agentschap het voorzitterschap waarneemt.

Fraudebestrijding

Vietnam,
•

Clenbuterol en phenylbutazone (verboden geneesmiddelen) in paardenvlees van Canada.
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2010

2011

2012

Onderzoeken naar fraude

237

271

245

Deelname aan wegcontrole

27

49

37

Specifieke acties (voedingssupplementen, paarden…)

17

32

30

Gecoördineerde acties met andere overheden

200

222

96

Overtredingen

187

240

221

Controle van reizigers bij de douane
In samenwerking met de douane, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en andere Gezondheidsproducten (FAGG) en de
FOD Volksgezondheid werden in de luchthaven van Brussel-Nationaal (Zaventem) controles uitgevoerd op de bagage van reizigers
komende van Afrika, Azië en Oost-Europa (buiten EU). De naleving van de regels op de invoer van vlees, planten, dieren, beschermde diersoorten inbegrepen, … werd hierbij gecontroleerd; deze regels zijn immers van het grootste belang voor de volksgezondheid.
Er werd ook gecontroleerd op de illegale invoer van cosmetica en geneesmiddelen.

Aanzienlijke hoeveelheden producten werden in beslag genomen: 465 kg vis, zuivelproducten, eieren, vlees (geit, agoeti, antilope,
worst, aap, kip, …), verboden vruchten (citroengras, mandarijnen met bladen, vruchten zonder certificaat) en ook 5 huisdieren
waarvan de begeleidende documenten niet in orde waren.
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14. Meldingsplicht
Elke operator die activiteiten uitoefent die

verwerkt, vervaardigd of gedistribueerd

onder de bevoegdheid van het FAVV vallen,

product schadelijk zou kunnen zijn voor de

is verplicht het Agentschap in te lichten

gezondheid van mens, dier of plant (KB van

wanneer vermoed wordt dat een inge-

14/11/2003).

voerd, geproduceerd, gekweekt, geteeld,
400
350
300
250
200
150
100
50
0

2010

2011

2012

Dierziekten

323

321

376

Microbiologische gevaren

196

179

253

Chemische gevaren

124

131

142

Fysische gevaren

11

19

20

Biologische gevaren

34

24

17

Andere gevaren

19

27

38

Het aantal meldingen steeg met 27%

29 %), van Listeria monocytogenes (50 of

tegenover 2011. Naast dierziekten (376)

+ 25 %), van residuen van bestrijdingsmid-

zijn de belangrijkste redenen de aanwezig-

delen (44 of + 69 %) en van plantenziekten

heid van Salmonella (161 of + 35 %), van

en schadelijke organismen (16 idem als in

residuen van diergeneesmiddelen (53 of +

2011).
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15. Sancties
Gevolgen gegeven aan non-conformiteiten voor het geheel van de controles
2010

2011

2012

Waarschuwing

13.431

14.892

13.952

PV

4.448

4.078

4.387

Beslag

936

1.477

1.601

Tijdelijke sluiting

154

172

123

Intrekking/weigering van de erkenning of toelating

11

13

14

2.248.103 €

2.462.022 €

2.793.707 €

Bedrag van de administratieve boetes

Er werden 772 ton producten in beslag

graanproducten, 71 ton fruit en groenten, 11

genomen waarvan 213 ton diervoeder, 191

ton visproducten, 5 ton melk en melkpro-

ton vlees en vleesproducten, 139 ton di-

ducten en 7 ton bestrijdingsmiddelen.

verse voedingsmiddelen, 135 ton granen en
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Barometers
voor de veiligheid van
de voedselketen

4
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Om een globaal beeld te krijgen van de

Deze barometers steunen op indicatoren

De resultaten van de diverse barometers

veiligheid van de voedselketen ontwikkelde

die berekend worden aan de hand van

worden weergegeven op de website van

het Wetenschappelijk Comité van het

meetbare parameters die zeer zorgvuldig

het Voedselagentschap. Ze dienen met de

FAVV in samenwerking met het Voedsel-

worden gekozen. De meeste van deze in-

nodige bedachtzaamheid geïnterpreteerd

agentschap barometers voor de veiligheid

dicatoren zijn gebaseerd op de resultaten

te worden omdat de jaarlijkse schom-

van de voedselketen. De barometers voor

van het controleprogramma van het FAVV.

melingen zeer verschillende oorzaken

de veiligheid van de voedselketen omvat-

Omdat deze indicatoren een verschillende

kunnen hebben. Op langere termijn is de

ten de barometer van de “voedselveilig-

invloed hebben op de veiligheid van de

barometer vooral geschikt om algemene

heid”, de barometer “dierengezondheid”

voedselketen, wordt het relatieve belang

trends in de veiligheid van de voedselketen

en de barometer “plantengezondheid”.

ervan afgewogen.

te kunnen waarnemen.

Met deze meetinstrumenten kan de veiligheid van de voedselketen in België jaar per
jaar objectief worden opgevolgd en wordt
het bijgevolg ook mogelijk om hierover
duidelijk te communiceren.
De barometer voor de dierengezondheid
maakt telkens een vergelijking met het
voorgaande jaar en meet de algemene
sanitaire toestand van de Belgische veestapel. De barometer voor de plantengezondheid meet de algemene fytosanitaire
toestand van de planten en plantaardige
producten in België.
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In het algemeen tonen de achterliggende
resultaten aan dat de voedselveiligheid in
ons land zich op een hoog niveau bevindt.

Barometer voor de voedselveiligheid
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Plantengezondheidsbarometer
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Plantengezondheid

Het FAVV
tot uw dienst
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Hoofdbestuur

1

AC-Kruidtuin - Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel
T 02/211 8211 – F 02/211 82 00 – www.favv.be
Meldpunt voor de consument: 0800 13 550
meldpunt@favv.be
Voorlichtingscel: voorlichting@favv.be
Ombudsdienst voor operatoren: ombudsdienst@favv.be

Provinciale controle-eenheden
2

3

4

5

6

7

8
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PCE Antwerpen
Italiëlei 124 bus 92, 2000 Antwerpen
T 03/202 27 11 – F 03/202 28 11
Info.ANT@favv.be
PCE Brussel
AC-Kruidtuin - Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel
T 02/211 92 00 – F 02/211 91 80 – Info.BRU@favv.be
PCE Henegouwen
Avenue Thomas Edison 3, 7000 Mons
T 065 40 62 11 – F 065 40 62 10
Info.HAI@afsca.be
PCE Limburg
Kempische Steenweg 297 bus 4, 3500 Hasselt
T 011/26 39 84 – F 011/26 39 85
Info.LIM@favv.be
PCE Luik
Bd Frère–Orban 25, 4000 Liège
T 04/224 59 11 – F 04/224 59 01
Info.LIE@afsca.be
PCE Luxemburg
Rue du Vicinal 1 – 2de verdieping, 6800 Libramont
T 061/21 00 60 – F 061/21 00 79
Info.LUX@afsca.be
PCE Namen
Route de Hannut 40, 5004 Bouge
T 081/20 62 00 – F 081/20 62 02
Info.NAM@afsca.be

9

PCE Oost-Vlaanderen
Zuiderpoort, blok B, 10de verdieping
Gaston Crommenlaan 6/1000, 9050 Gent
T 09/210 13 00 – F 09/210 13 20 – Info.OVL@favv.be

10

PCE Vlaams-Brabant
Greenhill campus, Interleuvenlaan 15 – Blok E,
Researchpark Haasrode 1515, 3001 Leuven
T 016/39 01 11 – F 016/39 01 05 – Info.VBR@favv.be

11

PCE Waals-Brabant
Espace Coeur de Ville 1, 2de verdieping, 1340 Ottignies
T 010/42 13 40 – F 010/42 13 80
Info.BRW@afsca.be

12

PCE West-Vlaanderen
Koning Albert I laan 122, 8200 Brugge
T 050/30 37 10 – F 050/30 37 12
Info.WVL@favv.be

FAVV-Laboratoria
13

14

15

16

17

Gembloux
Chaussée de Namur 22, 5030 Gembloux
T 081/62 03 00 – F 081/62 03 01
Gentbrugge
Braemkasteelstraat 59, 9050 Gentbrugge
T 09/210 21 00 – F 09/210 21 01
Luik
Rue de Visé 495, 4020 Wandre
T 04/252 01 58 – F 04/252 22 96
Melle
Brusselsesteenweg 370a, 9090 Melle
T 09/272 31 00 – F 09/272 31 01
Tervuren
Leuvensesteenweg 17, 3080 Tervuren
T 02/769 23 11 – F 02/769 23 30
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Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
AC-Kruidtuin • Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55 • 1000 Brussel
 02/211 82 11 •  02/211 82 00
www.favv.be

