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Onze opdracht 
is te waken over de veiligheid in de voedselketen 

en de kwaliteit van ons voedsel, 

ter bescherming van de gezondheid van mens, 

dier en plant.
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Beste Lezer,

Voor u ligt het activiteitenverslag van het FAVV voor het 

jaar 2014, of beter nog de samenvatting ervan in feiten 

en cijfers.  Het volledig verslag vindt U op onze website, 

in de vorm van volwaardige webpagina’s en niet meer 

als pdf’s.   Enkel de samenvatting “Feiten en cijfers” 

bestaat nog onder papieren vorm.

We doen dit bewust uit respect voor duurzaamheid 

en om meer transparantie te bieden. Zo zullen wij 

in de toekomst meer dan één maal per jaar over 

onze activiteiten kunnen rapporteren, op termijn 

overzichtelijke meerjarenoverzichten kunnen maken en 

ook de mogelijkheid hebben over andere onderwerpen 

(zoals  de ombudsdienst of de administratieve boetes) 

meer in detail te rapporteren.

2014 is op verschillende vlakken een overgangsjaar 

geweest.  

Het was een verkiezingsjaar met een nieuwe regering 

die een aantal maatregelen in petto had met een 

belangrijke impact op de werking van het agentschap 

en waarvan de eerste effecten in 2014 al voelbaar waren.  

De nieuwe regering startte met zowel nieuwe krijtlijnen 

als besparingen. De grote beleidslijnen van het FAVV 

werden bevestigd: het streven naar een hoog niveau 

van voedselveiligheid, het beleid inzake de controles, 

het streven naar administratieve vereenvoudiging en 

de ondersteuning van kleinere bedrijven.  Daarnaast 

werden een aantal nieuwe accenten toegevoegd: 

nadruk op resultaatsverbintenissen voor de bedrijven, 

verder gaan bij de ondersteuning van kleinere 

bedrijven, het inzetten op de export, het uitbreiden 

van de begeleiding van de bedrijven en het aanbod 

aan informatie en de strijd tegen voedselfraude en 

voedselverspilling.  

Voorwoord

Herman Diricks,  

Gedelegeerd bestuurder
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Vanaf 1 juli 2014 werd ook de bevoegdheid voor 

dierenwelzijn overgedragen aan de gewesten. Om dit 

in optimale omstandigheden te laten verlopen werd 

met de gewesten in een overgangsperiode een protocol 

afgesloten waarbij het FAVV nog een aantal taken op 

zich nam. 

2014 was ook het laatste jaar van het lopende 

businessplan.  Het management van het FAVV heeft 

dan ook in samenwerking met alle betrokken partijen 

(het personeel,  de consumentenorganisaties en 

de verschillende sectoren) een nieuw plan voor de 

periode 2015 – 2017 uitgewerkt, dat ondertussen 

goedgekeurd is en op  de website van het Agentschap 

kan geraadpleegd worden.  Het bevat de missie, de 

visie en de waarden van het Agentschap die samen de 

strategische doelstellingen op langere termijn bepalen 

en vertaald worden in operationele doelstellingen op 

middellange termijn en acties op korte termijn.  Er zijn 

heel wat nieuwe elementen in het businessplan maar ik 

zou nu de nadruk willen leggen op de concrete invulling 

van de waarden van het FAVV: professionalisme, 

integriteit, respect, billijkheid, openheid en vertrouwen.  

Deze moeten er mee garant  voor staan dat het FAVV 

zowel door de maatschappij als de gecontroleerden 

erkend en gerespecteerd wordt. 

Ondanks de bijzonder zware budgettaire inspanningen 

die gevraagd worden heeft het Agentschap zich 

geëngageerd om zijn controleactiviteiten zo veel 

mogelijk op peil te houden.

Ook voor 2014 mogen we weer met tevredenheid 

naar de inspanningen van het FAVV kijken.  Ondanks 

de opgelegde besparingen, kon het FAVV zoals 

de voorgaande jaren meer missies op het terrein 

uitvoeren.  Wat betreft de resultaten merken we voor 

de meeste sectoren een genuanceerd beeld – sommige 

vertonen een status quo, anderen een lichte vooruit- of 

achteruitgang.  Dit blijkt ook uit de  barometer van de 

voedselveiligheid die voor de eerste maal op hetzelfde 

niveau blijft. We zullen deze evolutie de komende 

jaren nauwlettend in het oog moeten houden.  De 

barometers van de dieren- en plantengezondheid 

evolueren wel in de goede richting.

Naast zijn kerntaak, toezien op de veiligheid van de 

voedselketen, neemt het FAVV initiatieven ten voordele 

van zowel de consumenten als de operatoren.  

Er werd een aanvang genomen met de publicatie van 

de inspectieresultaten door enerzijds te starten met een 

informatiecampagne naar de bedrijven en zelfstandigen 

toe waarbij het systeem uitgelegd werd en anderzijds 

met  de implementatie van het informatiecasysteem dat 

de consumenten moet toelaten om de resultaten van 

inspecties te raadplegen.  Verder werd voor de bedrijven 

ingezet op informatieverstrekking en begeleiding 

en het verder uitbouwen van de validatie van de 

autocontrolesystemen.

En ja, in 2014 nam een nieuwe Gedelegeerde bestuurder 

het roer over.  Ik heb het geluk om samen met alle 

collega’s, zowel het management als zij die op het 

terrein en in de centrale diensten werkzaam zijn, te 

kunnen instaan voor een missie met een bijzonder 

maatschappelijk belang: het toezicht op de veiligheid 

van de voedselketen en ons voedsel in het bijzonder.  

Daarnaast dienen we het algemeen belang door 

bijvoorbeeld de exportactiviteiten te ondersteunen of 

de KMO’s te helpen en zo bij te dragen tot het welzijn en 

de welvaart in België.  We houden er aan om dit steeds 

in overleg met alle betrokken partijen te doen.  Dit is 

een complexe en delicate evenwichtsoefening maar met 

zijn allen slagen we er steeds weer in onze opdracht te 

vervullen.
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HE T FAV V

Het FAVV
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van 

de Voedselketen (FAVV), opgericht bij wet van 4 

februari 2000, is een federale parastatale belast met 

de evaluatie en de beheersing van de risico’s die niet 

alleen de gezondheid van de consumenten maar 

ook de gezondheid van dieren en planten kunnen 

schaden evenals met de controles op de veiligheid 

doorheen de hele voedselketen. 

Het FAVV integreert alle controlediensten, bevoegd 

voor de hele voedselketen. Het controleert niet 

alleen levensmiddelen, diervoeders, meststoffen 

en gewasbeschermingsmiddelen, maar het is ook 

verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding 

van dierenziekten en fytosanitaire aspecten 

(plantaardige sector). Ook de opstelling van de 

operationele regels voor de controles, de certificering 

en ook de normen voor infrastructuur waar de 

bedrijven actief in de voedselketen zich aan moeten 

houden, behoort tot haar opdrachten. Het FAVV 

beheert ook alle communicatie naar de operatoren 

toe en in het bijzonder de voorlichting van de 

consumenten.

Het FAVV kan voor de uitvoering van zijn opdrachten 

rekenen op:

• ongeveer 1.300 medewerkers verdeeld over:

 - de centrale diensten, ISO 9001 gecertificeerd 

(ongeveer 450 medewerkers),

 - 11 provinciale controle-eenheden (PCE’s), 

ISO 17020 geaccrediteerd (ongeveer 700 

medewerkers),

 - 5 interne laboratoria, ISO 17025 

geaccrediteerd (ongeveer 150 medewerkers),

 - een dienst die gecoördineerde onderzoeken 

uitvoert om te strijden tegen fraude: 

Nationale opsporingseenheid (NOE);

• een nauwe samenwerking met de verschillende 

federale en regionale openbare diensten, 

waaronder de politie en de douane, evenals met 

privéinstellingen;

• ongeveer 600 (597 in 2014 zelfstandige 

mandaathouders (ZMO) gelijkgesteld aan 

ongeveer 350 VTE, die controleopdrachten 

(hoofdzakelijk antemortem- en 

postmortemkeuringen in het slachthuis, 

inspecties op dierenwelzijn) en 

certificeringstaken uitvoeren onder het toezicht 

van ambtenaren. Wanneer de ZMO’s opdrachten 

uitvoeren voor rekening van het FAVV worden ze 

als officiële dierenartsen beschouwd;

• een netwerk van ongeveer 50 externe laboratoria, 

erkend door het FAVV, evenals 9 nationale 

referentielaboratoria;

• een budget van ongeveer € 167 miljoen.



8 9
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1. Personeel

2012 2013 2014 
Algemene diensten (VTE) 197    193    193    
Controlebeleid (VTE) 74    77    73    
Laboratoria (VTE) 153    147    146    
Controle (buitendiensten) (VTE) 651    663    649    
Controle (centrale diensten) (VTE) 70    69    64    
Gedelegeerd bestuurder (VTE) 39    40    40    
Totaal effectief (VTE) 1.184    1.188    1.166    
Personeelsplan (VTE) 1.249    1.245    1.241    
Totaal effectief (medewerkers) 1.323    1.320    1.310    

 -      

 200    

 400    

 600    

 800    

 1.000    

 1.200    

 1.400    

VTE: voltijdequivalent

Er is een neerwaartse trend wat het aantal 

personeelsleden van het FAVV betreft door de 

besparingsmaatregelen waaraan het Agentschap 

onderworpen is.  
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2. Begroting

Naast een dotatie, afkomstig van publieke 

middelen, beschikt het Agentschap over eigen 

inkomsten.  In 2014 zijn die inkomsten op hetzelfde 

niveau gebleven als in 2013.  Net zoals in 2012 

en in 2013 heeft de regering echter  drastische 

besparingsmaatregelen opgelegd. 

Uitgaven

Realisaties 2012 Realisaties 2013 Realisaties 2014

Personeel

Lonen en wedden 85.390.000 € 84.846.000 € 87.063.000 €

Andere personeelskosten 6.445.000 € 7.772.000 € 8.298.000 €

Werking

Personeelsgebonden werkingskosten 7.695.000 € 7.693.000 € 8.153.000 €

ICT 7.268.000 € 7.463.000 € 7.240.000 €

Prestaties externe opdrachthouders 26.886.000 € 27.657.000 € 26.249.000 €

Externe laboratoria 19.910.000 € 19.493.000 € 17.549.000 €

Andere werkingskosten 8.922.000 € 7.704.000 € 9.426.000 €

Investeringen

Machines, meubilair, ICT 2.060.000 € 3.507.000 € 2.863.000 €

Totaal uitgaven 164.576.000 € 166.135.000 € 166.841.000 €

Voor het FAVV betekende dit een blokkering van 

8,729 miljoen €, zodat de uitgaven beperkt werden 

tot deze die onlosmakelijk verbonden zijn met de 

continuïteit van de werking van de dienst. Deze 

maatregelen hebben de uitvoering van een aantal 

projecten sterk afgeremd, maar het werk niet is 

afgenomen. 

Personeel 
95.361.000 € 

57% 

Werking & investering 
27.682.000 € 

17% 

Opdrachthouders 
26.249.000 € 

16% 

Externe laboratoria 
17.549.000 € 

10% 

Uitgaven2014 
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Inkomsten

 Realisaties 2012 Realisaties 2013 Realisaties 2014

Dotatie 106.147.000 € 106.820.000 € 108.164.000 € 

Heffingen 29.957.000 € 30.676.000 € 31.296.000 €

Retributies 37.422.000 € 40.451.000 € 38.884.000 €

Andere 10.405.000 € 7.331.000 € 6.857.000 €

Totaal inkomsten 183.931.000 € 185.278.000 € 185.201.000 €

Dotatie 
108.164.000 € 

58% 
Heffingen 

31.296.000 € 
17% 

Retributies 
38.884.000 € 

21% 

Andere 
6.857.000 € 

4% 

Inkomsten 2014 
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3. Businessplan 2012 – 2014

Het businessplan 2012–2014 van het FAVV voorzag 

tegelijk én in de continuïteit ten aanzien van de 

vorige 3 businessplannen én ook in een actieve 

bijdrage van de consumenten, de operatoren en hun 

respectievelijke organisaties, op basis van de tussen 

2009 en 2011 uitgevoerde tevredenheidsenquêtes en 

SWOT-analyses. 

De beleidsprioriteiten van 2012-2014:

1. een veiliger voedselketen,

2. een Agentschap aanvaard door de 

operatoren en erkend door de  

maatschappij en de consumenten  

in het bijzonder,

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,

7. een transparant Agentschap,

8. uitbreiding van de autocontrole in de 

voedselketen,

9. een modern human resources beleid.

Businessplan
voor het voedselagentschap
2012 - 2014

Gil Houins
Gedelegeerd Bestuurder

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

 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

AC-Kruidtuin - Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55 - 1000 Brussel
Tel.: 02 211 82 11

www.favv.be

Verantwoordelijke uitgever: Gil Houins | Vormgeving: communicatiedienst FAVV | Drukkerij: Albe De Coker

 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
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Het legde heel in het bijzonder de nadruk op 

de verbetering van de dienstverlening aan de 

exporteurs, met behoud van de geloofwaardigheid 

van de certificaten en het continue streven naar 

administratieve vereenvoudiging.
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4. Businessplan 2015 - 2017

Het behoud van de kernopdrachten, een continuïteit 

in het beleid met centraal de bescherming 

van de consument en de goedmenende en 

goedpresterende operatoren, een bedachtzame 

evolutie naar een nog betere organisatie in 

budgettair moeilijke tijden. Zo kan de toekomst van 

het FAVV samengevat worden. 

Met een duidelijke missie, visie en waarden 

voor ogen worden strategische en operationele 

doelstellingen geformuleerd met bijhorende KPI’s 

niet alleen voor de komende 3 jaar, maar ook met 

een perspectief van 5 jaar, de duur van de legislatuur.

Vertrouwen
We creëren een positief klimaat waarin 
kansen gegeven worden en iedereen zijn 
verantwoordelijkheid opneemt. 
Centraal staan loyaliteit en constructieve 
samenwerking over de grenzen heen.

Professioneel
Het FAVV is een dynamische organisatie met 
geëngageerde medewerkers.  
We realiseren onze missie op een efficiënte, 
kwaliteitsvolle en doelgerichte manier  
die aansluit bij de noden en verwachtingen 
van onze klanten. Kennisuitwisseling en 
permanente vorming garanderen onze 
expertise.

Waarden van het FAVV

Het businessplan 2015-2017 schenkt bijzondere 

aandacht aan de ontwikkeling van de waarden van 

het Agentschap.  Samen met de missie en de visie 

bepalen deze waarden de modus operandi van het 

FAVV. 

V R T R O UE
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Billijk
We zijn rechtvaardig en redelijk. 
Onze handelingen en beslissingen zijn 
proportioneel en aanvaardbaar.

Respect

Respect voor mens en omgeving staat 
centraal in ons handelen. 
We luisteren, tonen begrip en handelen op 
een menselijke manier. 
We gebruiken onze middelen duurzaam en 
efficiënt.

Open
We communiceren tijdig, op maat,  
duidelijk en in alle transparantie. 
We gaan constructief in dialoog met 
aandacht voor elke gesprekspartner. 
We stimuleren participatie en staan open 
voor ideeën van anderen.

Integer
We handelen in overeenstemming met onze 
waarden. 
We zijn eerlijk, correct en behandelen 
vertrouwelijke informatie discreet. 
We zijn betrouwbaar en plichtsbewust in 
onze dienstverlening.
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De belangrijke besparingen die aan alle overheden 

opgelegd worden hebben ook een impact op de 

werking van het FAVV. De vermindering van het 

aantal personeelsleden en de werkingskredieten zal 

er onvermijdelijk toe leiden dat er keuzes moeten 

gemaakt worden inzake de acties en de activiteiten, 

in overleg met de betrokkenen. Het inspectie- 

en analyseprogramma zal wel zoveel mogelijk 

gevrijwaard blijven. Ook de activiteiten die gedekt 

worden door de eigen inkomsten zullen behouden 

blijven. 

Het FAVV blijft zijn op risicoanalyse gebaseerde 

inspectie- en analyseprogramma’s naar behoren 

uitvoeren met een flankerend beleid dat streeft 

naar kwalitatief hoogstaande controles en 

naar een maximaal aantal operatoren met 

gunstige inspectieresultaten. Administratieve 

vereenvoudiging, aandacht voor de specificiteit van 

de zelfstandigen, de micro-ondernemingen en de 

KMO’s, het ter beschikking stellen van alle nodige 

instrumenten en een goede communicatie maken 

ook deel uit van dit beleid. Het FAVV zal begrip tonen 

voor operatoren die van goede wil zijn, maar een 

hard handhavingsbeleid voeren ten aanzien van 

hardleerse of frauderende operatoren.

1 2 3 4 5
een efficiënte organisatie van 
het toezicht op de voedselketen 
met het oog op haar optimale 
veiligheid,

een gepast regelgevend  
kader en flankerende 
maatregelen voor een  
betere veiligheid  
van de voedselketen,

een Agentschap 
aanvaard door de 
operatoren en erkend 
door de maatschappij 
en de consumenten 
in het bijzonder zowel 
op nationaal als 
internationaal niveau,

een optimale dienstverlening aan 
de bedrijven in het kader van de 
veiligheid van de voedselketen 
en aan de overheden betreffende 
gedelegeerde taken,

een optimaal beheer van de 
organisatie.

Het businessplan voor de periode 2015-2017 wordt rond 5 strategische thema’s uitgewerkt:
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1 2 3 4 5
een efficiënte organisatie van 
het toezicht op de voedselketen 
met het oog op haar optimale 
veiligheid,

een gepast regelgevend  
kader en flankerende 
maatregelen voor een  
betere veiligheid  
van de voedselketen,

een Agentschap 
aanvaard door de 
operatoren en erkend 
door de maatschappij 
en de consumenten 
in het bijzonder zowel 
op nationaal als 
internationaal niveau,

een optimale dienstverlening aan 
de bedrijven in het kader van de 
veiligheid van de voedselketen 
en aan de overheden betreffende 
gedelegeerde taken,

een optimaal beheer van de 
organisatie.

Overleg met alle belanghebbenden wordt hoog 

in het vaandel gevoerd, maar het FAVV blijft op 

het einde van de rit verantwoordelijk voor het 

gevoerde beleid binnen de context van de Europese 

en nationale regelgeving. Het FAVV streeft naar 

volledige transparantie over zijn werking via publieke 

rapportering met de barometers voedselveiligheid, 

dieren- en plantengezondheid als globale 

indicatoren.

Ook voor de export zal het FAVV belangrijke 

inspanningen blijven leveren maar dit kan maar 

tot resultaten leiden als dit gekaderd kan worden 

in een globaal beleid dat bepaald wordt door 

de verschillende betrokken overheden- zowel 

federaal als gewestelijk- en in overleg met de 

sectororganisaties.

Een belangrijk pakket taken wordt aan derden 

toevertrouwd. Instellingen zoals het CODA, DGZ 

en ARSIA blijven dan ook cruciale partners evenals 

de opdrachthouders. Het FAVV zal een goede 

samenwerking met de praktijkdierenartsen, die in de 

eerste lijn staan, blijven nastreven.

Kwaliteit en doeltreffendheid blijven centraal staan 

in de aanpak. Het FAVV behoudt zijn gecertificeerde 

kwaliteitssystemen en evalueert continu zijn 

processen op verbetermogelijkheden qua efficiëntie, 

interne controle en risicobeheersing.

Zoals in veel organisaties zijn de motivatie en 

competentie van zijn medewerkers de rijkdom 

van het FAVV. In de komende jaren wil het FAVV, 

ondanks de budgettaire maatregelen, een excellente 

werkgever blijven. 



18 19

Controles buiten plan uitvoeren

D e  r i s i c o ’s
e v a l u e r e n

H e t  B u s i n e s s p l a n  
u i t w e r k e n

O v e r l e g  p l e g e n  
m e t  s t a k e h o l d e r

Controleplan 
uitwerken 

en analyses 
aan labos toewijzen

Controle- 
programma 

uitwerken

Uitvoeren 
van 

controleplan

B e a n t w o o r d e n  
a a n  d e  n o d e n  

i n z a k e  
c o m p e t e n t i e s  e n  
h u m a n  r e s o u r c e s

B e a n t w o o r d e n  
a a n  � n a n c i ë l e  

n o d e n

B e a n t w o o r d e n  
a a n  d e  

m a t e r i ë l e  
n o d e n

B e a n t w o o r d e n  
a a n  d e  

i n f o r m a t i e n o d e n

B e a n t w o o r d e n  
a a n  d e  n o d e n  

v a n  d e  
o r g a n i s a t i e

B e a n t w o o r d e n  
a a n  j u r i d i s c h e  

n o d e n

U i t v o e r e n
v a n  l a b o  
a n a l y s e s

Diensten beheren die  geleverd      worden door  derden Beheren van diensten geleverd aan derden

Strategische processen

Operationele processen

Ondersteunende processen

Erkenning / toelating /  registratie

Missierapport  + analyseresultaat

Controlemaatregel

Verslag

Advies

Tools

Regelgeving en normen

Financieel en juridisch element

Certi�caat

Contract / erkenning / overeenkomst

Preventie

Communicatie / informatie

Tevredenheidsenquête

Overheid  

Operator

Consument

Controleren 
(inspecties 

en analyses) 
van producten 
en activiteiten

Opstellen en implementeren operationele regelgeving/normen

Ter beschikking stellen van hulpmiddelen voor operatoren

Het beleid voor crisispreventie en -beheer implementeren

Communiceren met / informeren van stakeholders

Rapporteren

Vraag

Informatie en communicatie

Wetenschappelijke en technologische input

Normen en regelgeving 

Input van de voogdijminister

Input van de stakeholders

Klacht

Consument

Operator

Overheid

KLANT-
VEREISTE

INPUTS

OUTPUTS
TEVREDEN-

HEID 
KLANTEN

5. Een nieuw procesmodel voor het FAVV

Het FAVV had snel na de opstart in 2002 gekozen voor 

een nieuwe aanpak in zijn werkwijze en herzag al zijn 

activiteiten/processen in een BPR-project (Food@ work) 

dat van 2003 tot 2006 liep. De BPR werd succesvol 

geïmplementeerd maar in de aanloop naar dit nieuwe 

businessplan werd de noodzaak aangevoeld om het 

model te actualiseren, wat resulteerde in een nieuw 

procesmodel. Dit procesmodel wordt geïllustreerd in het 

bijgaande schema.

Drie strategische processen of stuurprocessen hebben 

tot doel om de operationele activiteiten te plannen, te 

organiseren en te volgen. Het betreft de risico-evaluatie, 

de uitwerking van het businessplan en het overleg met 

de belanghebbenden.

Worden beschouwd als belanghebbenden in de 

processen van het FAVV: de sectororganisaties, de 

beroepsorganisaties, de consumentenorganisaties, 

de burgers, de overheid, de personeelsleden, de 

vakbonden, de derde landen, de voogdijminister, de 

regering, het management, de onderaannemers en de 

leveranciers.

De operationele processen worden opgedeeld in 

zes grote gehelen om te voldoen aan de behoeften 

van de klanten: uitwerken en implementeren van 

de regelgeving; ter beschikking stellen van de 

hulpmiddelen aan de operatoren; controleren van de 

producten en activiteiten; implementeren van het beleid 

inzake crisispreventie en crisisbeheer; communiceren 

naar / informeren van de belanghebbenden en verslag 

uitbrengen aan derden. Het gaat hier om de activiteiten 

die de kern van het werk van het FAVV uitmaken en die 

verschillende soorten producten of diensten (uitgaande 

elementen, outputs) zullen genereren, die weergegeven 

worden rechts in het schema.

De ondersteunende processen leveren de noodzakelijke 

middelen voor de verwezenlijking van de operationele 

activiteiten.

De cartografie van de processen legt dus de nadruk 

op de doelmatigheid van de activiteiten van de 

organisatie, vanuit de bezorgdheid van het FAVV 

om te beantwoorden aan de behoeften en aan de 

verwachtingen van de klanten, en dit door producten en 

diensten te leveren die voldoen aan deze vraag.
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Via de applicatie BECERT werd een beperkt aantal 

elektronische exportcertificaten al in gebruik 

genomen om via trapsgewijze introductie te komen 

tot een stabiel en efficiënt systeem.  

Primaire hoeveproducenten mogen 

rechtstreeks aan de consument of de lokale 

detailhandel kleine hoeveelheden van sommige 

levensmiddelen leveren 

De Europese Unie laat toe dat nationale soepelere 

regels kunnen worden opgelegd dan deze die in 

de Europese reglementering zijn opgenomen voor 

de rechtstreekse levering van primaire producten 

aan de eindgebruiker en de lokale detailhandel. 

Op basis hiervan, heeft het Agentschap een 

KB, specifiek voor de rechtstreekse levering van 

primaire producten van dierlijke oorsprong van de 

producent aan de consument uitgewerkt dat in 

februari 2014 van kracht werd. Het behandelt de 

directe verkoop en in voorkomend geval de verkoop 

via de lokale detailhandel van rauwe melk, eieren, 

visserijproducten, vrij wild en honing en voorziet met 

respect voor de aangepaste regelgeving in het in de 

lokale handel brengen van beperkte hoeveelheden 

product. Het KB dekt ook de directe verkoop van 

aquacultuurproducten en vlees van gevogelte en 

lagomorfen op het niveau van de fokkerij. 

Om de boodschap klaar en duidelijk naar de 

betrokken operatoren over te brengen, werd hierover 

een omzendbrief gepubliceerd op de website van het 

FAVV. 

Voor informatieoverdracht met betrekking tot 

allergenen binnen B2C volstaat de mondelinge 

mededeling 

De wetgeving (het KB van 17/7/2014) voorziet 

behalve de optie van de schriftelijke overdracht van 

allergeneninformatie aan de eindconsument ook de 

mogelijkheid om die informatie mondeling mee te 

geven, mits het naleven van een aantal voorwaarden. 

Tijdens hun dagelijkse activiteiten waken 

de medewerkers van het FAVV ook over de 

administratieve vereenvoudiging en de tevredenheid 

van de operatoren. 

6. Administratieve vereenvoudiging

Het FAVV streeft ernaar om de reglementering en 

de daarmee samenhangende verplichtingen zo 

bevattelijk en toegankelijk mogelijk te houden. 

Daarom worden altijd heel wat inspanningen 

geleverd niet alleen op het vlak van informatie 

en sensibilisering, maar ook op wetgevend en 

procedureel vlak.

In de businessplannen 2009 – 2011 en 2012 – 2014 

neemt de administratieve vereenvoudiging een 

prominente plaats in, als één van de strategische 

doelstellingen. In 2014 werden onder meer de 

volgende vereenvoudigingen gerealiseerd:

 

Sectorgidsen op maat van kleinschalige 

verwerkende bedrijven 

Voor de B2C-sector werden Quick Start fiches 

opgemaakt die beschikbaar zijn voor de 

betrokken operatoren. Quick start fiches lichten 

op een praktische en zeer eenvoudige manier de 

belangrijkste principes aangaande voedselveiligheid 

toe en dit zowel voor beginnende als voor bestaande 

operatoren.

 

Het KB Autocontrole werd aangepast en 

gepubliceerd om een wettelijke basis te bieden 

aan de Quick start fiches en om het principe van 

de resultaatsverbintenis te verduidelijken 

Op 27 maart 2014 werd er een wijziging van het 

KB Autocontrole gepubliceerd. Via deze wijziging 

is er nu een wettelijke basis voorzien voor 

verschillende initiatieven die de implementatie van 

de autocontrole zullen vereenvoudigen. Zo kan het 

Agentschap nu zelf gidsen opstellen, aanpassen 

en verspreiden waardoor er meer garantie is dat 

er up to date informatie ter beschikking gesteld 

wordt van de operatoren. Verder voorziet het besluit 

ook in de ontwikkeling van quick start fiches. Er 

wordt nu uitdrukkelijk vermeld dat de operatoren 

een resultaatsverbintenis hebben voor zover de 

reglementering niet preciseert welke middelen 

verplicht moeten gebruikt worden.

Elektronische exportcertificatie 



20 21

HE T FAV V

7. Kwaliteit, veiligheid, milieu en interne controle

In 2014 heeft het FAVV, in lijn met de vorige jaren, zijn 

geïntegreerd systeem voor het beheer van kwaliteit, 

veiligheid en milieu dat ook dienst doet als werkbasis 

voor de dagelijke implementatie van de interne 

controle onderhouden en verder uitgewerkt. 

Het doeltreffend functioneren van dit systeem 

gedurende het voorbije jaar heeft ervoor gezorgd dat 

we na afloop van de externe audits alle certificaten 

met betrekking tot de normen ISO 9001, ISO 17020, 

ISO 17025, ISO 17043, ISO 14001 en met betrekking 

tot de EMAS-verordening hebben kunnen behouden. 

Bovendien hebben we het toepassingsgebied van de 

ISO 9001 kunnen uitbreiden naar de administratieve 

processen in de PCE’s en dat van de EMAS naar het 

laboratorium van Wandre.

In 2014 werd aan de hand van meerdere multidisciplinaire projecten bijzondere nadruk gelegd op: 

 - de ontwikkeling van het procesbeheer 

dankzij de revisie van de cartografie van de 

processen en dankzij een doorgedreven 

analyse van twee pilootprocessen, met 

het oog op hun beschrijving en hun 

optimalisering, namelijk de ontvangst 

procedure bij aanwerving van nieuwe 

medewerkers en de procedure 

klachtenbehandeling,

 - het actualiseren van de waarden van het 

Agentschap en de versterking van de 

maatregelen die de integriteit garanderen, 

 - de informatisering van bepaalde 

ondersteunende processen in de domeinen 

van het beheer van documenten, aankopen 

en van stocks,

 - de praktische modaliteiten voor het beheer 

en de archivering van documenten onder 

elektronische en papieren vorm,

 - doelstellingen voor het verhogen van de 

productiviteit en het optimaliseren van 

informaticatoepassingen die operationele 

controleprocessen ondersteunen, 

 - het ter beschikking stellen aan de 

consumenten van de resultaten van 

de uitgevoerde controles binnen de 

voedselketen, 

 - een risicoanalyse over het welzijn van de 

werknemers die, in samenwerking met de 

Externe Dienst Preventie en Bescherming 

op het Werk ,werd uitgevoerd bij het middle 

management en de controleurs/inspecteurs. 

De uitvoering van deze transversale projecten 

heeft dankzij zijn weerslag op korte en middellange 

termijn, ook bijgedragen tot de vooruitgang van de 

interne controle bij het FAVV. Overigens maakte de 

maturiteitsmeting van de interne controle, in 2013 

uitgevoerd aan de hand van een enquête bij het 

gehele middle management, het voorwerp uit van 

een gedetailleerde analyse. 
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8. Interne audit en audit door nationale instanties

Vanuit een methodische benadering evalueert 

de interne audit de werking van het FAVV op 

onafhankelijke wijze en biedt het management een 

garantie met betrekking tot de efficiënte beheersing 

van haar activiteiten. Een andere belangrijke 

doelstelling bestaat erin, zowel op organisatorisch 

als op technisch vlak, verbetermogelijkheden aan te 

reiken. 

De uitvoering van interne audits is een eis van 

zowel de Europese Unie (verordening (EG) nr. 

882/2004) als de nationale overheid (koninklijk 

besluit van 17 augustus 2007 betreffende de interne 

auditactiviteiten binnen sommige diensten van de 

federale uitvoerende macht). Dit is ook een strikt 

noodzakelijke stap voor de validatie (certificering 

of accreditatie) van de bij het FAVV ingestelde 

kwaliteitsmanagementsystemen (ISO 9001, ISO 

17020, ISO 17025).

De interne audits worden opgenomen in een 

meerjaren auditprogramma dat gebaseerd is op een 

risicoanalyse die berust op 2 pijlers:

 - een audituniversum van de processen actief 

in het FAVV (47 items),

 - een sectorieel audituniversum op basis 

van de Verordening 882/2004 en het 

businessplan van het FAVV (40 items). 

Uit de multi-jarenplanning 2014-2016 werd het 

auditprogramma voor 2014 gedistilleerd dat tevens 

rekening houdt met:

 - het audituniversum zoals bepaald in de 

Europese regelgeving,

 - de uitvoering van twee centrale 

opvolgingsaudits,

 - second party audits bij organisaties: taken 

en bevoegdheden die vallen onder de 

bevoegdheid van het FAVV worden aan hen 

toegewezen.

In 2014 werden in totaal 42 interne audits uitgevoerd.

De resultaten van de audits zijn beschikbaar op 

http://www.favv.be/auditcomité.

9. Inspecties en audits van de Europese Commissie

Ieder jaar voert het Voedsel- en Veterinair 

Bureau (FVO), dat door de Europese commissie 

overeenkomstig artikel 45 van Verordening (EG) nr. 

882/2004, belast is met het toezicht op de goede 

uitvoering van de controles door de bevoegde 

overheden van de Lidstaten, een reeks audits uit in 

België.  

In 2014 vonden 1 informatiemissie en 3 audits plaats 

in België:

• een missie die erop gericht is informatie 

te verzamelen over officiële controles van 

procedures gebaseerd op de HACCP-principes,

• audit van de nationale Salmonella 

controleprogramma’s,

• audit met betrekking tot controles van vlees van 

gevogelte en afgeleide producten,

• audit met betrekking tot controles op het 

dierenwelzijn bij de slacht. 

Deze missies waarvan de verslagen gepubliceerd 

staan op de Website van het FVO, http:// ec.europa.

eu/food/fvo/index_en.cfm, hebben geleid tot een 

bepaald aantal aanbevelingen van de Europese 

Commissie die het onderwerp uitmaken van een 

gezamenlijk toezicht met de verschillende betrokken 

Belgische autoriteiten.
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10. Inspecties en audits door derde landen

Het FAVV wordt ook regelmatig geauditeerd door 

derde landen met het oog op het behoud en de 

uitbreiding van onze uitvoermarkten.

Delegaties uit Cuba, de Filippijnen en Zuid-Korea 

hebben het Belgische voedselveiligheidssysteem 

voor vlees en zuivel met gunstig resultaat 

gecontroleerd. De Chinese bevoegde overheid CNCA 

(Certification and Accreditation Administration of 

China) heeft na een efficiënte audit in het voorjaar 

2014 de lijst met Belgische bedrijven goedgekeurd 

die door de zuivelsector werd voorgedragen 

voor export naar China. Op het einde van het jaar 

heeft een Panamees inspectieteam een audit 

uitgevoerd voor de export van diervoeders en 

hebben inspecteurs uit Saoedi-Arabië ons land 

bezocht in het kader van de mogelijke export van 

broedeieren. De positieve indruk die het Belgische 

systeem heeft nagelaten bij de inspecteurs opent ook 

perspectieven voor de export van andere producten.

11. Internationale relaties

In 2014 heeft het FAVV 12 buitenlandse delegaties 

ontvangen. Hierbij werden de werking en de 

opdrachten van het FAVV toegelicht. Uitwisseling 

van ervaring en expertise met andere lidstaten 

is nuttig voor de ontwikkeling van een systeem 

voor elektronische gegevensoverdracht. Er werd 

bijzondere aandacht besteed aan het vrijwaren 

van de exportmarkten voor België. 57 bilaterale 

akkoorden of certificaten werden afgesloten met 27 

derde landen. 

Het FAVV neemt ook deel aan 2 samenwerkings-

projecten ondersteund door het BTC (Belgische 

Development Agency): een project met Benin 

(Agence béninoise pour la sécurité sanitaire des 

aliments, ABSSA) ter verbetering van de sanitaire en 

phytosanitaire kwaliteit van landbouwproducten 

en levensmiddelen, en een project met Marokko 

(Office national de sécurité sanitaire des 

produits alimentaires, ONSSA) voor de delegatie 

van controlemissies, de autocontrole en de 

programmering van de controles.
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Het FAVV ten dienste van 
consumenten
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HE T FAV V TEN DIENSTE VAN CONSUMENTEN

1. Publicatie inspectieresultaten

Op het einde van het eerste semester van 2015 zal 

het FAVV van start gaan met de publicatie van de 

inspectieresultaten in de B2C-sector - business-to-

consumer - op zijn website onder de vorm van een 

eenvoudig scoresysteem. Hiermee wil het FAVV 

voldoen aan de verplichtingen rond openbaarheid 

van bestuur én een transparant systeem aanbieden 

waarbij de consument de mogelijkheid krijgt om 

zich op een begrijpelijke wijze te informeren over de 

toestand op vlak van hygiëne en voedselveiligheid bij 

operatoren in de distributiesector. 

SYMBOOL zichtbaar in Foodweb BETEKENIS

De operator beschikt over een Smiley of een gecertificeerd 

autocontrolesysteem voor al zijn B2C-activiteiten.

De operator behaalde bij de laatste inspectie of audit door het FAVV  

(voor al zijn B2C activiteiten) als resultaat “gunstig” of “gunstig met opmerkingen”.

De operator behaalde bij de laatste inspectie een “ongunstig” resultaat,  

maar kon bij de hercontrole aantonen dat de vastgestelde problemen  

weggewerkt waren. Bij de hercontrole behaalde hij dus als resultaat “gunstig”  

of “gunstig met opmerkingen”. 

De operator behaalde bij de laatste inspectie een “ongunstig” resultaat  

en kreeg daarbij ook een waarschuwing. Hij wacht op een hercontrole. 

De operator behaalde bij de laatste inspectie een “ongunstig”  

resultaat en kreeg hiervoor een proces verbaal (PV).  

Hij wacht op een hercontrole.

De operator behaalde bij de laatste inspectie een “ongunstig” resultaat 

en kon bij de hercontrole niet aantonen dat de vastgestelde problemen 

weggewerkt waren. Bij de hercontrole behaalde hij dus als resultaat  

 “ongunstig” en kreeg daarvoor een PV

De operator is nog nooit gecontroleerd OF werd voor het allereerst 

gecontroleerd en behaalde bij deze inspectie een ongunstig resultaat. 

De operator wacht op een hercontrole OF de laatste inspectie is langer geleden 

dan de basisinspectiefrequentie vastgelegd door het FAVV.
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Naast het resultaat van de initiële inspectie wordt bij 

de berekening van de score ook rekening gehouden 

met de ernst van de vastgestelde overtredingen 

en met de opvolging die hieraan gegeven wordt 

door de operator. Meer informatie hierover kan 

teruggevonden worden op de website van het FAVV:  

http://www.favv-afsca.fgov.be/inspectieresultaten-

b2c/. 
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3. Nieuwsbrief voor de consumenten 

In 2014 heeft het FAVV 4 nieuwsbrieven voor de  

consumenten gepubliceerd.  De nieuwsbrieven 

gaan over actuele onderwerpen en over dossiers 

met betrekking tot voedselveiligheid en werden 

verstuurd naar 12.081 abonnees.  De nieuwsbrieven 

worden ook gepubliceerd op onze website voor de 

consumenten. 

Aanvullend voorziet het FAVV dat gedetailleerde 

resultaten van de laatste inspecties en analyses 

uitgevoerd bij alle operatoren in de voedselketen 

geraadpleegd kunnen worden. Het gaat hierbij enkel 

om de verslagen van officiële inspecties en analyses 

in het kader van het controleplan van het FAVV. 

4. Gerichte controles

Jaarlijks worden er gerichte onaangekondigde 

controleacties georganiseerd in de sector distributie. 

Na afloop worden de resultaten gecommuniceerd via 

een persbericht.

De acties van 2014 werden telkens over het hele land 

uitgevoerd op een zaterdag, zonder aankondiging 

vooraf.

De aanvrager wordt hiervoor, na het invullen van een 

aanvraagformulier dat beschikbaar is op de website 

van het FAVV, uitgenodigd op het hoofdbestuur van 

het FAVV en kan de resultaten zelf opzoeken in de 

databank en hiervan een afschrift bekomen.

2. Meldpunt voor de consument

Het meldpunt van het FAVV is bestemd voor 

consumenten. Het meldpunt behandelt elk jaar 

duizenden vragen en klachten. 

In 2014 heeft het meldpunt 4.437 klachten 

ontvangen, hetzij 9% meer klachten dan in 2013.  

De klachten hebben voornamelijk te maken met 

de hygiëne van ruimten en van personen (1.297 

klachten in 2014), mogelijke voedselvergiftigingen 

(893) en productie- en bewaarmethodes  van 

levensmiddelen (840).  Iedere klacht leidt tot een 

onderzoek door een Provinciale Controle-Eenheid 

(PCE) van het FAVV.  
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4.1. Twee acties filet américain

In de slagerijen werden controles uitgevoerd om 

de microbiologische kwaliteit van filet américain 

(bereid en natuur) en het gebruik van sulfiet in deze 

producten na te gaan: er werden 159 monsters 

genomen. 

Op 110 van deze monsters werden microbiologische 

analyses uitgevoerd. Bij 3 monsters werden 

ziekteverwekkende bacteriën aangetoond. 

In 2 gevallen ging het om STEC (shigatoxine 

producerende E. coli). Alle producten afkomstig 

van de betrokken dieren werden geblokkeerd en 

vernietigd. In het derde geval bevatte het monster 

Salmonella. De betrokken slager heeft de productie 

en verkoop van filet américain tijdelijk moeten 

stopzetten en zijn uitrusting grondig moeten 

reinigen en ontsmetten alvorens terug op te starten. 

De resultaten wezen in een aantal gevallen, bij 

15 monsters, ook op een gebrek aan hygiëne. De 

betrokken slagers dienden hun productieproces en 

de stockage van filet américain te verbeteren.

Bij 159 monsters van zowel bereide filet américain als 

filet américain natuur, werd het gebruik van sulfiet 

nagegaan met de malachietgroentest. Dit is een 

sneltest die ter plaatse tijdens de controle uitgevoerd 

wordt. Het toevoegen van sulfiet aan filet américain 

is verboden. Door sulfiet te gebruiken, blijft het vlees 

mooi rood gekleurd ook als het minder vers of zelfs 

bedorven is. Bovendien kan sulfiet bij gevoelige 

personen een allergische reactie veroorzaken. 

In 24 monsters genomen bij 14 slagers (7 in het 

Vlaams Gewest en 7 in het Waals Gewest) was de 

malachietgroentest niet-conform. Het resultaat 

van deze monsters werd telkens bevestigd door 

laboratoriumanalyse. De betrokken slagers kregen 

een proces-verbaal en de filet américain werd in 

beslag genomen en vernietigd.

4.2. Actie sushi

De derde actie betrof de microbiologische kwaliteit 

van sushi. Er werden 110 monsters genomen 

in de distributiesector en de horeca. In geen 

enkel staal werden pathogene kiemen of toxines 

teruggevonden. Wel bevatte één monster E. coli, 

wat wijst op een gebrek aan hygiëne tijdens het 

bereidingsproces. Het betrokken bedrijf kreeg een 

waarschuwing en diende zijn autocontrolesysteem 

aan te passen om zo de algemene hygiëne, de 

kwaliteit van zijn basisproducten, zijn opslag en 

distributie te verbeteren.

5. Beurzen

Op 21/9/2014 heeft het FAVV deelgenomen aan 

“Landelijk Brussel”, het belangrijkste evenement van 

de autoloze zondag in Brussel. De stand van het FAVV 

kende een groot succes: tal van bezoekers hebben 

allerlei tips, aanbevelingen en nuttige informatie 

gekregen om bij te dragen tot voedselveiligheid.

6. Open Bedrijvendag

Op zondag 5 oktober 2014 hebben het Laboratorium 

van het FAVV in Gentbrugge en de PCE’s van 

Henegouwen en West-Vlaanderen deelgenomen 

aan de Open Bedrijvendag en hun deuren wijd 

opengezet voor het publiek. Deze dag was de 

gelegenheid voor de personeelsleden van het FAVV 

om hun dagelijkse werk te tonen en uitleg te geven 

aan het grote publiek. De openbedrijvendag was 

een groot succes, gezien het aantal bezoekers (meer 

dan 4.600), hun interesse en de grote tevredenheid 

van het personeel dat zich actief heeft ingezet bij de 

voorbereiding en de realisatie van deze dag!
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Reeds meerdere jaren, neemt het FAVV tal van 

initiatieven om professionelen op te leiden en te 

begeleiden om de situatie inzake voedselveiligheid 

en hygiëne te verbeteren. Preventie, sensibilisering 

en voorlichting zijn immers belangrijke 

doelstellingen van het FAVV. 

Communicatie in cijfers

2012 2013 2014

Persberichten 

(waarvan recalls van producten 

van bij de consumenten)

129 

(52 %)

123 

(44 %)

124 

(50 %)

Bezoeken: www.afsca.be 854.578 988.239 1.080.544

Voorlichtingscel
Sessies 257 287 316

Deelnemers 7.202 10.426 9.630

Brochures Publicaties 11 8 8

Newsletters voor de dierenartsen
Abonnees

30
7.788 7.774

Publicaties 27 45

Newsletters
Abonnees 2.261 3.078

Publicaties 561 518

Ombudsdienst Klachten 150 120 100

Raadgevend Comité

Leden 37 39 39

Plenaire 

vergaderingen
9 8 8

Facebook

Abonnees - 1.201 2.272

Gepubliceerde 

berichten
- 77 122

Twitter

Abonnees - 413 812

Gepubliceerde 

berichten
- 77 122
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1. Autocontrolesystemen en sectorgidsen

Sinds 2005 moeten alle operatoren actief 

in de voedselketen in hun inrichting een 

autocontrolesysteem implementeren om aan 

de consumenten een betere bescherming te 

bieden. Teneinde de operatoren te helpen aan 

deze verplichting te voldoen, worden door de 

beroepsorganisaties autocontrolegidsen opgesteld 

die door het FAVV gevalideerd worden.

Om het doorvoeren van de autocontrole in 

de bedrijven te vergemakkelijken, werden 

versoepelingen voorzien. Tot begin 2013 waren 

deze versoepelingen beperkt tot de KMO’s uit de 

distributie en de horeca en de micro ondernemingen 

van de transformatiesector, maar sinds maart 2013 

zijn de versoepelingen, via een nieuw ministerieel 

besluit, uitgebreid tot alle inrichtingen in de B2C-

Autocontrolegidsen voor bedrijven die  

rechtstreeks aan de consument leveren (B2C)  

worden beheerd door het FAVV, opgesteld in  

overleg met de betrokken sectoren, gedrukt en  

gepubliceerd op zijn website.

http://www.favv-afsca.fgov.be/autocontrole-nl/gidsen/distributie/

sector, ongeacht de grootte van de inrichting. Deze 

versoepelingen maken het voor deze inrichtingen 

mogelijk om de HACCP-procedures die in de gids 

beschreven zijn over te nemen zodat zij zelf geen 

eigen gevarenanalyse meer moeten uitvoeren. Dit 

vergemakkelijkt grotendeels het implementeren van 

de autocontrole in kleine bedrijven die over weinig 

human resources en wetenschappelijke expertise 

beschikken. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/autocontrole-nl/

versoepelingen/

Federaal Agentschap
voor de Veiligheid

van de Voedselketen

Gids voor de autocontrole 
in de slagerij

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

Federaal Agentschap
voor de Veiligheid

van de Voedselketen

Gids voor de invoering 
van een autocontrolesysteem 

voor de detailhandel 
in algemene voedingswaren

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

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

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

Autocontrolegids voor de 
brood- en banketbakkerij

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

Federaal Agentschap
voor de Veiligheid

van de Voedselketen

Autocontrolegids voor de productie 
en verkoop van zuivelproducten 

op het landbouwbedrijf

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

Federaal Agentschap
voor de Veiligheid

van de Voedselketen

Autocontrolegids voor de 
voedselveiligheid in de opvang 

van baby’s en peuters

Dossier Nr:  
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Operatoren die hun autocontrolesysteem hebben 

laten valideren, genieten van een verlaging van de 

inspectiefrequentie en van een korting van 75% 

op hun jaarlijkse heffing. De audits zijn gebaseerd 

op de goedgekeurde autocontrolegidsen en 

worden uitgevoerd aan de hand van checklists 

die door het FAVV zijn opgesteld 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 99% van de operatoren) 

heeft het FAVV specifieke tools opgesteld om de 

bedrijven te helpen. 

In de sectoren waarvoor er een gids bestaat, worden 

de audits eventueel door het FAVV, maar doorgaans 

door een van de 14 geaccrediteerde en erkende 

certificeringsinstellingen (OCI) uitgevoerd. Gelijktijdig 

met de audits voor de validatie van de autocontrole 

kunnen deze OCI audits uitvoeren op basis van 

privélastenboeken. Door deze “gecombineerde audits” 

kunnen de kosten worden verlaagd.

Het aantal bedrijven die hun autocontrolesysteem 

laten valideren met gunstig gevolg, gaat 

voortdurend in stijgende lijn. Dit toont de 

doeltreffendheid van het doorgevoerde beleid aan.

Net zoals vorig jaar  zijn de meeste validaties terug 

te vinden in de sector van de primaire productie, 

gevolgd door de distributiesector. 

Eind 2014 beschikten 22.163 inrichtingen over een gevalideerd autocontrolesysteem voor al hun activiteiten

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Diensten 1 1 8 109 65 118 148 153 

Horeca   55 149 198 284 430 537 629 

Distributie 12 31 404 801 1.524 1.836 1.982 2.094 

Groothandel   4 7 93 139 203 215 219 

Transformatie 82 198 284 425 497 602 621 652 

Primaire productie 3025 5113 7525 10.000 14.657 16.060 16.868 18.056 

Agrotoelevering 185 225 159 197 269 285 303 360 

Totaal 3.305 5.627 8.536 11.823 17.435 19.534 20.674 22.163 
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Deze veelvuldige initiatieven genomen 

door het FAVV om het implementeren van 

een autocontrolesysteem in de bedrijven te 

vergemakkelijken en de validatie ervan aan te 

moedigen, hebben als doel de resultaten van 

de controles te verbeteren door het aantal non 

conformiteiten te doen dalen door een betere 

bewustwording van de operatoren van hun 

invloed op de veiligheid van de voedselketen. 

Dit beleid beoogt jaar na jaar dat steeds veiliger 

voedingsmiddelen op het bord van de consument 

belanden.

In 2012 werd de FAVV-smiley, tot 

dan enkel bestemd voor restaurants 

en grootkeukens, uitgebreid naar alle 

inrichtingen uit de sector B2C die over een 

gevalideerd autocontrole systeem beschikken. Eind 

2012 afficheerden 1.262 vestigingseenheden een 

FAVV-smiley. Eind 2014 zijn er dat 2.238. De smiley 

wordt afgeleverd door de OCI die de audit uitvoert 

en blijft 3 jaar geldig. De lijst van de gecertificeerde 

bedrijven van de B2C-sector kan geraadpleegd 

worden op de website: http://www.favv.be/smiley.

2. Overleg

Het Raadgevend Comité van het FAVV verleent op 

eigen initiatief of op vraag van de minister of de 

Gedelegeerd bestuurder advies over alle materies 

die betrekking hebben op het door het FAVV 

gevolgde en te volgen beleid. Het comité is ook een 

overlegplatform waar het FAVV en zijn partners op 

volledig transparante wijze kunnen discussiëren over 

actuele onderwerpen, de evolutie van de regelgeving, 

de financiering, de belemmeringen bij export, … 

Het comité bestaat uit 39 leden die de belangrijkste 

beroepssectoren, consumentenverenigingen en de 

betrokken autoriteiten vertegenwoordigen.

Het FAVV overlegt regelmatig met de sectoren 

en de nationale en internationale instanties, 

meer bepaald de Europese Commissie en het 

OIE (Wereldorganisatie voor diergezondheid). Er 

vinden ook meerdere keren per jaar technische 

overlegvergaderingen plaats tussen elke 

beroepssector en de diensten van DG Controlebeleid 

van het FAVV. 

Binnen de provinciale controle-eenheden worden 

lokale samenwerkingsplatformen met andere 

diensten zoals politie, douane, lokale overheden 

opgericht om gemeenschappelijke acties makkelijker 

uit te voeren.

3. Opleiding en begeleiding van professionelen

Hieronder worden enkele initiatieven opgesomd die 

erop gericht zijn de operatoren aan te moedigen om 

opleidingen te volgen en zich te informeren.

• De tijdens inspecties gehanteerde checklists 

worden gepubliceerd op de website van het 

FAVV, waardoor de operatoren precies kunnen 

weten wat een controle inhoudt. 

• Ieder jaar voert het FAVV een tiental lokale 

en aangekondigde controleacties uit in de 

sector B2C. In het kader van deze acties 

organiseert het FAVV, in samenwerking met de 

betrokken gemeentes, steeds voorafgaande 

opleidingssessies waarvoor alle operatoren 

uitgenodigd worden. 

• De voorlichtingscel van het FAVV organiseert 

gratis opleidingen voor groepen van operatoren 

die rechtstreeks aan de consumenten leveren. Zij 

richt zich meer bepaald tot kleine inrichtingen 

die moeilijkheden ondervinden om de 

reglementering te begrijpen. 

• Sinds begin 2011 is het mogelijk voor operatoren 

van de horeca om hun administratieve boete te 

laten kwijtschelden, mits het voltallige betrokken 

personeel van de inrichting deelneemt aan een 

opleiding van de voorlichtingscel die speciaal 

hiervoor georganiseerd wordt. 
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• Didactisch materiaal wordt gratis ter beschikking 

gesteld van de operatoren: een syllabus, een 

film die uitlegt hoe een controle in de horeca 

verloopt, brochures die gericht zijn tot specifieke 

sectoren om de operatoren te informeren en uit 

te leggen hoe een controle verloopt. 

• Het FAVV stelt de autocontrolegidsen gratis ter 

beschikking van de sector B2C met het doel de 

nodige informatie aan de operatoren van deze 

sector te verschaffen en hen te helpen om te 

voldoen aan de goede hygiënepraktijken en aan 

het instellen van een eigen autocontrolesysteem. 

Ook «Quick Start Fiches» worden ter beschikking 

gesteld. 

• De uitgevoerde controles krijgen een individuele 

opvolging. In het geval van een ongunstige 

controle hangen de sancties af van het belang 

van de non-conformiteiten die werden 

vastgesteld tijdens de controles: waarschuwing, 

proces-verbaal van inbreuk vergezeld van een 

administratieve boete, (tijdelijke) sluiting en/of 

inbeslagname van non-conforme producten en 

het opstarten van een procedure voor schorsing 

of intrekking van de toelating of erkenning van 

de inrichting. 

• Er worden ook opvolgingsinspecties uitgevoerd 

om zich ervan te vergewissen dat operatoren 

die een sanctie gekregen hebben (PV, 

waarschuwing) en zich in regel hebben gesteld, 

ook daadwerkelijk in orde blijven op lange 

termijn: een bepaald percentage (verschillend 

volgens de activiteiten) van deze operatoren 

wordt daarom gecontroleerd vóór de eerst 

volgende inspectie die voorzien is volgens de 

vooraf bepaalde inspectiefrequentie. 

Voorlichtingscel

De voorlichtingscel is actief sinds 1/9/2008 en helpt professionelen die rechtstreeks leveren aan de 

consumenten om zich in orde te stellen met de regelgeving. Zij organiseert hiervoor opleidingssessies 

voor groepen van operatoren.

Sinds 2010 werden opleidingen voor de verantwoordelijken en leerlingen van hotel-, slagerijen 

bakkerijscholen in samenwerking met de gewesten en gemeenschappen gegeven.

Opleidingen als alternatief voor de administratieve boete

Om het hygiëneniveau in de horeca te verbeteren (restaurants, pitabars, frituren, snackbars...), biedt 

het FAVV sinds 1/1/2011 in samenwerking met de beroepsfederaties van de horeca, aan operatoren 

de mogelijkheid om hun administratieve boete te laten kwijtschelden, als ze een opleiding volgen die 

georganiseerd wordt door de voorlichtingscel van het FAVV. Deze actie is slechts van toepassing op de 

eerste boete en is niet van toepassing op boetes met betrekking tot het rookverbod. 

In 2014 werden 41 opleidingssessies (49 in 2013) georganiseerd voor 1.108 deelnemers (1.303 deelnemers 

in 2013). 
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4. Ondersteuning van de uitvoer

Bedrijven houden zich meer en meer bezig met 

uitvoer en verwachten daarbij steun van de 

overheid. De toenemende vraag voor het openen 

van exportmarkten en het toenemende belang 

van sanitaire en fytosanitaire obstakels bij uitvoer 

vereisen een proactieve benadering, een nauwere 

samenwerking tussen de verschillende overheden 

en de bedrijfswereld alsook een doeltreffend gebruik 

van de beschikbare middelen. Op het Europese en 

mondiale niveau krijgen overheden en bedrijven met 

dezelfde uitdagingen te maken. 

Het FAVV heeft dan ook verschillende acties 

ondernomen die erop gericht zijn de dienstverlening 

voor Belgische uitvoerders te verbeteren. Het 

FAVV heeft onder andere het initiatief genomen 

om akkoorden af te sluiten die gericht zijn op 

een gemeenschappelijke benadering voor het 

bevorderen van de export in nauw overleg met alle 

betrokken partners (bedrijven, federale en regionale 

administraties). 

4.1. Specifieke sectorale 
bemonsteringsplannen in het 
kader van de export naar derde 
landen

De eisen van derde landen verschillen dikwijls van 

de geldende Europese en nationale wetgeving. 

Exporteurs moeten via hun autocontrolesysteem 

garanderen dat ze aan deze eisen voldoen. 

Enkele beroepsfederaties hebben een sectoraal 

bemonsteringsplan opgesteld om te verifiëren of de 

producten die bestemd zijn voor export voldoen aan 

de productnormen van het land van bestemming. 

Deze bemonsteringsplannen worden jaarlijks herzien 

en gevalideerd door het Agentschap.

De vereniging van Belgische tuinbouwers (VBT) en 

de exporteurs van groenten en fruit (Fresh Trade 

Belgium) hebben hun bemonsteringsplan voor de 

Russische markt en Japan verdergezet. De Federatie 

van de Belgische mengvoederfabrikanten (BEMEFA) 

heeft haar bemonsteringsplan voor de garantie van 

de certificering van diervoeders die geexporteerd 

worden naar Macedonië, de Russische federatie, 

Wit-Rusland en Kazachstan uitgebreid met garanties 

aangaande radioactiviteit voor Wit-Rusland en 

Kazachstan. Naast de Belgische federatie van het 

vlees (FEBEV) garanderen nu ook de Belgische 

Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) en de 

gelatineproducenten de productconformiteit voor 

de Russische en de Chinese markt via een sectoraal 

bemonsteringsplan.

4.2. Twintig Belgische zuivelbedrijven 
goedgekeurd voor export naar 
China

Na een aantal voedingsschandalen met 

zuivelproducten hebben de Chinese autoriteiten 

extra maatregelen genomen om de voedselveiligheid 

van de eigen productie en van ingevoerde 

zuivelproducten beter te garanderen. Begin 2014 

werden verschillende landen, waaronder België, 

bezocht door Chinese inspectieteams.

Het bezoek aan ons land kon op korte termijn 

worden georganiseerd in nauwe samenwerking met 

de Belgische zuivelsector. Het vertrouwen van China 

in het Belgische systeem voor voedselveiligheid, 

dat opgebouwd werd door regelmatige contacten 

en door transparantie, werd bevestigd en versterkt 

tijdens dit inspectiebezoek. 

Sinds mei 2014 zijn twintig Belgische bedrijven 

goedgekeurd voor de export van zuivelproducten 

naar China. 

4.3. BECERT

BECERT is een applicatie die als doel heeft het 

certificeringproces voor export naar derde landen 

te digitaliseren in het kader van administratieve 

vereenvoudiging, traceerbaarheid en 

fraudebestrijding.

Sinds 5 mei 2014 is BECERT operationeel in de 

provincies Antwerpen en West-Vlaanderen voor de 

export van pluimveevlees. BECERT zal stelselmatig 
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uitgebreid worden naar andere provincies en voor 

andere producten. In een eerste fase wordt BECERT 

gebruikt voor het digitaliseren van de aanvragen en 

het afleveren van exportcertificaten. In een latere 

fase zal BECERT toelaten de certificaatgegevens 

elektronisch ter beschikking te stellen van derde 

landen.

5. Crisispreventie en 
crisisbeheer

Het voorkomen van incidenten in de voedselketen 

is één van de hoofdbekommernissen van het 

Agentschap. Alle inspanningen op dat vlak ten spijt 

– zowel van de overheid als de operatoren – bewijst 

de realiteit dat het niet mogelijk is om incidenten 

in de voedselketen en uitbraken van bepaalde 

dieren- en plantenziekten helemaal te voorkomen. 

De crisispreventie van het FAVV is dan ook niet enkel 

gericht op het trachten te voorkomen van incidenten. 

Het Agentschap besteedt ook veel aandacht aan het 

beperken van de gevolgen van incidenten. De dienst 

crisispreventie en crisisbeheer draagt daartoe op 

verschillende manieren bij. 

 - Captatie van signalen: het verbeteren van 

de captatie van potentiële crisissignalen 

is één van de projecten die het FAVV in 

2011 heeft opgestart. De signalen die hier 

bedoeld worden, zijn informatie-elementen 

die mogelijk de voorbode zijn van een op 

handen zijnd incident of crisis. Zaak is daarbij 

om deze signalen zo snel mogelijk op te 

pikken en te herkennen, zodat er gepast op 

gereageerd kan worden. 

 - Simulatieoefeningen: simulatieoefeningen 

zijn de beste manier om de expertise 

omtrent het beheer van incidenten in 

de voedselketen op niveau te houden. 

Dergelijke expertise is niet alleen voor het 

FAVV (opleiding en oefeningen voor het 

personeel van het FAVV) belangrijk, maar ook 

voor de operatoren. 

 - Samenwerking met het Crisiscentrum van 

de regering (CGCCR): het CGCCR bekleedt 

binnen het federale bestel een sleutelpositie 

op het vlak van de noodplanning en 

crisisbeheer. Het FAVV rekent sterk op het 

Crisiscentrum en de andere structuren 

voorzien in de federale noodplanning (de 

gouverneurs, de civiele veiligheid, de politie 

e.d.) om mee de grotere incidenten in de 

voedselketen te beheren. Het FAVV neemt 

deel aan de oefeningen die regelmatig 

georganiseerd worden door het CGCCR en in 

het bijzonder aan de nucleaire oefeningen.

 - Operationele middelen: het beheren van 

een incident of een crisis in de voedselketen 

vergt soms bijzondere middelen en 

uitrusting. Dergelijke hulpmiddelen openen 

nieuwe bestrijdingspistes of maken een 

efficiënter beheer van een incident mogelijk. 

Afhankelijk van de mogelijkheden van de 

markt, koopt het FAVV de uitrusting of de 

middelen aan, of sluit ze wachtcontracten 

af die een gegarandeerde levering van 

de dienst of de uitrusting verzekeren 

(bijvoorbeeld: contract voor het doden 

van pluimvee, antigeenbank of vaccin voor 

dierenziekten: mond- en klauwzeer, Q-koorts, 

enz.).

6. Ombudsdienst

De ombudsdienst werd opgericht in 2005 in de geest 

van openbaarheid van bestuur en wordt gekenmerkt 

door de volledige onpartijdigheid in zijn beslissingen. 

De ombudsdienst verwerkt alle klachten over 

de werking van het FAVV. Deze dienst biedt een 

luisterend oor aan alle partners van het FAVV, in 

de eerste plaats aan de in de voedselketen actieve 

operatoren. De informatie via deze weg verkregen, 

laat een voortdurende verbetering van de werking 

van het FAVV toe. 

Meer dan 95% van de klachten worden behandeld 

binnen de 3 maanden. In de loop van dit 

overgangsjaar heeft de ombudsdienst 100 klachten 

en 30 vragen voor informatie behandeld.
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1. Onze basisopdracht: controles

Het toezicht op de voedselketen door middel van 

controles is de voornaamste opdracht van het 

FAVV. Het controleprogramma is gebaseerd op 

een wetenschappelijk verantwoorde evaluatie van 

de risico’s en dit in nauwe samenwerking met het 

Wetenschappelijk Comité. Het FAVV vertaalt dit 

controleprogramma in concrete bemonsterings- 

en inspectieplannen, gebaseerd op objectieve 

en statistisch verantwoorde parameters. De 

verschillende fasen in de programmering en 

uitvoering van de controles zijn opgenomen in de 

procescartografie van het FAVV (zie blz 18).

Het inspectieprogramma is een 

meerjarenprogramma dat tot doel heeft alle 

operatoren met een vooraf bepaalde frequentie te 

inspecteren. Het bemonsteringsprogramma wordt 

jaarlijks opgesteld op basis van de meest recente 

gegevens. De inspectiefrequentie van een inrichting 

hangt af van de activiteiten in de voedselketen 

en het risicoprofiel (dat rekening houdt met de 

validatie van het autocontrolesysteem en met vorige 

inspectieresultaten). De inspectiefrequenties worden 

op de website van het FAVV gepubliceerd. 

MANCP

Het FAVV werkt een nationaal meerjarig 

geïntegreerd controleplan (MANCP) uit in het 

kader van de verordening (EC) nr. 882/2004. 

Dit plan beschrijft de te volgen strategie en 

organisatie met als doelstelling een efficiënte 

controle van de hele voedselketen te verzekeren. 

Naast het FAVV zijn er ook andere 

instanties betrokken bij het MANCP, 

waaronder de FOD Volksgezondheid, het 

FAGG (Geneesmiddelenagentschap), de 

Multidisciplinaire hormonencel, het FANC 

(Federaal Agentschap voor nucleaire controle), 

het Bestuur der Douane en Accijnzen, de 

Gewesten en de FOD Economie alsook diverse 

externe controle-instanties. De duur en de 

strategische en operationele doelstellingen 

van het MANCP zijn dezelfde als die van het 

businessplan van het FAVV. Het MANCP is 

beschikbaar op de website.

http://www.favv-afsca.be/overhetfavv/mancp/

2. Soorten controles

Het FAVV voert verschillende soorten opdrachten 

of bezoeken uit bij operatoren actief in de 

voedselketen: 

• Inspecties tijdens dewelke de controleurs 

van het FAVV de naleving van de Belgische en 

Europese wetgeving nagaan: deze vinden plaats 

hetzij in het kader van het controleplan, volgens 

een bepaalde inspectiefrequentie, hetzij naar 

aanleiding van een klacht, een verdenking van 

een dierenziekte, een maatregel tegen een 

andere operator, een verplichte melding, een 

RASFF (snel Europees waarschuwingssysteem), 

een voedsel toxi-infectie, een onregelmatigheid 

bij in- of uitvoer, een erkenningsaanvraag, een 

incident in de voedselketen (traceerbaarheid 

van een dier of besmet product, bijkomende 

enquête...), enz.

• Hercontroles: in geval van een ongunstige 

inspectie worden systematisch een of meerdere 

hercontroles uitgevoerd na de periode die nodig 

is om de noodzakelijke aanpassingen uit te 

voeren.

• Opvolgingsinspecties: een bepaald percentage 

(variërend volgens de activiteiten) van de 

operatoren die een sanctie hebben gekregen 

(PV, waarschuwing) en die zich in orde hebben 

gesteld, wordt gecontroleerd vóór de eerst 

volgende inspectie die voorzien is volgens de 

vooraf bepaalde inspectiefrequentie. Dit om zich 

ervan te vergewissen dat de operator niet hervalt 

in slechte gewoonten.

• Monsternemingen: een product (een of 

meerdere monsters) wordt bemonsterd voor 

analyse in een van de labo’s van het FAVV of in 

een door het FAVV erkend labo. 



44 45

Tijdens een missie, kunnen meerdere types controles 

(inspecties, bemonsteringen en andere controles) 

gelijktijdig uitgevoerd worden.  Het totaal aantal 

controles is dan ook kleiner dan de som van de 

missies met een bepaald doel.

Eén opdracht kan bestaan uit verschillende soorten 

controles, bijvoorbeeld het uitvoeren van een 

inspectie samen met het nemen van monsters. 

Tijdens de inspecties in het kader van het 

controleplan, vullen de FAVV-controleurs checklists 

(CL) in: hierin staan de verschillende te controleren 

items. Deze CL’s zijn beschikbaar op de website van 

het FAVV, zodat alle operatoren kunnen nagaan 

of hun inrichting in overeenstemming is met de 

reglementering. Andere soorten controles maken het 

voorwerp uit van een verslag en niet van checklists. 

3. Resultaten van de controles

Aantal missies Aantal operatoren

130.546 73.972

2012 2013 2014 
Missies met een inspectie 49.850 54.349 58.671 
Missies met een hercontrole 18.405 17.737 20.373 
Missies met een monsterneming 30.860 29.962 29.408 
Andere missies 31.357 29.140 30.102 
Totaal 120.765 122.161 130.546 
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Gunstige checklists Gunstige hercontroles Gunstige monsternemingen 

2012 2013 2014 

Maatregelen

Aantal maatregelen

Waarschuwingen 15.557

PV’s 6.092

Inbeslagnemingen 1.761

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 683

Tijdelijke sluitingen 79

Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 26

Andere 5.300

Totaal 29.498

Inbeslagnemingen

Producten Hoeveelheden

Meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten 9 ton

Bestrijdingsmiddelen 4,6 ton

Planten en vermeerderingsmateriaal 15 ton

Diervoeder 520 ton

Groenten en fruit 560 ton

Vlees en vleesproducten 116 ton

Granen en bakkerijproducten 289 ton

Diverse levensmiddelen 1.522 ton

Visserijproducten 12 ton
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Resultaten van de checklists alle sectoren

2013 2014

2014 vs. 

2013 

(%)

Conformiteit 

2013  

(%)

Conformiteit  

2014  

(%)

Infrastructuur, inrichting en hygiene 51.486 57.358 +11,4% 76,5% 75,5%

Infrastructuur, inrichting en hygiene 

(voor toekennen erkenning)
343 395 +15,2% 95,0% 93,9%

Autocontrolesystemen 19.216 23.799 +23,8% 73,9% 75,5%

Traceerbaarheid (identificatie en 

registratie inbegrepen)
34.744 39.445 +13,5% 91,6% 91,2%

Meldingsplicht 24.283 27.841 +14,7% 98,7% 98,2%

Verpakking en etikettering (inclusief 

handelsnormen)
10.185 11.339 +11,3% 88,9% 87,5%

Verpakkingsmateriaal 584 631 +8,0% 93,2% 89,9%

Afvalbeheer 4.057 4.858 +19,7% 91,5% 91,0%

Vervoer 1.590 1.734 +9,1% 98,2% 98,6

Rookverbod 12.556 15.006 +19,5% 95,6% 96,0%

Fytosanitaire controles 3.214 2.902 -9,7% niet van toepassing

Pesticiden 2.567 2.658 +3,5% 87,1% 89,1%

Dierengezondheid 1.554 1.429 -8,0% 98,5% 97,1%

Dierenwelzijn 11.108 10.886 -2,0% 95,9% 97,4%

Geneesmiddelen en 

diergeneeskundige 

bedrijfsbegeleiding

5.567 5.922 +6,4% 97,6% 97,5%

Epidemiologische bewaking 3.699 3.639 -1,6% 96,7% 94,9%

Erkenning uitvoer 117 123 +5,1% 84,6% 97,6%

Administratieve gegevens operator - 5.518 - - 84,2%

Total 186.870 215.483 +15,3% 87,4% 86,9%
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Resultaten van de analyses

Aantal missies Aantal operatoren

29.408 13.043

 Aantal 

monsternemingen

Gunstige 

monsternemingen 

Aantal 

maatregelen

Kwaliteit 1.654 92,0% 100

Dioxines en PCB’s 2.390 99,8% 3

Mycotoxines 1.850 98,6% 21

Residuen van bestrijdingsmiddelen 3.860 95,6% 131

Zware metalen 1.985 98,7% 13

PAK’s 595 99,5%

Additieven en aroma’s 867 91,7% 39

Andere verboden of ongewenste stoffen 16.106 98,9% 116

Contaminanten waarvoor geen norm werd vastgelegd 718 99,7%

Niet-eetbare soorten 79 97,5% 2

Allergenen 168 97,0% 2

Contactmaterialen 767 99,5%

Traceerbaarheid van rundvlees 474 89,2% 6

Microorganismen 21.928 92,5% 289

GGO’s 444 99,1% 5

Bestraling 109 99,1% 2

Radioactiviteit 221 100,0%

Fytosanitaire controles 6.668 90,4% 63

Andere 15.469

Totaal* 67.852 95,3% 873

*  aangezien een monster voor meer dan één type analyses gebruikt kan worden is het totaal aantal monsters lager dan  
 de som van de monsters per aard analyse

Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten

Aantal 

maatregelen

Waarschuwingen 142

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten 

bij een andere operator
108

PV’s 91

Inbeslagnemingen 31

Andere 501

Totaal 873

In dit rapport kunnen niet alle 

controles die uitgevoerd worden door 

het FAVV in detail worden beschreven. 

Ze kunnen geraadpleegd worden 

in het uitgebreid activiteitenverslag 

dat beschikbaar is op www.favv.be. 

Enkele markante resultaten komen in 

de volgende hoofdstukken aan bod.

Resultaten van de checklists alle sectoren

2013 2014

2014 vs. 

2013 

(%)

Conformiteit 

2013  

(%)

Conformiteit  

2014  

(%)

Infrastructuur, inrichting en hygiene 51.486 57.358 +11,4% 76,5% 75,5%

Infrastructuur, inrichting en hygiene 

(voor toekennen erkenning)
343 395 +15,2% 95,0% 93,9%

Autocontrolesystemen 19.216 23.799 +23,8% 73,9% 75,5%

Traceerbaarheid (identificatie en 

registratie inbegrepen)
34.744 39.445 +13,5% 91,6% 91,2%

Meldingsplicht 24.283 27.841 +14,7% 98,7% 98,2%

Verpakking en etikettering (inclusief 

handelsnormen)
10.185 11.339 +11,3% 88,9% 87,5%

Verpakkingsmateriaal 584 631 +8,0% 93,2% 89,9%

Afvalbeheer 4.057 4.858 +19,7% 91,5% 91,0%

Vervoer 1.590 1.734 +9,1% 98,2% 98,6

Rookverbod 12.556 15.006 +19,5% 95,6% 96,0%

Fytosanitaire controles 3.214 2.902 -9,7% niet van toepassing

Pesticiden 2.567 2.658 +3,5% 87,1% 89,1%

Dierengezondheid 1.554 1.429 -8,0% 98,5% 97,1%

Dierenwelzijn 11.108 10.886 -2,0% 95,9% 97,4%

Geneesmiddelen en 

diergeneeskundige 

bedrijfsbegeleiding

5.567 5.922 +6,4% 97,6% 97,5%

Epidemiologische bewaking 3.699 3.639 -1,6% 96,7% 94,9%

Erkenning uitvoer 117 123 +5,1% 84,6% 97,6%

Administratieve gegevens operator - 5.518 - - 84,2%

Total 186.870 215.483 +15,3% 87,4% 86,9%
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4. Primaire productie

Resultaten van de 6.343 missies uitgevoerd bij 5.214 operatoren in de plantaardige productie

Aantal checklists Gunstige checklists

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 3.776 97,7%

Meldingsplicht 3.560 99,9%

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 3.468 98,1%

Fytosanitaire - fysische controle 2.902 niet van toepassing

Bestrijdingsmiddelen (bezit en gebruik) 2.658 89,1%

Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 10 90,0%

Autocontrolesysteem 10 100,0%

Totaal 16.384 97,3%

Maatregelen

Aantal  

maatregelen

Waarschuwingen 228

Inbeslagnemingen 233

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 4

PV’s 171

Andere 39

Totaal 675

De resultaten liggen in dezelfde lijn als de 

vorige jaren, behalve voor de inspecties op 

bestrijdingsmiddelen, waar de resultaten 

significant verbeterd zijn (+2% tov 2013). Ondanks 

de verbetering, had het merendeel van de 

inbreuken nog steeds te maken met het bezit van 

bestrijdingsmiddelen die niet (meer) erkend waren.
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Resultaten van de 9.173 missies uitgevoerd bij 8.470 operatoren uit de dierlijke productie

Aantal checklists Gunstige checklists

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 9.131 88,6%

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 8.058 97,9%

Dierenwelzijn 6.499 96,6%

Geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding 5.922 97,5%

Epidemiologische bewaking 3.639 94,9%

Dierengezondheid 1.429 97,1%

Vervoer levende dieren 390 100,0%

Meldingsplicht 130 99,2%

Autocontrolesysteem 113 95,6%

Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 9 77,8%

Totaal 35.320 94,8%

Maatregelen

Aantal maatregelen

Waarschuwingen 1.403

Inbeslagnemingen 95

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 71

PV’s 150

Andere 69

Totaal 1.788

Globaal genomen zijn de resultaten vergelijkbaar 

met deze van 2013, maar er blijven nog een 

aantal aandachtspunten. De situatie in 2014 is 

minder gunstig gebleken dan in 2013 wat betreft 

de controles op het epidemiologisch toezicht op 

runderen (controle van de tuberculinatie bij aankoop), 

op de identificatie van varkens en kleine herkauwers 

en op het transport (gebrek aan identificatie of 

afwezigheid van certificaten van de getransporteerde 

paarden, of een onvolkomenheid in de registratie van 

verplaatsingen van varkens en kleine herkauwers in 

Sanitel). 

De resultaten van de controles voor wat betreft de 

infrastructuur en de hygiëne van de voertuigen 

bleken beter te zijn dan in 2013.
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4.1. Residuen van pesticiden

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de teelt 

van groenten, fruit en akkerbouwproducten kan 

aanleiding geven tot de aanwezigheid van residuen 

in levensmiddelen en diervoeder. De maximale 

residulimieten (MRL) zijn vastgelegd in de Europese 

wetgeving zodat het correct gebruik van de 

bestrijdingsmiddelen kan worden nagegaan (gebruik 

van erkende producten in de teelt, naleving van 

de dosissen en de termijnen vóór de oogst) om zo 

de gezondheid van de consument te beschermen: 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_

residue_levels/index_en.htm. De levensmiddelen 

en diervoeders waarvan het residugehalte de 

MRL overschrijdt, mogen niet op de markt worden 

gebracht.

Het controleprogramma voor residuen van 

pesticiden werd opgesteld op basis van het risico en 

schenkt bijzondere aandacht aan levensmiddelen 

en diervoerders die MRL-overschrijdingen kunnen 

vertonen. 

Resultaten van de analyses van residuen van bestrijdingsmiddelen

Aantal 

monsternemingen

Gunstige 

monsternemingen*

Groenten, fruit, granen

Controleplan** 2.031 97,5%

Opvolging van non-

conformiteiten***
198 60,6%

Verordening 669/2009**** 604 94,2%

Diervoeders
Controleplan 86 95,4%

Opvolging van non-conformiteiten 1 100 %

Producten van dierlijke 

oorsprong (melk, eieren, 

vlees, honing, vis…)

Controleplan 632 100 %

Opvolging van non-conformiteiten 2 100%

Babyvoeding Controleplan 92 97,9%

Produits transformés 
Controleplan 213 100 %

Opvolging van non-conformiteiten 1 100%

Totaal 3.860 95,6%

* rekening houdend met de analytische onzekerheid

**  monsters die worden geanalyseerd in het kader van het controleprogramma waarbij monsters steeksproefgewijs  
 genomen worden

***  gerichte monsters die geanalyseerd worden naar aanleiding van non-conformiteiten die worden vastgesteld in het   
 controleplan, klachten, ... 

****  gerichte monsters die geanalyseerd worden in het kader van de versterkte controles bij invoer 
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Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten

 Aantal maatregelen

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 122

Inbeslagnemingen 4

PV’s 5

Totaal 131

4.2. Fytosanitaire controles

In 2014 heeft het FAVV 15.005 analyses uitgevoerd 

van planten, plantaardige producten, grond en 

andere materialen die drager kunnen zijn van 

schadelijke organismen; 95,7% van de monsters 

hadden een conform resultaat. De non-conforme 

resultaten zijn voornamelijk te wijten aan 

bacterievuur (Erwinia amylovora) en aan het grote 

aantal tripsen (kleine, dunne insecten met gerafelde 

vleugels) dat gevangen werd tijdens de monitoring. 

Deze monsternemingen werden verricht bij 

producenten, in verzendingscentra, bij openbaar 

groen en in bossen. Door dit toezicht is het 

mogelijk op internationaal vlak te waarborgen, dat 

onze planten en plantaardige producten aan de 

wettelijke vereisten voldoen. Een aanzienlijk aantal 

monsternemingen, in het bijzonder bij de teelt van 

aardappelpootgoed, wordt door het FAVV aan de 

gewesten gedelegeerd.

4.3. Diervoeders

Resultaten van de 1.058 missies bij 1.026 producenten van diervoeders

Aantal checklists Gunstige checklists

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 1.125 90,6%

Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 1.002 87,1%

Meldingsplicht 919 98,7%

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 855 94,7%

Autocontrolesysteem 774 87,9%

Totaal 4.814 91,8%
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Maatregelen

Aantal maatregelen

Waarschuwingen 220

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 9

PV’s 24

Inbeslagnemingen 23

Andere 36

Totaal 312

De inspectieresultaten betreffende de 

voorschriften voor autocontrole, etikettering 

en infrastructuur,installatie en hygiëne van 

diervoeders en meldingsplicht zijn vergelijkbaar 

met deze van 2013. De inspecties met betrekking 

tot traceerbaarheid geeft echter duidelijk een iets 

minder goed resultaat weer ten opzichte van 2013 

(-2,8%).

Het FAVV controleert ook het gebruik 

van geneesmiddelen op de hoeve 

(geneesmiddelenregister,stocks…): 99,8% van de 426 

missies m.b.t. gemedicineerde diervoeders waren 

gunstig.

Van de 6.588 missies op de landbouwbedrijven 

werden o.a. de voorschriften betreffende hygiëne van 

de primaire grondstoffen bestemd voor diervoeders 

en voor het gebruik op de hoeve gecontroleerd. Deze 

waren conform in 98,5% van de gevallen.

4.4. Dierengezondheid

België is officieel vrij van verschillende ziekten bij 

rundvee en varkens: runderleucose, runderbrucellose 

en rundertuberculose, de ziekte van Aujeszky, mond- 

en klauwzeer, hondsdolheid, hoogpathogene aviaire 

influenza, de ziekte van Newcastle bij pluimvee, 

klassieke varkenspest, blauwtong, enz… De volledige 

lijst kan geraadpleegd worden op de website van het 

FAVV: http://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/

zoosanitaire-belgie.

In het kader van de intracommunautaire handel 

en de uitvoer naar derde landen is het voor België 

belangrijk om vrij te blijven van deze ziekten.

Het sanitaire beleid van het FAVV is er op gericht de 

vrije status te behouden en het toepassingsgebied 

uit te breiden. Het voorziet onder meer in 

onderzoek en systematische analyses in geval van 

abortus bij runderen en kleine herkauwers, een 

aangepaste wintercampagne, bloedanalyses van 

runderen uit landen die niet officieel vrij zijn van 

bepaalde ziektes bij hun binnenkomst in België 

en analyse en monitoring van ontwikkelingen van 

nieuwe of opnieuw opkomende dierenziektes. 

Het FAVV vertrouwt een belangrijk deel van het 

gezondheidstoezicht toe aan het CODA als ook aan 

de gewestelijke verenigingen voor dierengezondheid 

(ARSIA en DGZ).
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Bijensterfte – Project Epilobee

De jongste jaren werd in vele landen een 

verzwakking en sterfte van bijenkolonies vastgesteld. 

In dat verband heeft de Europese Commissie een 

actieve bewakingsstudie, EPILOBEE, naar de sterfte 

in bijenkolonies opgezet voor een periode van twee 

jaar. Aan dit project namen 17 EU-lidstaten deel, 

waaronder België. Het project werd gecoördineerd 

door het Europese Referentielaboratorium voor 

bijengezondheid, ANSES. 

De belangrijkste doelstelling was het uitwerken van 

geharmoniseerde criteria voor het meten van de 

verzwakking van de kolonies. Het project voerde 

geharmoniseerde methoden voor de bewaking van 

bijenkolonies in, waardoor het mogelijk is om de 

sterftegraad in de verschillende gebieden in Europa 

beter met elkaar te kunnen vergelijken en op termijn 

ook verbanden te kunnen leggen tussen bijensterfte 

enerzijds en bepaalde risicofactoren, zoals de 

aanwezigheid van bijenziekten en het gebruik van 

medicatie bij bijen anderzijds. In deze fase van 

het project werd geen onderzoek gedaan naar het 

eventueel effect van plantenbestrijdingsmiddelen. 

In het seizoen 2013 - 2014 vonden 2 bezoekreeksen 

plaats om na afloop van de winter en gedurende 

de zomer de gezondheidstoestand te beoordelen 

van de 644 geselecteerde bijenkolonies bij 150 

Belgische imkers. De wintersterfte bedroeg ±15% 

(de helft lager dan de wintersterfte; vermoedelijk 

is de oorzaak hiervan dat de winter 2013-2014 

een pak milder was dan deze van 2012-2013). De 

seizoenssterfte bedroeg ±9%. Dat is vergelijkbaar 

met deze sterfte opgetekend in het seizoen 2013.

Bij de uitvoering van het klinisch onderzoek van de 

geselecteerde kolonies, werden bij kolonies met 

ziektesymptomen in totaal 47 stalen voor verder 

laboratoriumonderzoek genomen: in 3 van de 11 

stalen werd Amerikaans vuilbroed aangetroffen 

en in 1 van de 11 stalen werd Europees vuilbroed 

aangetroffen. Alle aangetaste kolonies werden 

vernietigd. Verder volgde ook steeds een onderzoek 

van alle andere kolonies op de bijenstand en 

van de bijenstanden in de buurt of deze die in 

contact kwamen met de aangetaste bijenstand. 

Dat onderzoek bracht verschillende haarden van 

vuilbroed aan het licht. In 3 van de 15 monsters 

werd het virus van het Chronic Bee Paralysis Virus 

(CBPV) aangetoond en in 3 van de 8 stalen werd de 

darmparasiet Nosema ceranae aangetoond. 

Opvolging van abortussen

Bij iedere melding van een verwerping bij runderen, 

schapen of geiten wordt, naast het verplichte 

brucelloseonderzoek, een uitgebreid onderzoek op 

een hele reeks ziekteverwekkers uitgevoerd. Het 

onderzoek naar de oorzaak van de verwerping wordt 

uitgevoerd op serum van het moederdier en met 

virologisch en bacteriologisch onderzoek van de 

verworpen vrucht of de nageboorte.

In 2014 werden 10.577 verwerpingen onderzocht 

van runderen. Dit betekent een stijging ten opzichte 

van 2013 (9.506). Het aantal abortusonderzoeken 

blijft hoog dank zij de financiering door het FAVV 

van de onderzoeken uitgevoerd in het kader van het 

abortusprotocol en het ophalen van de materialen 

voor onderzoek. Geen enkel geval van brucellose 

werd vastgesteld. 
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5. Antibioticaresistentie

De Belgische overheden en onderzoeksinstellingen in 

het algemeen en het FAVV 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 in de 

dierlijke sector te komen zodat deze resistentie 

teruggedrongen kan worden en zo te vermijden dat 

ze een gevaar kan vormen voor de volksgezondheid. 

Sinds 2011 wordt door het FAVV de antimicrobiële 

resistentie van pathogenen en indicatorkiemen 

bij kalveren, varkens en pluimvee opgevolgd. 

Sinds 2014 is er een Europese beschikking die alle 

lidstaten verplicht om monitoringprogramma’s uit 

te voeren op antimicrobiële resistentie van onder 

meer Salmonella, Campylobacter en E. coli. Zo wil de 

Europese Commissie een overzicht krijgen van de 

Europese situatie.

Samen met de verschillende betrokkenen uit de 

sector levert het FAVV een financiële bijdrage en 

werkt het samen met het AMCRA (Antimicrobial 

Consumption and Resistance in Animal). Dit 

expertisecentrum sensibiliseert veehouders en 

dierenartsen, maakt een inventaris op van de situatie 

en stelt gidsen op om tot een verantwoord gebruik 

van antibiotica te komen.

In 2014 werd een verbetering vastgesteld wat betreft 

de antibioticaresistentie tegen E. coli bij pluimvee, 

varkens, jonge runderen en in kalfsvlees.

6. Slachten

Alle runderen, schapen, geiten, varkens en paarden 

moeten voor en na het slachten worden onderzocht. 

Die onderzoeken noemt men 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 consumptie te weren. 

De keuring wordt uitgevoerd door een officieel 

dierenarts, doorgaans een dierenarts met opdracht 

van het FAVV.

Gekeurde karkassen In beslag genomen 

karkassen

Runderen 501.189 1.900 (0,4%)

Kalveren 336.281 198 (0,1%)

Varkens 11.888.367 33.257 (0,3%)

Paarden 8.337 87 (1,0%)

Schapen 122.861 141 (0,1%)

Geiten 6.354 34 (0,5%)

Gevogelte 297.881.136 3.169.690 (1,1%)

Konijnen 3.114.225 44.917 (1,4%)

Naast de keuring zelf voert de officiële dierenarts ook 

inspecties uit op de voedselketeninformatie (VKI), het 

dierenwelzijn, het gespecificeerde risicomateriaal 

(maatregelen genomen in het kader van BSE 

of dolle koeienziekte) en andere bijproducten, 

de laboratoriumonderzoeken, de hygiëne, de 

infrastructuur en de autocontrole. 
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Resultaten van de 3.753 missies uitgevoerd in 112 slachthuizen

Aantal checklists Gunstige checklists

Dierenwelzijn 4.350 98,5%

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 639 88,6%

Dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke 

consumptie: afvalbeheer 
384 96,1%

Autocontrolesysteem 324 88,9%

Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 319 99,4%

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 318 99,4%

Meldingsplicht 317 100,0%

Vervoer 261 98,1%

Totaal 6.912 97,1%

Maatregelen

Aantal maatregelen

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 1

PV’s 21

Waarschuwingen 97

Andere 30

Totaal 149

Deze resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 

2013, behalve voor wat betreft de inspecties van 

de infrastructuur, inrichting en hygiëne in de 

slachthuizen van pluimvee en konijnen waar een 

duidelijke verbetering waarneembaar is (+10%).
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7. Verwerking van levensmiddelen 

De resultaten van de inspecties van verwerkingsbedrijven zijn beduidend beter bij bedrijven die beschikken over een 

gevalideerd autocontrolesysteem (ACS)

Resultaten van de 4.528 missies bij 3.843 operatoren in verwerkingsbedrijven van levensmiddelen van dierlijke 

oorsprong en van plantaardige oorsprong

Aantal checklists Gunstige checklists

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 7.545 92,5%

Verpakking en etikettering (inclusief 

handelsnormen)
3.200 96,0%

Traceerbaarheid (identificatie en registratie 

inbegrepen)
2.535 94,6%

Autocontrolesysteem 2.247 88,8%

Meldingsplicht 2.122 99,2%

Dierlijke bijproducten niet bestemd voor 

menselijke consumptie: afvalbeheer 
1.545 97,6%

Vervoer 1.520 98,7%

Totaal 21.207 94,5%
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Maatregelen

Aantal maatregelen

Waarschuwingen 574

Inbeslagnemingen 20

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 5

PV’s 131

Tijdelijke sluitingen 2

Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 3

Andere 79

Totaal 814

De resultaten zijn vergelijkbaar met die van 2013.

7.1. Uitsnijderijen

Resultaten van de 623 missies uitgevoerd in 521 uitsnijderijen

 Aantal checklists Gunstige checklists

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 707 94,8%

Autocontrolesysteem 585 92,1%

Traceerbaarheid (identificatie en registratie 

inbegrepen)
579 96,0%

Vervoer 536 98,1%

Meldingsplicht 505 99,2%

Dierlijke bijproducten niet bestemd voor 

menselijke consumptie: afvalbeheer
500 98,0%

Totaal 3.412 96,2%
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Maatregelen

Aantal maatregelen

Inbeslagnemingen 4

Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 1

PV’s 21

Waarschuwingen 55

Andere 8

Totaal 89

Deze resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 

2013, met uitzondering van de inspecties van het 

autocontrolesysteem die beter zijn (+3,4%) en de 

inspecties op traceerbaarheid die iets minder goed 

zijn (-2%).

7.2. Producenten van hoevezuivel

Resultaten van de 339 missies uitgevoerd bij 331 producenten van hoevezuivel

Aantal checklists Gunstige checklists

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 335 94,3%

Verpakking en etikettering (inclusief 

handelsnormen)
233 95,7%

Traceerbaarheid (identificatie en registratie 

inbegrepen)
204 92,2%

Autocontrolesysteem 201 97,0%

Meldingsplicht 173 99,4%

Dierlijke bijproducten niet bestemd voor 

menselijke consumptie: afvalbeheer
116 100,0%

Totaal 1.262 95,9%

Maatregelen

Aantal maatregelen

Waarschuwingen 52

PV’s 3

Andere 7

Totaal 62
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8. Horeca en gemeenschapskeukens

De resultaten van de inspecties in de horeca en 

de gemeenschapskeukens zijn beduidend beter 

in bedrijven die beschikken over een gevalideerd 

autocontrolesysteem (ACS)

8.1. Horeca

Resultaten van de 17.556 missies uitgevoerd bij 17.070 horecazaken

Aantal checklists Gunstige checklists

Rookverbod 15.006 96,0%

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in restaurants 14.211 55,7%

Traceerbaarheid (identificatie en registratie 

inbegrepen)
9.515 88,4%

Meldingsplicht 9.424 97,6%

Autocontrolesysteem 9.081 62,7%

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in cafés 1.325 85,9%

Infrastructuur, inrichting en hygiëne bij 

ambulante uitbaters
1.256 66,7%

Horeca light 508 97,6%

Totaal 60.326 79,7%
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Maatregelen

Aantal maatregelen

Waarschuwingen 5.695

Inbeslagnemingen 263

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 19

PV’s 1.369

Tijdelijke sluitingen 32

Andere 1.360

Totaal 8.738

De resultaten van de inspecties infrastructuur, 

inrichting en hygiëne in restaurants zijn vergelijkbaar 

met deze van 2013. De resultaten van de hygiène-

inspecties uitgevoerd in cafés zijn minder goed dan 

in 2013 (-3%). De resultaten van de inspecties op 

autocontrole in de horeca zijn beter dan in 2013 

(+4,2%).

De meest voorkomende zware non-conformiteiten 

hadden betrekking op de properheid van de 

oppervlakken in contact met levensmiddelen (9,7%), 

het respecteren van de temperaturen van gekoelde 

levensmiddelen en de koudeketen (9,3%), de 

afwezigheid van levensmiddelen die bedorven zijn of 

waarvan de uiterste consumptiedatum overschreden 

is of die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie 

(7,1%), de goede persoonlijke hygiëne en het dragen 

van passende en propere kleding (6,8%) en het 

ontdooien onder gepaste omstandigheden (6,1%).

Horeca light

Sinds 2013 maakt het FAVV gebruik van een checklist light voor de horeca bij deze operatoren die werken 

onder een toelating (non-ambulante). Dit in het kader van de administratieve vereenvoudiging en om de 

operatoren aan te moedigen de regelgeving te respecteren. Deze checklist bestaat uit een beperkt aantal 

controle-items en wordt toegepast op voorwaarde dat:

• de vorige missies gunstig waren (geen waarschuwing, geen PV, geen tijdelijke sluiting,…),

• geen transformatie van voedingsmiddelen gebeurt,

• de uitbater dezelfde is gebleven,

• dezelfde activiteiten worden uitgeoefend,

• geen major non-conformiteit wordt vastgesteld bij de inspectie.
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8.2. Grootkeukens

Resultaten van de 5.397 missies uitgevoerd bij 5.375 grootkeukens

Aantal checklists Gunstige checklists

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 5.388 71,6%

Traceerbaarheid (identificatie en registratie 

inbegrepen)
4.014 92,2%

Meldingsplicht 3.845 98,4%

Autocontrolesysteem 3.765 82,6%

Totaal 17.012 85,0%

Maatregelen

Aantal maatregelen

Waarschuwingen 1.399

Inbeslagnemingen 21

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 15

PV’s 76

Andere 383

Totaal 1.895

De resultaten van de inspecties op de autocontrole in 

de grootkeukens en kinderdagverblijven zijn in 2014 

beter dan in 2013: respectievelijk +6,9% en +7,2%. 

Ook de resultaten van de inspecties traceerbaarheid 

zijn iets beter dan in 2013: +2,2%.

De inspectieresultaten voor infrastructuur, inrichting 

en hygiëne per grootkeuken zijn vergelijkbaar 

met deze van 2013, behalve de resultaten voor 

kinderdagverblijven en gevangenissen die beter zijn: 

respectievelijk +5,8% et +33,3%.
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9. Detailhandelaars en groothandelaars

De resultaten van de inspecties van detailhandelaars 

en groothandelaars zijn beduidend beter in 

bedrijven die beschikken over een gevalideerd 

autocontrolesysteem (ACS)
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De meest voorkomende zware non-conformiteiten in de detailhandel:

• de properheid van de oppervlakken in contact 

met levensmiddelen,

• het respecteren van de temperaturen van 

gekoelde levensmiddelen en de koudeketen,

• de afwezigheid van levensmiddelen die 

bedorven zijn of waarvan de uiterste 

consumptiedatum overschreden is of die 

ongeschikt zijn voor menselijke consumptie,

• de goede persoonlijke hygiëne en het dragen 

van passende en propere kleding,

• het ontdooien onder gepaste omstandigheden.

Maatregelen

Aantal maatregelen

Waarschuwingen 3.681

Inbeslagnemingen 296

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 29

PV’s 748

Tijdelijke sluitingen 1

Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 17

Andere 1.010

Totaal 5.782

9.1. Detailhandelaars

Resultaten van de 12.783 missies uitgevoerd bij 12.480 kleinhandelszaken

Aantal checklists Gunstige checklists

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 13.472 67,4%

Traceerbaarheid (identificatie en registratie 

inbegrepen)
7.410 90,9%

Meldingsplicht 6.768 97,9%

Autocontrolesysteem 6.032 79,4%

Totaal 33.682 80,9%
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Maatregelen

Aantal maatregelen

Waarschuwingen 167

Inbeslagnemingen 15

PV’s 29

Andere 30

Totaal 241

9.2. Groothandelaars

In 2013 heeft het FAVV 936 missies uitgevoerd bij 932 groothandelszaken

Aantal checklists Gunstige checklists

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 936 86,3%

Meldingsplicht 631 95,6%

Traceerbaarheid (identificatie en registratie 

inbegrepen)
576 93,6%

Autocontrolesysteem 534 91,4%

Totaal 2.677 91,1%

De resultaten van de inspecties van de 

meldingsplicht en traceerbaarheid waren in 2014 iets 

minder goed dan in 2013 (respectievelijk -3,1%  

en -3,8%).
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Aantal gemelde CVTI’s
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10. Voedseltoxi-infecties

Voedseltoxi-infecties zijn een verzamelnaam voor 

infecties of intoxicaties die worden veroorzaakt 

door de consumptie van microbiologisch 

gecontamineerde voeding of water. We spreken van 

een collectieve voedseltoxi-infectie (CVTI) wanneer 

onder dezelfde omstandigheden 2 of meer personen 

gelijkaardige symptomen vertonen en waarbij er 

een (waarschijnlijk) oorzakelijk verband bestaat met 

eenzelfde voedselbron.
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In slechts 4,3% van de CVTI’s kon een oorzaak gevonden worden door analyse van restanten van levensmiddelen of 

door onderzoek van de zieke personen.

Aantal CVTI’s Aantal zieken
Aantal 

gehospitaliseerd

Verdachte 

oorsprong

Bacillus cereus 11 46 0 Gemengde voeding

Campylobacter 1 2 0 Niet gekend

Clostridium perfringens 1 17 1 Gemengde voeding

Coagulase positive staphylococcus 3 36 11 Gemengde voeding

E. coli O157:H7/VTEC 1 2 1 Niet gekend

Histamine 2 4 2
Visserijproducten, 

gemengde voeding

Listeria monocytogenes 1 2 1 Niet gekend

Norovirus 5 275 0 Gemengde voeding

Salmonella 5 80 5
Eieren en 

eiproducten

Co-infectie 1 3 0 Gemengde voeding

Parasieten: Trichinella 1 16 14 Vlees van everzwijn

Onbekend 338 1.306 29
Gemengde voeding/

niet gekend

Totaal 370 1.789 64

Het vermoeden dat het aantal CVTI’s wordt 

onderschat blijft echter bestaan. Dit heeft onder 

meer te maken met de problemen inzake diagnose, 

met name de moeilijkheid om een verband te leggen 

tussen een CVTI en de voeding. Daarnaast speelt 

ook een gebrekkige en vaak laattijdige melding 

van uitbraken van CVTI’s een rol. Zeker in geval 

zich slechts milde symptomen voordoen, worden 

voedseltoxi-infecties meestal niet gerapporteerd.
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Uitgebreide officiële controles bij import

Binnen de EU bestaat er een geharmoniseerde 

aanpak van de controles op dierenvoeders en 

levensmiddelen bij import uit derde landen. De 

Europese reglementering voorziet dat op basis 

van bekende of nieuwe risico’s dierenvoeders en 

levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong aan 

meer uitgebreide controles, inclusief analyses, 

kunnen worden onderworpen op de punten van 

binnenkomst in de EU (luchthavens, zeehavens, …). 

De bedoeling is om nieuwe of bekende risico’s 

doeltreffender te bestrijden en analyseresultaten te 

verzamelen. 

In 2014 werden 632 analyses uitgevoerd bij meer 

dan 5.000 zendingen op ingevoerde groenten, fruit 

(incl. tuinkruiden), specerijen etc.; 28 zendingen 

werden geweigerd voor niet-conforme resultaten: 

aanwezigheid van residuën van bestrijdingsmiddelen 

(27) et mycotoxines (1).

Controles bij import in het kader van 

beschermende maatregelen

Wanneer blijkt dat een bepaald levensmiddel, 

ingevoerd uit een bepaald derde land, mogelijk een 

ernstig risico voor de gezondheid van mens, dier of 

milieu inhoudt en dat het risico niet op afdoende 

wijze kan worden beheerst, kan de Europese 

Commissie bijzondere voorwaarden vaststellen 

onder de vorm van beschermende maatregelen. 

Deze beschermende maatregelen zijn gericht op de 

controle van:

• aflatoxines in dopvruchten, gedroogde vijgen en 

pasta’s van deze producten uit bepaalde derde 

landen,

• pentachloorfenol (PCP) in guargom en afgeleide 

producten uit India,

• melamine in levensmiddelen die melk of soja 

bevatten uit China,

• GGO’s in rijst en rijstproducten uit China,

• radio-activiteit van levensmiddelen uit Japan ten 

gevolge het nucleair incident in Fukushima.

Deze producten worden bij het FAVV aangemeld  

ter controle, waarna ze steeds onderworpen 

worden aan een documentencontrole (certificaat, 

analyseverslag, …) en een eventuele monsterneming 

voor verder onderzoek. In 2014 werden in 

België 2.394 zendingen aangemeld voor invoer, 

hiervan werden 267 zendingen bemonsterd: 25 

zendingen werden geweigerd, waarvan 15 wegens 

aanwezigheid van aflatoxines, 9 wegens niet-

conforme documenten en 1 wegens aanwezigheid 

van GGO’s. 

11. Controles bij invoer

Controles bij invoer: aantal zendingen (met % geweigerde zendingen)

2012 2013 2014

Levende dieren 
2.993 

(0,9%)

3.259 

(1%)

3.147 

(0,8%)

Levensmiddelen 
25.603 

(0,7%)

25.023 

(0,6%)

25.045 

(0,5%)

Planten, plantaardige producten
18.944 

(0,4%)

21.033 

(0,4%)

17.744 

(0,5%)

Producten niet bestemd voor humane 

consumptie

1.852 

(2,9%)

2.170 

(3%)

2.174 

(0,8%)

Totaal 
49.392 

(0,7%)

51.485 

(0,7%)

48.110 

(0,5%)
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12. Fraudebestrijding

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

veiligheid van de voedselketen voert de Nationale 

Opsporingseenheid (NOE) van het FAVV onderzoeken 

uit naar het illegaal gebruik van groeibevorderaars, 

neemt ze deel aan wegcontroles op vraag van de 

politie, en organiseert ze acties over bepaalde 

thema’s (controles bij paardenkoersen, bij 

paardenhandelaars, identificatie van paarden, 

bestrijdingsmiddelen, diergeneesmiddelen, verkoop 

van voedingssupplementen via internet, …). 

Ze werkt actief samen met verschillende Belgische 

overheden en internationale instanties en ze neemt 

deel aan de werkgroepen van:

• de Multidisciplinaire HormonenCel (MHC),

• de Interdepartementale Commissie voor de 

Coördinatie van de Fraudebestrijding in de 

economische sectoren (ICCF),

• de Interdepartementale Coördinatiecel voor de 

controle van de Voedselveiligheid (ICVV),

• de Multidisciplinaire Fraudebestrijdingscel 

voor de Veiligheid van de Voedselketen 

(MFVV) waarvan het FAVV het voorzitterschap 

waarneemt,

• de Food Fraud Workgroup georganiseerd door 

DG Santé van de Europese Commissie,

• de Working Group of Enforcement Officers 

(WGEO).

Fraudebestrijding

2012 2013 2014

Onderzoeken ingesteld naar fraude 245 176 404

Deelnames aan een wegcontrole 37 37 47

Specifieke acties 30 34 34

Informatieoverdrachten naar andere diensten 96 104 76

Overtredingen 221 225 225

Controle op bagage van reizigers bij de douane

In samenwerking met de douane, het Federaal 

Agentschap voor Geneesmiddelen en andere 

Gezondheidsproducten (FAGG) en de FOD 

Volksgezondheid werden controles op de bagage 

van reizigers uitgevoerd in de luchthaven van Brussel-

Nationaal (Zaventem), Brussels South (Gosselies), 

Bierset en Oostende. De naleving van de regels op 

de invoer van vlees, planten, dierlijke en plantaardige 

producten, dieren- beschermde diersoorten 

inbegrepen - werd hierbij gecontroleerd; de naleving 

van deze regels is immers van het grootste belang 

voor de volksgezondheid en de bescherming van de 

bedreigde soorten (CITES). Ook werd gecontroleerd 

op de mogelijke illegale invoer van cosmetica en 

geneesmiddelen. Deze actie, «EBOLA-actie» genaamd, 

werd in 2015 in «actie BACON» (Bagage CONtroles») 

herdoopt.

Bij de 28 uitgevoerde controles in 2014 werden door 

het FAVV, het FAGG en de FOD Volksgezondheid 

producten in beslag genomen bij 291 reizigers:

• 724 kg levensmiddelen (vlees, vis, 

melkproducten, fruit, …),

• 1.241 stuks cosmetica,

• 1.322 dozen geneesmiddelen.

In het kader van de sensibiliseringscampagne voor 

de preventie van hondsdolheid werden controles op 

huisdieren uitgevoerd: 18 honden en katten werden 

gecontroleerd; één kat werd in quarantaine geplaatst 

wegens het niet respecteren van de wachttijd na een 

vaccinatie.
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Top 5 van de RASFF-meldingen door België in 2014 volgens gevaar

RASFF

Aflatoxines 13,1 %

Salmonella 10,6 %

Verboden substantie hexoconazole 5,6 %

Chlorpyrifos 5,1 %

Niet toegelaten GGO 4,0 %

2012 2013 2014 
RASFF product verdeeld in België 200 223 277 
RASFF opgesteld door België 143 164 198 
RASFF Belgisch product aan de basis 74 79 98 
RASFF product aan de Belgische grens geblokkeerd 35 41 67 
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13. Meldingen en gevolgen van controles

13.1. RASFF

Via het Rapid Alert System for Food & Feed (RASFF) 

werden er in 2014 door alle lidstaten van de EU 

samen 3.090 meldingen gedaan (3.516 in 2012, 3.133 

in 2013) van producten die een risico zouden kunnen 

betekenen voor mens of dier. 
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ONZE BASISOPDRACHT:  CONTROLES 

Top 5 van de RASFF-meldingen door België in 2014 volgens product

13.2. Meldingsplicht

RASFF

Fruit en groenten 20,7 %

Diervoeders 14,1 %

Noten en afgeleide producten 9,6 %

Vlees van pluimvee en producten ervan 6,1 %

Kruiden 5,6 %

Elke operator die activiteiten uitoefent die onder de 

bevoegdheid van het FAVV vallen, is verplicht het 

Agentschap in te lichten wanneer vermoed wordt 

dat een ingevoerd, geproduceerd, gekweekt, geteeld, 

verwerkt, vervaardigd, verdeeld of op de markt 

gebracht product schadelijk zou kunnen zijn voor de 

gezondheid van mens, dier of plant. 

2012 2013 2014 
Dierziekten 376 279 316 
Microbiologische gevaren 253 280 343 
Chemische gevaren 142 156 161 
Fysische gevaren 20 35 52 
Biologische gevaren 17 14 52 
Andere gevaren 38 49 63 
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Het aantal meldingen steeg met 18% ten opzichte van 2013.
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13.3. Gevolgen gegeven aan non-conformiteiten

2012 2013 2014

Waarschuwingen 13.952 13.512 15.557

PV’s 4.387 5.122 6.092

Inbeslagnemingen 1.601 1.443 1.761

Tijdelijke sluitingen 123 115 79

Bedrag administratieve boetes 2.668.572 € 2.868.715 € 3.338.865 €

Inbeslagnemingen

In beslag genomen producten Hoeveelheden

Meststoffen, bodemverbeterende middelen en teelsubstraten 9 ton

Bestrijdingsmiddelen 4,6 ton

Planten en vermeerderingsmateriaal 15 ton

Diervoeders 520 ton

Groenten en fruit 560 ton

Vlees en vleesproducten 116 ton

Granen en bakkerijproducten 289 ton

Diverse levensmiddelen 1.522 ton

Visserijproducten 12 ton
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Barometers voor  
de veiligheid  

van de voedselketen





BAROME TERS VOOR DE VEIL IGHEID VAN DE VOEDSEKE TEN

Om een globaal beeld te krijgen van de veiligheid van 

de voedselketen ontwikkelde het Wetenschappelijk 

Comité van het FAVV in samenwerking met het 

Agentschap een barometer voor de veiligheid 

van de voedselketen die de voedselveiligheid, de 

diergezondheid en de plantengezondheid (fytosanitaire 

situatie) omvat. Dit meetinstrument maakt het 

mogelijk om de veiligheid van de voedselketen jaar 

per jaar objectief te volgen en hier duidelijk over te 

communiceren. 

De barometers maken steeds een vergelijking met het 

vorige jaar en steunen op indicatoren die berekend 

worden aan de hand van meetbare parameters 

die nauwgezet werden gekozen. De meeste van 

die indicatoren steunen op de resultaten van het 

controleprogramma van het FAVV.

Aangezien die indicatoren een verschillende invloed 

hebben op de veiligheid van de voedselketen, wordt 

het relatieve belang ervan gewogen. Ze dienen met 

de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden, 

aangezien jaarlijkse schommelingen verschillende 

oorzaken kunnen hebben. De barometer is vooral 

geschikt om algemene trends in de veiligheid van de 

voedselketen te kunnen waarnemen. In het algemeen 

geven de achterliggende resultaten aan dat de 

voedselveiligheid in ons land zich op een hoog niveau 

bevindt. 
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Een gunstige evolutie werd waargenomen 

voor de indicatoren die betrekking hebben op 

preventieve maatregelen om de voedselveiligheid te 

waarborgen, waaronder het aantal meldingen inzake 

voedselveiligheid en, zij het in mindere mate dan in 

2013, het aantal gevalideerde autocontrolesystemen in 

verschillende sectoren. Een minder gunstige evolutie 

werd echter waargenomen voor de indicatoren 

verbonden met voedseltoxi-infecties en listeriose bij 

de mens. De productcontroles vertonen opnieuw een 

zeer hoge graad van conformiteit (voor het merendeel 

> 95%). 

1. Barometer voor de voedselveiligheid

Na jarenlange toename sinds 2008 valt het op dat in 

2014 de barometer voor de voedselveiligheid voor het 

eerst stagneert. De barometer vertoont slechts een 

verbetering van 0,15% ten opzichte van 2013. Dit is een 

gevolg van schommelingen van de diverse indicatoren. 
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+ 12,0%

2. Barometer voor de dierengezondheid

Sinds 2009 vertoont de barometer van de 

dierengezondheid een positieve trend en dit 

ondanks enkele uitbraken van (her)opkomende 

dierenziekten (runderbrucellose, Schmallenbergvirus, 

rundertuberculose, equine infectieuze anemie, …) 

en ziekten bij bijen (Amerikaans en Europees 

vuilbroed). De invloed van deze uitbraken op de 

dierengezondheidsbarometer is relatief beperkt 

gebleven. 

Ten opzichte van 2013 is er in 2014 een duidelijke 

stijging (+12,0%) van de barometer dierengezondheid 

vast te stellen. De indicatoren die te maken hebben 

met meldingen (zowel aangifteplichtige dierziekten als 

abortussen bij runderen) vertonen een gunstige evolutie, 

hetgeen geïnterpreteerd wordt als een verbeterde 

bewaking van dierziekten. De indicator in verband met 

antibioticum gevoeligheid van E. coli indicator kiemen 

bij pluimvee, varkens, jonge runderen en vleeskalveren 

vertoont ook een zeer gunstige evolutie. 

Enkel de indicatoren omtrent sterfte bij vleesvarkens en 

inspecties van traceerbaarheid in de primaire dierlijke 

productie vertonen een negatieve evolutie. Deze 

laatste is in hoofdzaak het gevolg van minder gunstige 

resultaten van de inspectie van de identificatie en 

registratie van schapen, geiten en hertachtigen. 



86 87

3. Barometer voor de plantengezondheid
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In vergelijking met 2007 vertoont de barometer voor 

de plantengezondheid een globaal positieve trend.  

Deze trend kan voornamelijk worden verklaard door de 

gunstige evolutie van de indicatoren met betrekking 

tot de autocontrole en de meldingen (wat wijst op een 

betere waakzaamheid bij de operatoren). 

Tussen 2013 en 2014 is de barometer van de 

plantengezondheid gestegen met 11,3%.  

De voornaamste oorzaak is de gunstige evolutie van 

de indicator met betrekking tot de meldingen en, in 

mindere mate, de indicator met betrekking tot de 

autocontrole.  Tegelijkertijd wordt een ongunstige 

evolutie waargenomen op het vlak van indicatoren met 

betrekking tot het opsporen van gereglementeerde 

schadelijke organismen en met betrekking tot 

fytosanitaire controles bij invoer.
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