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Missie 
 
 
 

De opdracht van het FAVV is te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons 

voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant. 

 

Het FAVV integreert alle controlediensten die bevoegd zijn voor de hele voedselketen. Het FAVV is niet 

alleen bevoegd voor de controles van levensmiddelen, diervoeders, meststoffen en fytofarmaceutische 

producten, maar ze houdt zich ook bezig met sanitaire (dierenziekten) en fytosanitaire (plantaardige sector) 

preventie- en bestrijdingsmaatregelen. Het opstellen van de operationele reglementering betreffende de door 

de operatoren van de voedselketen te respecteren controles, certificering of de infrastructuurnormen maken 

eveneens deel uit van zijn opdracht. Het FAVV verzorgt tevens de communicatie over alle materies die 

betrekking hebben op het FAVV, met name informatie voor de consumenten. 

 

Aan het FAVV gedelegeerde controles zijn: 

• controles op het rookverbod; 

• de kwaliteitscontroles bij import en export. 
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Visie 
 
 

Algemeen 

De consument en de burger staan centraal in een doeltreffend beleid van het FAVV dat steunt op een breed 

maatschappelijk draagvlak. Beschermen van voedselketen en de volksgezondheid is altijd de prioriteit. 

Op basis van dit beleid houdt het FAVV toezicht op de voedselketen door middel van controles, inspecties en 

het opsporen van misdrijven. 

Controles en inspecties hebben slechts maximaal effect indien: 
 
 

• ze in een meer algemeen beleid en een goede juridische context ingebed zijn (zie reglementair 
kader); 

• de maatregelen proportioneel en ontradend zijn, en aangevuld kunnen worden met een 

gepaste omkadering (vb. begeleiding). 

• zij aangepast kunnen worden aan nieuwe omstandigheden en/of toelaten om snel te 

reageren op onvoorziene omstandigheden  

 
Flankerende maatregelen zijn beschikbaar die het de operatoren mogelijk moeten maken zich in regel te 

stellen met de wetgeving met bijzondere aandacht voor zeer kleine en kleine en middelgrote ondernemingen.. 

De bewaking van de voedselveiligheid blijft de belangrijkste missie van het FAVV. Het FAVV zal daarnaast ook 

inzetten op het bevorderen van de economische ontwikkeling, de welvaart en het welzijn met het oog op het 

algemeen belang, zoals bijvoorbeeld de bevordering van de export en zal een goed evenwicht bewaren 

tussen de verzuchtingen van de verschillende stakeholders. 

 

Het FAVV streeft er naar om een proactief beleid uit te bouwen, zowel wat betreft de controles, het capteren 

van signalen en haar communicatie naar de consumenten en operatoren. 

  

De samenwerking met andere overheden en andere stakeholders (inclusief de internationale) beperkt zich 

niet tot het maken van werkafspraken maar moet streven naar synergiën om de doeltreffendheid en 

efficiëntie te verbeteren. Voor gedeelde bevoegdheden is een globaal beleid inclusief globale strategische 

doelstellingen uitgewerkt met een duidelijke en billijke verdeling van de taken. 

Het FAVV is zichtbaar op internationaal vlak en maakt deel uit van een internationaal netwerk van 

buitenlandse overheidsdiensten en agentschappen die zich met dezelfde materie bezig houden. 

Rekening houden met de resultaten van de vorige jaren en de beleidskeuzes gemaakt in het regeerakkoord. 

Het financieringsmodel is gestoeld op 3 pijlers: 

 
• een overheidsdotatie; 
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• heffingen, billijk verdeeld over sectoren en bedrijven; 

• retributies die kostendekkend zijn. 

 

Algemene doelstellingen en principes van het beleid van het FAVV 2018-2020. 

De doelstellingen en de principes van het beleid van het FAVV kunnen opgedeeld worden per doelgroep. 
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Stakeholders 
 

Een preventief en pro-actief voedselveiligheidsbeleid opzetten en uitvoeren door onder meer: 
 
 

• het realiseren van crisisoefeningen; 

• de vroegtijdige signaalcaptatie; 

• het anticiperen op opkomende risico’s; 

• het opvolgen van de laatste trends en tendensen in zijn activiteitendomeinen. 

• Waakzaamheid ten aanzien van mogelijke fraudes 
 
 

Het organiseren van een gestructureerd en systematisch overleg met alle belanghebbenden: 
 
 

• vertegenwoordigers van de rechtstreeks betrokkenen (de gecontroleerde operatoren); 

• consumentenorganisaties; 

• de federale, gewestelijke en gemeentelijke overheden; 

• de niet gouvernementele organisaties; 

• de medewerkers; 

• wetenschappelijke wereld ( inclusief NRL labo’s). 
 
 

Maximaal behoud en waar mogeli jk het versterken van de strijd tegen de (voedsel)fraude. 

Mee evolueren in de richting van een digitale samenleving (digital Belgium). 

De geloofwaardigheid van het FAVV bewaken. 

 

Consument/burger 

Het FAVV moet 
 

• een blijvend vertrouwen van de consument nastreven; 

• de consument correct informeren; 

• de consument toelaten een beredeneerde keuze te maken (publiresult); 

• de consument beschermen tegen frauduleuze praktijken en misleiding; 

• systematisch te rapporteren over de activiteiten; 

• de stand van zaken inzake voedselveiligheid op te maken aan de hand van barometers. 
 

Het beleid van het FAVV moet mee evolueren door rekening te houden met de wijzigende 

maatschappelijke bekommernissen, zoals bijvoorbeeld de circulaire economie, de deeleconomie en 

voedselverspilling. 

 

  



 

7  

Bedrijven 

 
• Controles 

Het handhavingsbeleid is gericht op het wijzigen van het gedrag. 

De non-conformiteiten worden doortastend, proportioneel en 

stapsgewijs  aangepakt. 

Controles zijn gebaseerd op transparante methodes (checklisten, 

debriefing van operatoren) ,zijn objectief en eenvormig   

 

• Validatie en certificatie van ACS. 

 

De validatie/certificatie van ACS blijft een hoeksteen van het beleid 

en 

• moet kwantitatief en kwalitatief verbeteren  

• rekening houden met internationale standaarden (1).  

Het beschikken over een gevalideerd ACS systeem zal erkend blijven door het FAVV op het vlak van het 
risicoprofiel en in het kader van de financiering. 

Voor de B2C blijft de Smiley het uithangbord. 

 

 

• Algemeen 

De verdere uitbouw en verbetering van de autocontrole (en meldingsplicht) bij de operatoren stimuleren1. 

Alle relevante informatie over de hele levenscyclus van de operatoren wordt ter beschikking gesteld. 

Er wordt gestreefd naar een minimum aan lasten voor de gecontroleerde. 

De operatoren beschermen tegen frauduleuze praktijken en misleiding. 
Communiceren op maat van de operatoren: duidelijk, gevulgariseerd en via het gepaste kanaal. 

 

• Export 

Het FAVV staat mee garant voor het imago van de Belgische producten. 

De uitvoer van de Belgische producten moet gefaciliteerd worden. 

De certificaten zijn een keurmerk voor de Belgische producten. 
 

 

• Micro-ondernemingen en KMO’s 
 

Er wordt rekening gehouden met specifieke situatie van micro ondernemingen en KMO’s en er wordt gepaste 

begeleiding ter beschikking gesteld voor deze operatoren. 

 

Er wordt voorzien in begeleidingprogramma’s  voor deze groepen van operatoren.   

                                                           
1 Het volstaat niet om de gids te bezitten - HACCP moet echt geïmplementeerd worden 

 

http://intracontrol/businessplan-nl/2018-2020/favv/visie/default.asp#_ftn1
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Interne werking 

De interne werking wordt gebaseerd op een integrale procesaanpak, geïntegreerd en end-to-end-aanpak 

(over de besturen heen) met een speciale aandacht voor de klant en het resultaat. 

Optimale bewaking van alle activiteiten. 
 

 

• een systematische en geharmoniseerde aanpak; 

• gedocumenteerde, volledige en transparante controles; 

• een wetenschappelijk onderbouwd inspectie- en monsternemingsprogramma; 

• mee evolueren met nieuwe noden en risico’s. 

 
 

Een doeltreffend human resources beleid uitbouwen  

De eigen werking kritisch en blijvend in vraag te stellen. 

Streven naar uitmuntend professionalisme. 

Groeien en zichzelf voortdurend verbeteren. 

Zich zo efficiënt en doeltreffend mogelijk organiseren. 

Een optimale samenwerking met alle actoren in de interne en externe processen nastreven. 

Een goed evenwicht tussen het zelf uitvoeren van taken en het delegeren ervan uitwerken. 

 

• Nauwe samenwerking met zijn partners met het oog op een optimale uitvoering. 

 
 

Beschikken over alle gegevens om de interne processen aan te sturen. 

Actief meewerken aan de modernisering van de overheidsdiensten en de federale overheidsorganisatie. 

 

• In functie hiervan zijn strategische en operationele doelstellingen aanpassen. 

 

Het behalen van de budgettaire doelstellingen op basis van de volgende principes. 
 

• Het maximaal behoud van het controleprogramma (bemonstering, inspecties). 

• Er zal in de andere programma’s en activiteiten meer bespaard worden naarmate hun 

rechtstreeks belang voor de veiligheid van de voedselketen afneemt. 

 
 
Bijzondere aandacht besteden aan de communicatie, zowel extern als intern.
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Waarden 
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Het FAVV heeft een duidelijke maatschappelijke opdracht. Zijn missie en visie vragen een sterk engagement en 

een grote verantwoordelijkheidszin. Binnen zijn activiteitendomein in België en internationaal kan het met recht 

en rede trots zijn op zijn verwezenlijkingen. 

Het FAVV is een professionele organisatie, die klare en duidelijke doelstellingen vooropstelt en streeft naar de 

optimale realisatie ervan. Een organisatie die binnen de grenzen van zijn missie en in de mate van het mogelijke 

rekening houdt met al zijn belanghebbenden. Zowel de consumenten, de operatoren als de personeelsleden 

worden daarom geraadpleegd zodat het gevoerde beleid een zo breed mogelijk draagvlak heeft. 

Het FAVV streeft naar een wendbare organisatie die ook in de toekomst zijn opdracht met de grootste zorg 

realiseert zodat het vertrouwen in de veiligheid van de voedselketen blijvend gewaarborgd is. In zijn werking 

hecht het veel belang aan een duurzame strategie en aan de menselijke dimensie en investeert het voortdurend 

in de medewerkers om zijn opdracht zo goed mogelijk realiseren, alert voor een steeds evoluerende en 

veelzijdige maatschappij. 

De realisatie van zijn opdracht gebeurt op een manier die zijn identiteit en organisatiecultuur weerspiegelt en 

waar zijn gedeelde waarden centraal staan. Deze waarden vormen een solide basis voor de organisatie en 

dienen als maatstaf en motivator voor iedere medewerker en worden uitgedragen in zijn dagelijks handelen. 

Als voorbereiding voor dit businessplan werden de bestaande waarden geanalyseerd, aangevuld en concreet 

ingevuld dankzij de actieve inbreng medewerkers en management. Het uitdragen en het eigen maken van deze 

waarden zal geïntegreerd worden in het beleid en ondersteund worden door specifieke acties. 

 

 

   
 

   

 

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. 

 

 

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. 

 

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. 

 

We zijn rechtvaardig en redelijk. Onze

handelingen en beslissingen zijn

proportioneel en aanvaardbaar. 

 

We handelen in overeenstemming met

onze waarden. We zijn eerlijk, correct

en behandelen vertrouwelijke

informatie discreet. We zijn

betrouwbaar en plichtsbewust in onze

dienstverlening. 

 

We creëren een positief klimaat waarin

kansen gegeven worden en iedereen

zijn verantwoordelijkheid opneemt. 

Centraal staan loyaliteit en

constructieve samenwerking over de

grenzen heen. 
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Structuur van het FAVV 
 

Het FAVV kan voor de uitvoering van zijn opdrachten rekenen op: 

 
 

• ongeveer 1.300 medewerkers (1150 VTE) verdeeld over: 

O   de centrale diensten (met ongeveer 450 medewerkers), ISO 9001 geaccrediteerd; 

O   9 locale controle-eenheden (LCE's) ISO 17020 geaccrediteerd (met ongeveer 700 medewerkers); 

O   5 interne laboratoria ISO 17025 geaccrediteerd (met ongeveer 150 medewerkers); 

O   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 680 zelfstandige dierenartsen, bio-ingenieurs, masters, industrieel ingenieurs of bachelors 

belast met opdracht (BMO) gelijkgesteld aan ongeveer 400 VTE, die controleopdrachten (hoofdzakelijk 

antemortem- en postmortemkeuringen in het slachthuis) en certificeringstaken uitvoeren onder het 

toezicht van ambtenaren. Wanneer de BMO’s opdrachten uitvoeren voor rekening van het FAVV worden 

ze als officiële dierenarts beschouwd; 

• een netwerk van ongeveer 60 externe door het FAVV erkende laboratoria en tiental nationale 

referentielaboratoria; 

• een budget van ongeveer € 165 mio. 
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Structuur van het FAVV 
 

Diensten van de gedelegeerd bestuurder 
 

Het FAVV wordt geleid door de gedelegeerd bestuurder. Drie diensten en zijn staf vallen onder zijn 

rechtstreeks gezag en verantwoordelijkheid. 

De staf van de gedelegeerd bestuurder is belast met de algemene coördinatie en de coördinatie van het 

secretariaat van de Comités: rapportering van de vergaderingen van het directiecomité van het FAVV, van 

het basisoverlegcomité (vakbonden), van het Raadgevend Comité, enz. 

 

 
• Interne audit, Kwaliteit, Preventie en Ombudsdienst 

 
Deze dienst is de hoeksteen van het systeem voor kwaliteit, veiligheid, milieu en interne controle in 

het FAVV. De dienst omvat ook de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en de 

ombudsdienst die zich bezighoudt met klachten met betrekking tot de  werking van het Agentschap. 

 

 
• Communicatie, Meldpunt en Voorlichtings- en begeleidingscel 

 

Deze dienst is belast met de externe communicatie in alle betekenissen van het woord 

(woordvoerderschap, persberichten, aanwezigheid op beurzen en evenementen, website, sociale 

media, Nieuwsbrief) en de interne communicatie (intranet). 

De dienst beheert ook het meldpunt voor de consument dat alle klachten en vragen behandelt. De 

voorlichtings- en begeleidingscel maakt ook deel uit van de dienst communicatie. De  voorlichtingscel 

informeert operatoren uit de B2C sector (operatoren die voedingsmiddelen rechtstreeks aan de 

eindconsument leveren) om te voldoen aan de reglementering en dit door het organiseren van 

opleidingssessies voor groepen van operatoren. 

De begeleidingscel werd opgericht om kleine producenten te helpen om te voldoen aan de 

reglementering, vragen van kleine ondernemingen te beantwoorden en begeleidingsoplossingen aan 

te bieden in samenwerking met verschillende bestaande initiatieven (bijv. van de gewesten, 

beroepsfederaties, begeleidingscentra…). De begeleidingscel is tevens een contactpunt voor de 

operatoren die informatie zoeken over de wetgeving inzake voedselveiligheid. 
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• Crisispreventie en crisisbeheer 

 
De preventie van incidenten in de voedselketen is één van de hoofdbezorgheden van het FAVV. De 

dienst crisispreventie en crisisbeheer ziet daarop toe door middel van crisisscenario’s, het organiseren 

van simulatieoefeningen (voor autoriteiten en operatoren) en de captatie van potentiële crisissignalen. 

Deze dienst heeft een coördinerende en sturende rol ingeval van crisis of incidenten in de 

voedselketen en vertegenwoordigt het FAVV in binnenlandse en internationale organisaties 

(Crisiscentrum van de Regering, EFSA, NATO). 
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Structuur van het FAVV 
 

Directoraat-generaal Controlebeleid 
 

Het Directoraat-generaal Controlebeleid (DGCB) is verantwoordelijk voor het uitwerken van het beleid, de 

operationele reglementering en het meerjarencontroleprogramma op basis van een risicobeoordeling. 

 
Dit meerjarenplan moet voldoen aan de vereisten voor het MANCP zoals die voorzien zijn in Verordening 

882/2004. 

 

Bovendien zorgt het voor de organisatie van het overleg met de betrokken sectoren en de externe instanties 

en houdt het zich bezig met de implementatie van de administratieve vereenvoudiging. 

 
Het DGCB vertegenwoordigt België op tal van internationale en EU-fora met name de vertegenwoordiging 

van België in de Wereldierengezondheidsorganisatie (OIE), in het Permanent Comité voor Planten, Dieren, 

Levensmiddelen en Diervoeders (SCoPAFF) en van de Codex Alimentarius voor materies die onder de 

bevoegdheid van het FAVV vallen. Het draagt ook bij tot de internationale uitstraling van het FAVV. 

 
De directeur van de Directie dierengezondheid en veiligheid van dierlijke producten is ook de Belgische CVO 

(Chief Veterinary Officer). De directeur van de directie bescherming van planten en de veiligheid van 

plantaardige producten is de operationele COPHS (Chief Officer of Plant Health Services). Zij werken nauw 

samen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Het Directoraat-

generaal is ook het vaste contactpunt voor Directoraat F. van DG Sante en zorgt voor de follow-up van de 

missies van het FVO, van derde landen en andere instanties in België. 

 
 

• Sectorale directies 

 
Het DGCB telt 3 sectorale directies: 

O   de Directie Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige Producten; 

O   de Directie Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten; 

O   de Directie Transformatie en Distributie van Levensmiddelen. 
 

 
Hun essentiële opdrachten omvatten: 

o de uitwerking van de wetgeving; 

o de vertegenwoordiging van het FAVV bij de Europese Commissie, de Raad en andere 

internationale fora; 

o het programmeren van de monsternemingen, de analyses en de inspecties; 
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o de rapportering van de resultaten van deze programmering aan de regering, de sectoren, het 

publiek en diverse Europese en internationale instanties; 

o de opvolging van de autocontrolegidsen en van de implementatie van gevalideerde 

autocontrolesystemen; 

o de contacten met de belanghebbenden waaronder andere overheden en de sectoren. 
 
 

• Stafdirecties 

 
De DGCB telt eveneens 3 stafdirecties: 

O  de Stafdirectie Internationale zaken; 

O  de Stafdirectie voor Risicobeoordeling; 

O de Stafdirectie Integratie van Bedrijfsinformatie. 
 

 
Hun essentiële opdrachten omvatten: 

O   het sluiten van bilaterale akkoorden die Belgische operatoren toegang verlenen tot de markt 

van derde landen alsook de ondersteuning van de operatoren in samenwerking met 

gewestelijke agentschappen; 

O   de risicobeoordeling m.b.t. de voedselketen door het werk van het Wetenschappelijk Comité te 

ondersteunen en door eigen operationele risicobeoordelingen te ontwikkelen; 

O   de contacten met organisaties voor risicobeoordeling en het EFSA in het bijzonder; 

O   de informatiebeheer en de steun aan de uitbouw van kwaliteitsvolle databanken binnen het 

FAVV; 

O   de opvolging van de geleidelijke introductie van e-government; 

O   de samenwerking met andere federale (Kruispuntbank voor Ondernemingen, Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid,…), gewestelijke of Europese overheidsdatabanken (EFSA). 
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Structuur van het FAVV 
 

Directoraat-generaal Controle 
 

Het Directoraat-generaal Controle (DGC) implementeert de processen om de veiligheid van de voedselketen 

te bewaken in alle stadia van de productie, transformatie en distributie. 

 
Enerzijds vertaalt de DGC het jaarlijkse controleprogramma in provinciale controleprogramma's en verzekert 

ze de inspecties, de bemonsteringen en de certificatie, anderzijds staat het in voor: 

 
• de preventie, opsporing en repressie van fraude, de bestrijding van bepaalde illegale praktijken met 

economisch belang en van het gebruik van sommige verboden stoffen; 

• het oplijsten van operatoren die activiteiten uitvoeren in de voedselketen door hen een erkenning, 

toelating of registratie toe te kennen; 

• de controle op de implementatie van een autocontrolesysteem door de operatoren en het op de markt 

brengen van veilige, conforme en traceerbare producten, zoals beschreven in de geldende wetgeving; 

• het uitvoeren van inspecties en bemonsteringen alsook hun rapportering en, in voorkomend geval, het 

nemen van maatregelen naar aanleiding van uitgevoerde controles, waaronder, met name een 

verhoogde controle van operatoren ten gevolge van een ongunstige inspectie; 

• het beheer en de voortdurende verbetering van het kwaliteitssysteem. 

 
 

Het DGC bestaat uit de centrale diensten, die belast zijn met de coördinatie van de activiteiten en uit de 

inspectiediensten. Die inspectiediensten zijn georganiseerd in negen lokale (geografische) controle- 

eenheden (LCE) die elk belast zijn met de controle en de certificatie en in thematische controle-eenheden. De 

negen LCE's staan ieder onder leiding van een LCE-hoofd. Het FAVV is ISO 17020 geaccrediteerd voor zijn 

inspectieactiviteiten. 

 

De diensten van het hoofdbestuur 

 
De Directie van het hoofdbestuur bestaat uit 5 diensten: 3 

diensten die gecreëerd zijn op basis van een indeling van 

alle operatoren die actief zijn in de voedselketen volgens 

hun activiteit en volgens het toepasbare controlesysteem. 

Elke dienst is dus verantwoordelijk voor een bepaalde groep 

van activiteiten. Die 3 diensten zijn: 

 

• de Dienst Primaire productie (PRI) (plantaardige en dierlijke sector); 

• de Dienst Transformatie (TRA); 

• de Dienst Distributie (DIS). 
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Daarnaast zijn er twee diensten met een horizontale opdracht: 

 
 

• de Cel Import, Export & Notificaties (IEC) behandelt de individuele import- en exportdossiers en staat in 

voor de correcte opvolging van alle berichten die direct of indirect binnenkomen met informatie over een 

mogelijk risico voor de volksgezondheid of voor de gezondheid van dieren of planten (RASFF-berichten, 

klachten, ongunstige controle- of analyseresultaten in het kader van de meldingsplicht); 

• de Dienst Erkenningen (AER) coördineert het beheer van de dossiers m.b.t. erkenningen, toelatingen 

en registraties van alle operatoren en inrichtingen. 

 
Inspectiediensten 

Regionale directie en Nationale Implementatie- en Coördinatie- Eenheid (NICE) 

Om de coördinatie tussen de LCE's en de centrale diensten te verzekeren zijn twee regionale directeurs 

aangeduid binnen het Directoraat-generaal Controle. Zij beschikken over een Nationale Implementatie- en 

Coördinatie-eenheid (NICE) om hun opdrachten uit te voeren. 

De NICE evalueert, op het ganse Belgisch grondgebied, de kwaliteit van de controles die de LCE's 

uitvoeren.  Zij ziet er onder andere op toe dat de controles op een uniforme manier worden uitgevoerd, ze 

realiseert gecoördineerde inspecties, ze organiseert audits van autocontrolesystemen en ze begeleidt de 

HFAA-inspecteurs en de buitenlandse bezoekers. 

Daarenboven speelt de NICE een rol in het beheer van de BMO's en ziet ze toe op de implementatie van IT- 

applicaties in de LCE's. Ze omkadert de LCE's in de implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem 

volgens de ISO 9001- en ISO 17020-normen. 

 
Lokale controle-eenheden (LCE's) 

Er zijn negen lokale controle eenheden (elk voor een welbepaald geografisch gebied), waaronder één voor 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die de controles op het terrein uitvoeren. Iedere lokale controle-eenheid 

wordt geleid door een LCE-hoofd; die het werk organiseert en de rol vervult van verbindingspersoon met het 

hoofdbestuur. Iedere LCE omvat 3 sectoren: een sector primaire productie (plantaardige en dierlijke 

sectoren), een sector transformatie en een sector distributie.  Voor de Duitstalige gemeenschap is een lokale 

antenne beschikbaar. 

 
Thematische controle-eenheden 

thematische controle-eenheden zijn samengesteld uit experten, ofwel voor de controle van activiteiten die 

een specifieke technische kennis vereisen, zoals voor e-Commerce ofwel voor het uitvoeren van niet lokaal 

geografisch gebonden controles van vastgelegde scopes voor vastgelegde operatoren.  

GIP 

De grensinspectieposten (GIP's) die zich in de (lucht)havens bevinden waar het FAVV dieren en producten 

afkomstig van derde landen controleert vormen een thematische controle-eenheid. 

In België zijn er zes : drie in de havens (Antwerpen, Zeebrugge en Gent) en drie in de luchthavens (Zaventem, 

Oostende en Luik)  Zij zijn belast met de controle van ingevoerde dieren, dierlijke producten, sommige 

voedingsmiddelen van niet dierlijke oorsprong en andere producten, planten en plantaardige producten voor 

menselijke consumptie en dierenvoeders 

 
Nationale Opsporingseenheid (NOE) 

De NOE is belast met de preventie, de opsporing en de repressie van fraude en het gebruik van verboden 
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stoffen (hormonen, enz.). Omwille van de complexiteit (geografisch, technisch,...) en/of het georganiseerd 

karakter van deze inbreuken worden dossiers die een gespecialiseerde, gecoördineerde en/of 

multidisciplinaire aanpak vergen (samenwerking met de parketten, federale of lokale politie) aan de NOE 

toevertrouwd.
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Structuur van het FAVV 
 

Het Directoraat-generaal van de Laboratoria 
 

Om de veiligheid van de voedselketen te bewaken worden analyses uitgevoerd ter ondersteuning van de 

controles. Het FAVV beschikt daarvoor over een performant netwerk van laboratoria: 5 eigen laboratoria die 

continu de nieuwste technologieën opvolgen, een netwerk van ongeveer 60 externe door het FAVV erkende 

laboratoria en een netwerk van referentielaboratoria die als 'centre of excellence' fungeren. 

 
Het Directoraat-generaal van de Laboratoria beschikt over een directie van de interne laboratoria die de 

verantwoordelijkheid draagt voor het beheer van de 5 laboratoria van het FAVV en een directie van de 

externe laboratoria die de verantwoordelijkheid draagt voor het beheer van de specifieke taken van de 

officiële laboratoria en van de nationale referentielaboratoria. Deze directies zijn belast met: 

 
• het uitvoeren in de eigen laboratoria, of het laten uitvoeren in externe laboratoria, van 

geprogrammeerde en niet-geprogrammeerde onderzoeken en analyses, hierbij inbegrepen de 

organisatie van de verzending (dispatching) van de monsters en kalibratieactiviteiten; 

• het ontwikkelen van nieuwe of aangepaste onderzoeks- en analysemethodes ingeval de bestaande 

nationaal en internationaal erkende methodes ontbreken, ontoereikend of onaangepast zijn; 

• het selecteren en erkennen van laboratoria voor het uitvoeren van specifieke onderzoeken en 

analyses; 

• het selecteren en evalueren en/of uitvoeren van taken van referentielaboratoria voor specifieke 

onderzoeken en analyses; 

• het toezien op de werking van erkende laboratoria en van de referentielaboratoria met inbegrip van 

het toezien op het valideren van de aangewende onderzoeks- en analysemethodes, alsook van het 

toezien op de uitvoering van de opdrachten toegewezen aan externe organisaties zoals de 

laboratoria gespecialiseerd in het opsporen van dierziekten; 

• de opvolging van de wetenschappelijke ontwikkelingen in het domein van de laboratoria; 

• het erkennen en organiseren van ringtesten. 

 
 

De 5 federale laboratoria voor de voedselveiligheid van Gembloux, Gentbrugge, Melle, Tervuren en Luik zijn 

geaccrediteerd voor het uitvoeren van analyses (ISO 17025). Het laboratorium van Gembloux is ook 

geaccrediteerd voor het organiseren van ringtesten (ISO 17043) en het laboratorium van Melle voor het ijken 

van thermometers en pipetten (ISO 17025). Deze 2 laboratoria staan ook in voor de dispatching van de 

monsters tussen de laboratoria vanuit de lokale controle-eenheden. 
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De 5 laboratoria voeren tal van analyses uit op levensmiddelen, verpakkingsmaterialen, milieu, diervoerders, 

water, bloedplasma, meststoffen en bodemverbeteraars: 

 
• microbiologische en virologische analyses; 

• fytopathologische en fytofarmaceutische analyses; 

• het opsporen van residuen van diergeneeskundige middelen en verboden substanties; 

• het opsporen van contaminanten; 

• analyses in de organische chemie en natte chemie; 

• opsporen van GGO's; 

• opsporen van allergenen, kleurstoffen, bewaarmiddelen, zoetstoffen; 

• kwaliteitsanalyses (gehalte transvetten, vitamines, controle van de garanties inzake formulering, de 

aanwezigheid van gerecycleerde vetten,...), enz.; 

• opsporen van mycotoxines; 

• analyses van migraties van metalen en bepaalde specifieke migraties vanuit contactmaterialen; 

• microscopische analyses: dierlijk meel, moederkoren. 
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Structuur van het FAVV 
 

Directoraat-generaal van de Algemene Diensten 
 

Het Directoraat-generaal van de Algemene diensten (DGAD) heeft een transversale ondersteunende rol voor 

het geheel van de organisatie. Ze verzekert het beheer van het personeel, van het budget, van de 

financiering, van de logistiek, van de ICT en van de juridische dienst van het FAVV. 

 

• Personeel en Organisatie (P&O) 

Deze dienst heeft als doel geschikt personeel aan te trekken, te rekruteren, te verwelkomen, te 

motiveren, te oriënteren en te vergoeden en hun ontwikkeling te bevorderen met de beschikbare 

middelen, opdat het FAVV op efficiënte en doeltreffende manier zijn opdrachten kan uitvoeren. 

 

Door een gepersonaliseerde dienst aan te bieden aan de personeelsleden, aan het lijnmanagement 

en aan het FAVV in zijn geheel draagt P&O bij tot het realiseren van de missie en de doelstellingen 

van de organisatie, en worden de noden van de medewerkers met die van de organisatie verzoend. 

 

• Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 

Deze dienst ziet erop toe dat het FAVV op elk ogenblik over de nodige informaticatools beschikt om 

zijn opdrachten uit te voeren. Om dit te bereiken beschikt de dienst over een sterk team van interne 

experten, geruggensteund door gespecialiseerde consultants voor kortere of zeer gespecialiseerde 

opdrachten. 

 

• Budget en beheerscontrole (B&B) 

Deze dienst voert de boekhouding van het FAVV uit volgens de algemene, budgettaire en analytische 

boekhoudprincipes. Deze bereidt de begroting en de begrotingscontrole van het FAVV voor. Hij 

maakt de jaarrekeningen op en waakt over de liquiditeiten. De dienst analyseert systematisch de 

mogelijke financiële risico's en stelt maatregelen voor om deze risico's te beheersen. 

Tot 31 december 2018 zal de dienst verantwoordelijk blijven voor het boekhoudkundig beheer van het 

Sanitair Fonds onder de bevoegdheid van het FOD Volksgezondheid. 

 

• Financiering 

Deze dienst heeft als opdracht de jaarlijkse heffingen te innen die ten laste zijn van alle operatoren die 

aan een controle van het FAVV onderworpen zijn. Hij int eveneens de retributies die het FAVV 

aanrekent voor bepaalde prestaties (vleeskeuring, certificaten, audits, aanvraag tot erkenning, 

laboratoriumanalyses,...). 
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• Logistiek 

Deze dienst ondersteunt de verscheidene processen van het FAVV met materiaal en uitrusting, 

huisvesting en werkplaatsinrichting, logistieke bevoorrading en transport, voorraad- en 

inventarisbeheer, contractbeheer en overheidsopdrachten. 

 

• Juridische dienst 

Deze dienst verleent aan de andere diensten van het FAVV juridische expertise, werkt mee aan het 

opstellen van de reglementering en het geven van advies. De dienst staat tevens in voor de 

verdediging van de belangen van het FAVV en de goede afloop van zijn opdrachten door conflicten af 

te wenden en geschillen voor rechtscolleges te beheren. 

 

De Commissarissen voor de administratieve boetes stellen administratieve boetes voor aan 

overtreders van de wetgeving en onderhouden de relaties met de Parketten. 
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Auditcomité 

 
Het Auditcomité dat bij het FAVV is ingesteld heeft als opdracht de Gedelegeerd bestuurder en het 

Directiecomité van het agentschap bij te staan door toezicht te houden over de werking van het FAVV. 

 

Het behoort onder meer tot de taken en bevoegdheden van het Auditcomité om: 

• het jaarlijks auditprogramma, de tussentijdse auditaanvragen en de trimestriële revisies van het 

jaarlijks auditprogramma te beoordelen; 

• een globaal zicht te hebben op alle audits, zowel door internen als door externen uitgevoerd; 

• de uitgevoerde audits te evalueren; 

• alle gegevens in een jaarverslag te verwerken. 

 
Het Auditcomité bestaat uit 5 leden waarvan 4 externen (2 vertegenwoordigers van het Raadgevend Comité, 

1 vertegenwoordiger van de voogdijminister en 1 consultant gespecialiseerd in audit en kwaliteitssystemen 

die dit comité voorzit, en een vertegenwoordiger van het Directiecomité van het FAVV). De jaarlijkse 

auditprogramma's en rapporten worden zowel aan het Auditcomité als aan het management voorgelegd. 

 

Sinds 2010 houdt een gemeenschappelijk Federaal Auditcomité (ACFO) voor alle federale diensten ook 

toezicht op de activiteiten van de interne audit. Het gaat om een onafhankelijk raadgevend orgaan in dienst 

van de federale regering dat bijdraagt tot het goed beheer van de federale overheidsdiensten en erop toeziet 

dat de federale overheidsdiensten het geld van de bijdrageplichtigen goed besteden. 

(www.auditcomite.belgium.be). 
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Raadgevend Comité 
 

Het Raadgevend Comité van het FAVV bestaat uit een veertigtal leden die de voornaamste beroepssectoren, 

de consumentenorganisaties en andere betrokken overheden vertegenwoordigen. 

 

Dit Comité verschaft, op eigen initiatief of op vraag van de minister of van de gedelegeerd bestuurder, 

adviezen over onderwerpen gerelateerd met het door het FAVV gevolgde en te volgen beleid. Het Comité 

vormt ook een overlegplatform dat een transparante discussie mogelijk moet maken tussen het FAVV en zijn 

partners over de actualiteit, de evolutie van de reglementering, de financiering, obstakels bij uitvoer, enz. 

 
Het Raadgevend Comité beschikt op de website van het FAVV over een eigen sectie waar zijn werking 

gedocumenteerd wordt en de verslagen van de vergaderingen gepubliceerd worden. http://www.favv-

afsca.fgov.be/raadgevendcomite/ 
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Wetenschappelijk Comité 

 
Het Wetenschappelijk Comité bestaat uit tweeëntwintig wetenschappers die gespecialiseerd zijn in 

risicobeoordeling met betrekking tot de voedselketen. 

 

Het verschaft onafhankelijke adviezen over onderwerpen inzake die materie, op vraag van de gedelegeerd 

bestuurder, van de minister of op zijn eigen initiatief. 

 
Het Wetenschappelijk Comité beschikt over een eigen website (FAVV - Wetenschappelijk Comité).
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Kwaliteit en procesbenadering bij het FAVV 
 

 

 
 

Het FAVV heeft een geïntegreerd systeem van kwaliteitsbeheer opgebouwd volgens het ‘Plan-Do-Check-Act’-principe 

om alle stakeholders kwaliteitsvolle diensten aan te bieden en haar werking permanent te verbeteren. 

Vanaf de eerste jaren van zijn bestaan had het FAVV ervoor gekzen om een dergelijk systeem op te zetten en de 

centrale processen te laten certificeren. Dit resulteert in certificaten afgeleverd op basis van externe audits voor de 

normen ISO 9001, ISO 17020 (controles), ISO 17025 (analyses en kalibraties) en ISO 17043 (ringtesten). De 

toepassingsgebieden worden vermeld op de website www.favv.be . Het waarborgen van de processen door die 

verschillende certificaten wordt schematisch voorgesteld op onderstaande cartografie. 

 
De beginselen van goed bestuur, gestimuleerd door de ISO-normen, en de evolutie ervan worden op continue wijze 

geïmplementeerd in het systeem en verbeteren het zowel op het vlak van maturiteit, toepassingsgebied en integratie. 

Dit bevordert de synergiën bij het beheer van wettelijke of normatieve eisen met betrekking tot kwaliteit, milieu, 

veiligheid, interne controle of andere domeinen. 

Die dynamiek zal in de toekomst worden behouden aangezien het management in 2017 zijn engagement ten aanzien 

van de kwaliteit heeft herhaald, door te beslissen om op dezelfde ingeslagen weg verder te gaan en het systeem en de 

behaalde certificaten te behouden in het kader van het BP 2018-2020. 

De nieuwe editie van ISO 9001, die in 2015 werd gepubliceerd, benadrukt het belang dat moet worden toegekend 

aan het beheer van de processen en van de risico’s. Deze procesbenadering, gebaseerd op de principes van end-to-

end- aanpak en het creëren van toegevoegde waarde, beantwoordt goed aan de visie van het FAVV. Ze biedt 

bovendien specifieke voordelen zoals bijvoorbeeld een beter beheer van de activiteiten en van de daaraan 

verbonden risico’s, opportuniteiten op het vlak van samenwerking alsook de mogelijkheid om efficiënter te reageren 

op context wijzigingen of als nieuwe interne of externe eisen zich opdringen. 

 
De procesbenadering, geïllustreerd door de cartografie van de processen in het laatste BP wordt door het 

Agentschap sinds enkele jaren ten uitvoer gelegd. Het doel is om daarbij alle medewerkers te betrekken en hen een 

efficiënt en gebruiksvriendelijk werk- en communicatie-instrument ter beschikking te stellen. Na de lanceringsfase 

wordt deze benadering meer en meer tastbaar en het verkennen van nieuwe proces-gerelateerde verbeterpistes zal 

deel uitmaken van de doelstellingen van het BP 2018-2020. Tijdens de volgende jaren zal die benadering enerzijds 

bestaan uit het uitdiepen en modellering van de processen volgens het cascadeprincipe. Ook zal ze onder andere 

bijdragen tot het uitwerken van de strategie en doelstellingen, de continue verbetering van de kwaliteit, de 

analytische boekhouding, het kennisbeheer binnen de organisatie, de communicatie en de informatie van de 

stakeholders. 
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Personeelsplan  
 

 

Voor de periode 2015-2019 zal  het FAVV door de federale regering besliste besparingen implementeren en ziet dan ook 

zijn personeelsbudget gevoelig slinken. 

 

Tussen 2014 en 2019 heeft het FAVV zijn personeelsplan met 91 FTE moeten inkrimpen, toch blijft het Agentschap 

prioriteit geven aan het personeel dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de inspecties en controles. Het 

Agentschap voert een actief en dynamisch personeelsbeleid uit en optimaliseert, waar nodig, de inzet van haar 

personeel. Dit gebeurt door middel van interne reorganisatie om zo haar primaire taak binnen de volksgezondheid te 

kunnen vervullen.  Het Agentschap staat ook ter beschikbaar van de operatoren met als doel sensibilisatie, opleiding en 

begeleiding van de operatoren en als aanspreekpunt voor de export. 

 

Na de Brexit (+115 FTE), de versterking van het fraudebestrijdingsbeleid (+21 FTE - heropgenomen in het pp2019), de 

strijd tegen Afrikaanse varkenspest (+21 contractueel FTE), is het personeelsbudget van het FAVV aanzienlijk verhoogd. 

De nieuwe uitdagingen voor het FAVV in de komende jaren, met name de toepassing van de nieuwe Europese 

verordening betreffende het sanitair toezicht binnen de plantensector, zullen ongetwijfeld een impact hebben op de 

personeelsbehoeften van het Agentschap.  
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Budget en financiering 
 
 

Inkomsten 

De financiering van het FAVV is gebaseerd op de wet van 9 december 2004 en steunt op de volgende 

inkomsten : 

 
O   een dotatie ingeschreven in de begroting van de FOD Volksgezondheid; 

O   de jaarlijkse heffingen van de operatoren die actief zijn in de voedselketen; 

O   de retributies voor de door het FAVV geleverde prestaties aan individuele operatoren; 

O   EU-subsidies in het kader van de bestrijding van bepaalde dierenziekten of zoönosen of 

quarantaineziekten in de plantaardige sector; 

O   verschillende inkomsten zoals administratieve boetes, analyses uitgevoerd door FAVV-labo's voor 

rekening van derden... 
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Uitgaven 
De begroting 2018 houdt rekening met de lineaire besparingen opgelegd door de Regering. 

Om aan de opgelegde besparingen tegemoet te komen, zal het Agentschap zijn inspanningen verderzetten 

om de kosten in verband met de contracten van diensten en leveringen (huisvesting, kantoorbenodigdheden, 

ICT...) te verlagen. Sommige kunnen geschrapt worden en andere zullen worden aangepast om de kosten te 

verlagen. In de mate van het mogelijke sluit het FAVV zich aan bij andere departementen voor bepaalde 

contracten zodat de kosten verminderd worden. Het beleid waarbij de contracten met externe ICT'ers 

vervangen worden door contracten met SMALS zal worden verdergezet. 

Het FAVV zal eveneens de inspanningen om zijn processen te optimaliseren verderzetten. In bepaalde 

gevallen zal het FAVV intern bepaalde taken opnemen die tot nu toe toevertrouwd waren aan externen (vb. 

jaarlijkse aangifte van de operatoren. 

Om binnen de toegelaten kredieten te blijven, zullen, wat de personeelsuitgaven betreft, de vervangingen 

van vertrekkende medewerkers verder selectief gebeuren en beperkt blijven tot kritieke functies met 

bijzondere aandacht voor de functies in de buitendiensten, zodat het controleplan, dat gebaseerd is op de 

risicobeoordeling, maximaal wordt uitgevoerd. 

 
 
Boekhouding 
 
Het FAVV voert ook een economische boekhouding en wordt door zowel het rekenhof als 
een bedrijfsrevisor gecontroleerd.  De situatie op 31/12/2017 was de volgende: 
(nog aan te vullen door budget en begroting 
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Behaalde resultaten: de barometers 
 

Om een globaal beeld te krijgen van de veiligheid van de voedselketen ontwikkelde het Wetenschappelijk 

Comité in samenwerking met het FAVV drie barometers met betrekking tot de voedselveiligheid, de dieren- en 

de plantengezondheid (fytosanitaire situatie). 

 
Met deze barometers als meetinstrument kan op objectieve wijze de evolutie gemeten worden in vergelijking 

met voorgaande jaren. 

 
Volgende grafieken geven een algemeen beeld van de trends en geboekte resultaten voor deze drie barometers. 
 
 

 

Barometer voedselveiligheid 
De barometer van de voedselveiligheid vertoonde, sinds de aanvang van de metingen in 2007 een algemene 

positieve trend. Deze was voornamelijk het gevolg van een toename van het aantal operatoren met een 

gevalideerd autocontrolesysteem en een afname van het aantal gevallen van salmonellose bij de mens. De 

productcontroles tonen elk jaar een hoge graad van conformiteit. 

 

De barometer geeft in 2016 voor het eerst sinds zijn berekening een achteruitgang weer van de 

voedselveiligheid. Deze negatieve evolutie (-2,2% ten opzichte van 2015) is voornamelijk het gevolg van een 

toename van het aantal personen getroffen door een collectieve voedseltoxi-infectie en van het aantal 

gerapporteerde listeriosegevallen bij de mens. 

Daarnaast is er ook een lichte afname van het aantal gunstige inspecties van de traceerbaarheid en een iets 

minder gunstig resultaat voor wat betreft de aanwezigheid van residuen van bestrijdingsmiddelen in Belgische 

producten, ofschoon de conformiteit van de producten nog steeds hoger is dan 95%. 

 

Verder is er in 2016 opnieuw een gunstige evolutie van het aantal meldingen met betrekking tot de 

voedselveiligheid en van het aantal operatoren met een gevalideerd autocontrolesysteem in de 

transformatiesector en in de sector van de gemeenschapskeukens. Deze resultaten wijzen op een 

toenemende proactieve benadering van de voedselveiligheid. Op 'business-to-consumer'-niveau wordt er 

bijkomend een toename vastgesteld van het aantal gunstige inspecties van de infrastructuur, inrichting en 

hygiëne. 
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Barometer van de voedselveiligheid 
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Barometer dierengezondheid 
Ondanks een lichte daling in 2016 vertoont de dierengezondheidsbarometer sinds 2007 een algemene 

positieve evolutie. De lichte achteruitgang (-0,8%) in 2016 t.o.v. 2015 is voornamelijk het gevolg van een 

ongunstige evolutie van de indicator van de antibioticumgevoeligheid van E. coli-kiemen bij pluimvee, varkens, 

jonge runderen en vleeskalveren, van de sterfte bij kleine herkauwers en van de meldingen van abortus bij 

runderen. Daarnaast valt nog op te merken dat in 2016 de indicator over het aantal bedrijven met een 

gevalideerd autocontrolesysteem in de primaire dierlijke productie voor het twee jaar op rij daalde; ook de 

indicator over de inspecties traceerbaarheid daalde licht voor het vijfde jaar op rij. 

 

Daartegenover staat dat het aantal meldingen van aangifteplichtige dierenziekten in 2016 positief evolueerde, 

hetgeen dan weer wijst op een verbeterde bewaking van aangifteplichtige dierziekten. Sinds 2015 kan de 

indicator van de dierenwelzijnsinspecties niet meer berekend worden, aangezien het toezicht op het 

dierenwelzijn een gewestelijke bevoegdheid is geworden en het vroegere scoresysteem van het FAVV niet 

meer wordt toegepast. 

 
 

Barometer van de dierengezondheid 
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Barometer plantengezondheid 
Ten opzichte van 2007 vertoont de plantengezondheidsbarometer een duidelijke positieve tendens. Deze 

tendens kan hoofdzakelijk worden verklaard door de gunstige evolutie van de indicatoren met betrekking tot de 

autocontrole op het niveau van de plantaardige productie en met betrekking tot de meldingen ten aanzien van 

de detectie van plantenziektes en van schadelijke organismen. 

 

Tussen 2015 en 2016 is de plantengezondheidsbarometer gestegen met +18,9%. De belangrijkste oorzaak is 

de zeer gunstige evolutie van de indicator met betrekking tot de meldingen - vnl. voortvloeiend uit 

wetenschappelijk onderzoek - ten aanzien van de detectie van plantenziektes en schadelijke organismen. 

Gelijktijdig wordt ook een ongunstige evolutie vastgesteld op het niveau van de indicator met betrekking tot de 

fytosanitaire controles bij de invoer, alsook op het niveau van de indicator met betrekking tot Pytophtora 

ramorum (plotse eikensterfte). 

 

Vanaf 2016 wordt er geen rekening meer gehouden met de indicator met betrekking tot de fytosanitaire 

inspecties bij de berekening van de barometer omwille van de wijziging van het systeem voor de evaluatie van 

de inspectiechecklists. 

Sinds 2015 wordt er ook geen rekening meer gehouden met de indicator met betrekking tot de controle op de 

maïswortelboorder. (Diabrotica virgifera Le Conte). 

 

 

 
Barometer van de plantengezondheid  
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Sociale economische en administratieve context 
 

Binnen een steeds veranderende economische en sociale context en in lijn met de vorige businessplannen, 

wil het FAVV verder kiezen voor een dynamische en moderne aanpak. Door zijn anticiperend vermogen - 

meer bepaald door een controleprogramma dat ieder jaar verfijnd wordt - en zijn reactievermogen op 

incidenten en op externe stimuli op elkaar af te stemmen, wil het FAVV zich aanpassen aan de verschillende 

maatschappelijke, economische, wetenschappelijke of politieke en administratieve evoluties die bepalend 

kunnen zijn voor zijn manier van werken. 

 

Het FAVV zal natuurlijk een bijzonder belang schenken aan de gevoeligheden van de consument, aan de 

economische risico's - teneinde een zo gunstig mogelijk kader te garanderen aan de Belgische operatoren - 

en aan de Europese context, waarbinnen het moet werken. 

 

 
Een agentschap in het midden van een complexe voedselketen (p.36) 

 

De Europese context (p.37) 
 

De economische en sociale context : 

De consument en de voedselveiligheid (p.41) 
 

Toeleveranciers landbouw (p.43) 
 

De primaire productie (p.46) 
 

De voedingsindustrie (p.49) 
 

Distributie (p.53) 
 

Horeca (p.55) 
 

BREXIT (p.56) 
 

Toekomstige uitdagingen voor de voedingssector (p.57) 

 

Technologische en wetenschappelijke evoluties (p.61) 
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Een agentschap in het midden van een complexe voedselketen 
 

Het FAVV wordt vandaag de dag geconfronteerd met een voedselketen - een netwerk - dat zeer complex is 

(zie schema hieronder). 

 

De voedingssector is in België een belangrijke sector, die een groot deel van zijn groei te danken heeft aan 

zijn exportcapaciteit. Het FAVV dat een belangrijke rol speelt in de openstelling van de externe markten, 

moet hiermee natuurlijk rekening houden. België is eveneens een belangrijke speler met betrekking tot de 

invoer en doorvoer. 

 
 
 

 
Klik op afbeelding om te vergroten 
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De Europese context 
 

Kaderend binnen een bredere context is het huidige Europese voedselveiligheidsbeleid het resultaat van een 

streven naar een allesomvattende en geïntegreerde benadering die de volledige keten, 'van riek tot vork', 

afdekt. Het is pas echt ontstaan rond de eeuwwisseling, als reactie op een aantal voedselveiligheids-

schandalen met de BSE-crisis als dieptepunt en was bedoeld om de consument terug het nodige 

vertrouwen te geven in de veiligheid van levensmiddelen, via een communautaire geharmoniseerde 

aanpak. Het overleg en de discussies op Europees niveau hebben via het Groenboek over de algemene 

beginselen van het levensmiddelenrecht (1997) en het Witboek over voedselveiligheid (2000) uiteindelijk 

geleid tot de algemene levensmiddelenverordening (2002). Deze verordening (verordening (EG) nr. 

178/2002, ook wel 'General Food Law' genoemd) legt de algemene principes vast om de veiligheid van de 

voedselketen te waarborgen waarbij de verwezenlijking van het vrij verkeer in de Gemeenschap en de 

naleving van internationale normen zoals deze van de Codex Alimentarius niet uit het oog worden verloren. 

 

De General Food Law vormt tevens de basis van heel wat bijkomende wetgeving die ondertussen in voege is, 

zoals het hygiënepakket en de officiële controleverordening. Het heeft geleid tot de implementatie van een op 

risicoanalyse gebaseerde benadering, de integratie van het voorzorgsprincipe in de sectoren van de 

voedingsmiddelen en diervoeders, de bescherming van de consumentenbelangen, het werken in 

transparantie, het garanderen van de traceerbaarheid, en het vastleggen van de basisverantwoordelijkheden 

van operatoren en overheden. De operator wordt aangeduid als verantwoordelijke voor de veiligheid van de 

producten. De naleving door de operatoren moet nagegaan worden door officiële controles uitgevoerd door 

de bevoegde autoriteiten. Via gerelateerde en aanvullende regelgeving zijn er ook eisen vastgelegd voor o.a. 

diervoederhygiëne en microbiologische criteria voor levensmiddelen. 

 

De Europese Commissie heeft beslist om deze EU-verordening en het wetgevend kader dat hieruit voortvloeit 

te onderwerpen aan een stand van zaken om te zien in welke mate het tot op heden gevoerde 

voedingsmiddelenbeleid dat sinds 2002 werd gevoerd, dient te worden herzien. De gestelde vragen met 

betrekking tot deze gezondheidsbalans, de zogenaamde "Fitness Check", handelen hoofdzakelijk over de 

behaalde doelstellingen van de verordening, de impact op specifieke of nationale regelgeving en op 

administratieve lasten. 

 

Parallel werden verticale vereisten en normen vastgesteld voor o.a. dierlijke bijproducten, contactmaterialen, 

additieven, bijzondere voeding, enz. 
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Het hygiënepakket wordt op dit moment binnen de Commissie doorgelicht en deze oefening zou kunnen 

leiden tot een herziening van een aantal bepalingen. De omvang van de impact en wat dit zal teweegbrengen 

is nog niet volledig duidelijk maar men weet reeds dat het een niet te verwaarlozen effect zal hebben op de 

organisatie van de controles door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. 

 

Met de oprichting van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) werd een onafhankelijke 

instantie gecreëerd die wetenschappelijk advies verstrekt alsook wetenschappelijke en technische 

ondersteuning in alle aangelegenheden die op voedselveiligheid van invloed zijn. Het verstrekt onafhankelijke 

informatie over alle gebieden en verzorgt eveneens de communicatie inzake risico's. Het wordt ondersteund 

door een netwerk van nationale instanties voor risicobeheer. 

 

Via het systeem voor snelle waarschuwingen (RASFF) worden notificaties en informatie verspreid naar het 

netwerk van contactpunten van alle lidstaten, de Europese Commissie, EFSA, Noorwegen, IJsland en 

Liechtenstein. 

 

Zowel de adviezen van de EFSA als informatie uit het RASFF-systeem worden gebruikt om het 

controleprogramma van het FAVV aan te sturen. 

 

Binnen de Commissie houdt de directie Health and Food Audits and Analysis (HFAA) van DG Health and 

Food Safety (DG Santé) niet alleen toezicht op de wijze waarop de lidstaten de regelgeving implementeren 

en toepassen maar ook hoe derde landen die producten exporteren naar de Europese Unie garanderen dat 

deze producten voldoen aan de Europese minimale normen. Deze directie heeft ook een deel van zijn 

capaciteit ingezet voor 'fact finding'-missies, die hen moeten toelaten een meer globaal beeld te krijgen van 

de wijze waarop regelgeving geïmplementeerd wordt, ook in domeinen die vroeger als minder belangrijk 

beschouwd werden en 'best practices' te vinden en deze bekend te maken bij de andere lidstaten. 

 

Overleg tussen de nationale en Europese autoriteiten is geformaliseerd via de permanente werkgroepen 

(SCoPAFF - Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed) en expertgroepen met de Europese 

Commissie en via de Raadswerkgroepen. Daarenboven bestaan er ook informele werkgroepen, voorgezeten 

door de EC die als doel hebben lidstaten te helpen om regelgeving te implementeren via uitwisseling van 

ervaring door nationale experten. 

 

Naast overleg op het niveau van de CVO's (Chief Veterinary Officers) en COPHS (Chief Officer of Plant 

Health Services) wordt er ook overleg gepleegd tussen de Europese voedselveiligheidsagentschappen 

(Heads of Agencies). Deze overlegmomenten, die bedoeld zijn om de samenwerking tussen deze 

agentschappen te verbeteren en te leren van elkaar, werden in 2013 gestructureerd en beschikken nu over 

een permanent secretariaat wat de continuïteit garandeert. Ook de EC erkent nu de rol die dit overlegorgaan 

kan spelen om een efficiënt beleid uit te bouwen. Uitwisseling van informatie, ervaring en samenwerking op 

het vlak van handhaving van de voedselwetgeving gebeurt eveneens via de informele werkgroepen, 

vergaderingen en seminaries van de FLEP (Food Law Enforcement Practitioners). 
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Hoewel het Europese voedselveiligheidsbeleid heeft geleid tot een harmonisatie op de meeste vlakken, laat 

het voor een aantal aspecten toch enige flexibiliteit toe. Met heel wat zelfstandige activiteit en met KMO's en 

zKMO's, zal België erover moeten waken om ook in de toekomst hierop beroep te blijven doen om voor deze 

kleine ondernemingen een leefbare omgeving te behouden. 

 

Het ambitieus pakket maatregelen dat de Europese Commissie in 2013 voorlegde aan de Raad en het 

Europees Parlement om de voedselketen in Europa ook in andere domeinen te moderniseren, te 

vereenvoudigen en te versterken, waarbij men de op risico's gebaseerde aanpak wil uitbreiden naar sectoren 

waar dit tot nog toe niet wordt toegepast: 'slimmere regels voor een veiliger voedselketen', is ondertussen na 

lange onderhandelingen gepubliceerd. De bestaande EU-wetgeving met betrekking tot dierengezondheid 

(Animal Health Law), plantengezondheid (Plant Health Law) en de officiële controles doorheen de hele 

agrovoedselketen zijn hierdoor herleid tot 3 verordeningen. In de loop van de besprekingen werd besloten om 

de vernieuwing van de wetgeving inzake zaden en vermeerderingsmateriaal uit te stellen. 

 

De Animal Health Law (verordening (EU) 2016/429) voorziet in één vereenvoudigd wetgevingskader ter 

regulering van de dierengezondheid in de EU op basis van het beginsel 'voorkomen is beter dan genezen'. 

Zowel voor de landdieren als voor de waterdieren wordt waar mogelijk een gemeenschappelijk systeem 

voorzien om ziekten beter op te sporen en te beheersen, en risico's voor de gezondheid, de voedselveiligheid 

en de diervoederveiligheid op gecoördineerde wijze aan te pakken. Samen met betere identificatie- en 

registratievoorschriften moet dat ervoor zorgen dat er sneller kan worden gereageerd om de verspreiding van 

dierziekten in te dammen en de gevolgen voor de veestapel en de consument zoveel mogelijk te beperken. 

Bovendien worden enerzijds dierziekten die een optreden op EU-niveau vereisen, gecategoriseerd en naar 

prioriteit ingedeeld terwijl anderzijds de lidstaten toch voldoende vrijheid behouden om ziekten, die een 

belangrijke lokale impact hebben, te kunnen bestrijden. 

 

Als gevolg van de globalisering van de handel en de klimaatverandering is de insleep van nieuwe 

plaagorganismen in Europa toegenomen. Via de Plant Health Law (verordening (EU) 2016/2031) wenst de 

EC de bestaande fytosanitaire voorschriften aan te scherpen en zodoende de land-, tuin- en bosbouwsector 

beter te beschermen. De nadruk ligt hierbij op het voorkomen van de insleep en de verspreiding van 

plaagorganismen door de traceerbaarheid van plantgoed op de interne markt te verhogen, striktere regels bij 

invoer van planten en plantaardige producten uit derde landen te hanteren en het grondgebied beter te 

bewaken zodat besmettingshaarden vroegtijdig opgespoord en snel uitgeroeid kunnen worden. Om deze 

nieuwe strategie te laten slagen, is het noodzakelijk de operatoren hierbij nauw te betrekken en de burgers 

bewust te maken van de fytosanitaire risico's. 

 

Met de nieuwe controleverordening (Official Controls Regulation, verordening (EU) 2017/625) werden in één 

verordening de algemene regels inzake controles en andere officiële activiteiten vastgelegd die gelden voor 

de gehele agrovoedselketen (inclusief plantengezondheid, dierlijke bijproducten enz., maar met uitzondering 

van het teeltmateriaal). Als basis geldt het principe van controles gebaseerd op het risico, maar minimale 

controlefrequenties zullen wel nog mogelijk zijn via tertiaire wetgeving, bv. voor controles van producten van 

dierlijke oorsprong, controles op residuen van verboden stoffen in levensmiddelen en diervoeders, dierlijke 

bijproducten, enz.  
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De bepalingen inzake officiële labo's werden herzien, de officiële certificering verruimd, en de transparantie 

naar belanghebbenden nog verhoogd. 

Uitgebreidere toolkits voor fraudebestrijding, voor administratieve bijstand en samenwerking tussen 

bevoegde autoriteiten inter en intra lidstaten en voor handhavingsmaatregelen werden voorzien. De 

financieringsregels werden herzien waarbij de algemene premisse dat bevoegde autoriteiten over voldoende 

middelen moeten kunnen beschikken om hun opdrachten uit te voeren, met voldoende nationale flexibiliteit 

kan worden ingevuld. Tevens werd de basis gecreëerd voor een informatiebeheerssysteem met betrekking 

tot officiële controles die bestaande - zoals Traces en het RASFF-systeem - en toekomstige IT-tools moet 

integreren. 

 

Om voor het algemene beheer van de uitgaven in verband met al deze aspecten de nodige financiering door 

de Unie te voorzien, werd een aparte verordening uitgewerkt (verordening (EU) 652/2014) die reeds in juni 

2014 gepubliceerd werd. In noodsituaties zal er niet langer gebruik kunnen worden gemaakt van de 

crisisreserve voor landbouw, maar in de algemene reserve zal moeten worden gezocht naar de noodzakelijke 

financieringsmiddelen. 

 

De Plant Health Law en de meeste artikelen van de Official Controls Regulation worden van toepassing vanaf 

14 december 2019. De Animal Health Law wordt van toepassing vanaf 21 april 2021. Opdat tegen deze 

kritieke data een volledig operationeel systeem in al de betrokken beleidsdomeinen kan geïmplementeerd 

worden, is het zaak om tegen dan nog een omvangrijk pakket van tertiaire wetgeving in de vorm van talrijke 

gedelegeerde en uitvoeringshandelingen uit te werken. Gelet op het aantal voorziene handelingen en het 

strakke tijdskader zal dit zeker de nodige inspanningen vergen van de Commissie en de lidstaten. 

 

Het huidige beleid en de hierboven vermelde nieuwe verordeningen moeten gezien worden in de context van 

een Europa dat nog altijd aan het uitbreiden is en dat zichzelf, met 'Europa 2020', vijf ambitieuze 

doelstellingen heeft vooropgesteld, voor werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, sociale samenhang en         

klimaat/energie. Daarnaast vinden nieuwe technologieën hun toepassing, neemt de complexiteit van de 

productieprocessen nog toe en zijn er ook maatschappelijke trends zoals het ontstaan van nieuwe 

voedingsgewoonten (bv. de consumptie van insecten) of de groeiende aandacht voor het vermijden van 

voedselverspilling zonder hierbij de voedselveiligheid uit het oog te verliezen, die ervoor zullen zorgen dat de 

regelgeving verder zal blijven evolueren. Ondertussen blijft de consument verwachtingsvol naar de overheden 

kijken om over de veiligheid van de voedselketen te waken en het hoofd te bieden aan crisissen en  

incidenten zoals tijdens de EHEC-epidemie in Duitsland (2011). Ten gevolge van de economische fraude 

m.b.t. het paardenvleesschandaal (2013) kwam voedselgerelateerde fraude hoog op de Europese agenda te 

staan. Dit heeft uiteindelijk via de Official Controls Regulation geresulteerd in een uitgebreider pakket van 

middelen en maatregelen ter bestrijding van fraude. Het is duidelijk dat één gecoördineerd Europees beleid 

ook in de toekomst het meeste kans op succes zal bieden. In dit opzicht wordt verwacht dat de 

implementatie van de 'slimmere regels voor een veiliger voedselketen' zeker zal helpen. 

 

 

Naar aanleiding van het aantonen van het illegaal gebruik van fipronil in de pluimveesector hebben de 

Europese ministers van landbouw een actieplan goedgekeurd.  De belangrijkste doelstelling is het 
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beter aanpakken van fraude door betere samenwerking en gegevensuitwisseling, tussen lidstaten 

onderling en de tussen de lidstaten en de commissie. 
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De economische en sociale context 
 

De consument en de voedselveiligheid 
 

In 2016 heeft het FAVV in samenwerking met iVOX een enquête uitgevoerd bij de consumenten om een beter 

zicht te krijgen op de verwachtingen en aandachtspunten van het publiek met betrekking tot voedselveiligheid. 

Op basis van deze enquête konden de volgende punten in kaart worden gebracht en kon de vergelijking 

worden gemaakt met de resultaten van de vorige enquête die werd uitgevoerd in 2013: 

 
• een punt dat net iets minder essentieel is voor de consument en waarvan het belang 

aanzienlijk is afgenomen is de voedingswaarde (68%), maar vrouwen en oudere 

personen (50+) hechten daar veel meer belang aan dan mannen en jongeren; 

• bijna 70% vindt het belangrijk dat er een rechtstreekse link bestaat tussen de 

producent en de consument (75% van de Franstaligen tegenover 64% van de 

Nederlandstaligen); 

• hoe ouder mensen worden, hoe meer voedselveiligheid in al haar facetten aan belang wint. 
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• De consument is voornamelijk bezorgd over: 

o hygiëne (86% tegenover 91% in 2013); 

o bacteriën die ziektes kunnen verwekken (81%); 

o pesticiden (78%); 

o antibioticaresistentie (76%). 

 

• De bezorgdheid over voedselveiligheid is systematisch groter bij vrouwen, lager opgeleide 

personen en bij ouderen alsook bij personen die gewoonlijk de voedingsaankopen doen. 

• De Franstalige consumenten zijn meer bezorgd dan de Nederlandstalige consumenten. 

 
 

Het Agentschap vindt in deze bezorgdheid een belangrijke motivatie om zijn missie uit te voeren. Het 

Agentschap moet eveneens rekening houden met de evolutie van de bevolking die almaar ouder wordt, uit 

steeds kleiner wordende groepjes bestaat, meer gediversifieerd en mobieler is en zich meer online bevindt. 

Een bevolking waarvan het aandeel in de uitgaven voor voeding sinds 2010 relatief stabiel blijft, na een 

periode van zeer sterke daling (-31,1% tussen 1978 en 2010 - bron: FOD Economie). Een bevolking waarvan 

de consumptiegewoonten eveneens constant evolueren. 

 
De huidige trends inzake consumptie kunnen als volgt worden samengevat (Bron: Comeos 2017): 

 

• toename van de éénpersoonshuishoudens; 

• stijging van de voedingsprijzen; 

• toename van het aantal middelgrote supermarkten; 

• groeiend succes van de e-commerce. 

 

Op het vlak van de eigenlijke consumptie kan onder andere de aandacht gevestigd worden op de verminderde 

vlees- en vetconsumptie met als tegenwicht een groeiende consumptie van groenten en fruit en van vis, een 

groeiende interesse voor de biologische productie, in het bijzonder in de sector van de hoeveproducten. 

 
Hoewel het, ten slotte, hoopgevend is om vast te stellen dat de consument zich meer en meer betrokken voelt bij 

voedselveiligheid - in het bijzonder met betrekking tot de hygiëne, bacteriële contaminaties en residuen van 

bestrijdingsmiddelen - komt uit de enquête toch zeer duidelijk naar voren dat hij de activiteiten van het FAVV niet of 

onvoldoende kent. 

 
Het Agentschap zal natuurlijk met al deze elementen rekening moeten houden bij de uitwerking van zijn activiteiten 

in de toekomst. 
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De economische en sociale context 
 

Toeleveranciers landbouw 
 

1. Diervoeders 

 
De sector van de diervoeders is absoluut niet te verwaarlozen in België. In ons land ligt de productie jaarlijks 

op ongeveer: 

- 8,5 miljoen ton voedergewassen; 

- 2,3 miljoen ton groenvoeder (weides); 

- 6,3 miljoen ton mengvoeders. 
 

Duurzame grondstoffen blijven een essentieel element in de diervoedersector die sinds 2006 een drievoudige 

doelstelling nastreeft: 

 
• de uitwerking van duurzame normen: er moet meer duurzaam geteelde soja worden 

aangekocht. In 2016 ging het om 400.000 T duurzaam geteelde soja; 

• het onderzoek naar alternatieve bronnen van eiwitten aanmoedigen; 

• de afhankelijkheid van niet-Europese eiwitbronnen reduceren: voor België bedraagt dit slechts 45%, 

terwijl het Europese gemiddelde nog op 75% ligt. 

 
Gemedicineerde voeders komen overeen met een mengsel van een samengesteld diervoeder met één of 

meerdere gemedicineerde voormengsels (= geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik). Ze worden 

bereid voor het in de handel brengen en zijn bestemd om als zodanig te worden toegediend aan dieren 

vanwege hun therapeutische of profylactische eigenschappen. De mengvoedersector is de eerste schakel in 

de voedselketen die zijn doelstelling moet bereiken tegen eind 2017. Alle andere schakels moeten hun 

doelstelling bereiken tegen eind 2020. De sector wenst de productie van gemedicineerde voeders die 

antibiotica bevatten met 50% te reduceren. In 2016 is het gebruik van antibiotica in gemedicineerd voeder 

met maar 36% afgenomen ten opzichte van het referentiejaar 2011. 

 
De volgende jaren wil de sector zijn inspanningen in die zin voortzetten, meer bepaald door de synergieën 

met de andere betrokken actoren te versterken. En hij zal rekening moeten houden met de druk van de 

lagere consumptieprijzen van producten van dierlijke oorsprong die op de leveranciers weegt. 

 
Export wint almaar aan belang. Een nauwe samenwerking tussen de overheid en de privésector is een prioritair 

element om de export te ontwikkelen. De sector apprecieert deze ontwikkeling en de inspanningen van de cel 

export van het FAVV hieromtrent. 
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De sector wil ook initiatieven nemen die erop gericht zijn de uitstoot te reduceren en een betere basiskennis 

en het gebruik van lokale nevenstromen te bevorderen. De nagestreefde doelstelling is om de 

kringloopeconomie te stimuleren door de volgende maatregelen in te stellen: 

 

• het laag-nutriëntenconvenant optimaliseren; 

• het aandeel van lokale en Europese eiwitten doen toenemen om de afhankelijkheid van niet-

Europese landen te reduceren; 

• het aandeel van nevenstromen uit de voedingsindustrie en de biobrandstoffenindustrie 

optimaliseren; 

• het onderzoek naar alternatieve bronnen van eiwitten blijven ondersteunen door middel van het 

Feed Design Lab (FDL); 

• de duurzaamheidsmaatregelen samen met de kwaliteits- en voedselveiligheidslabels certificeren; 

• de koolstofvoetafdruk van voedermiddelen die bestemd zijn voor de dierlijke productie berekenen. 

 
OVOCOM vzw is het Belgisch overlegplatform voor de Diervoedersector die de Standard Feed Chain 

Alliance beheert (vroeger de GMP Diervoeders). Het platform verzamelt 4 schakels uit de voedselketen (de 

voederindustrie, de handel, de transportsector en de voedingsindustrie) die samenwerken om de 

voedselveiligheid binnen de diervoedersector te verzekeren. 

De samenwerking binnen de sector is niet enkel beperkt tot het nationaal niveau maar vindt ook 

internationaal plaats. Het doel is om eventuele handelsbarrières zoveel mogelijk te beperken opdat 

gelijkaardige aankoopvoorwaarden van toepassing zouden zijn voor 'voedingsmiddelen' en 

'voedermiddelen'. 

 

2. Gewasbeschermingsmiddelen 
 

Gewasbeschermingsmiddelen (insecticiden, fungiciden, herbiciden,...) en toevoegingsstoffen worden gebruikt 

om planten te beschermen tegen schadelijke organismen of voor onkruidbestrijding. Deze producten    

hebben hun stempel gedrukt op de recente geschiedenis van onze landbouw. 

 

De commercialisering en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen zijn strikt 

gereglementeerd. De wettelijke bepalingen die hierop betrekking hebben, zijn de laatste jaren sterk 

geëvolueerd, zowel door de opsplitsing van de erkenningen op Belgisch vlak, door de nieuwe Europese 

Verordening betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen of nog door de 

kaderrichtlijn met het oog op een pesticidengebruik dat verenigbaar is met duurzame ontwikkeling. 

 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en hun mogelijke impact op de gezondheid en het leefmilieu 

blijft een belangrijke zorg voor de publieke opinie. Gelet op deze vaststelling en om een antwoord te geven 

op de vraag van meer en meer mensen, willen de professionelen van de sector kiezen voor een 

benaderingswijze die innovatie, competitiviteit en duurzaamheid op elkaar afstemmen en gebaseerd is op 

een wetenschappelijke aanpak van winst- en risicobeoordeling. De fytofarmaceutische industrie wil op die 

manier rekening houden met de maatschappelijke bezorgdheden door de 'best practices' te promoten en 

samen te werken met alle betrokken actoren. 
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Wat de duurzaamheid betreft, kunnen 4 actiedomeinen onderscheiden worden: 

 
 

• de gezondheid van de gebruikers en van de bevolking door het aanmoedigen van 

vernieuwende technieken en een aangepast gebruik; 

• de bescherming en de bevordering van de biodiversiteit; 

• de bescherming van de natuurlijke rijkdommen en in het bijzonder van de watervoorraad door 

duurzame praktijken aan te moedigen; 

• hoge doelstellingen met betrekking tot de voedselveiligheid.
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De economische en sociale context 
 

De primaire productie 
 

De evolutie in de landbouwsector blijft gekenmerkt door trends gekend uit het verleden: 

• de vermindering van het aantal bedrijven (113.883 bedrijven in 1980, 61.926 in 2000, 36.910 in 2016), 

hoewel er echter een zekere stabilisatie heeft plaatsgevonden tijdens de laatste jaren (-0,03% van 

2015 tot 2016); 

• de gelijktijdige verhoging van de gemiddelde oppervlakte van de bedrijven, zowel in het noorden als in 

het zuiden van het land (Vlaanderen: van 8,4 ha in 1980 naar 25,4 ha in 2015; Wallonië: van 20,8 ha 

naar 56,9 ha); 

• de zeer duidelijke verhoging van het aandeel aan niet-familiale arbeidskrachten (van 3,9% in 1980 naar 

meer dan 20% in 2016); 

• steeds meer mechanisatie; 

• een voortdurende stijging van het aandeel van de biologische landbouwsector (109 bedrijven in 1987, 

1140 in 2010, 1514 in 2013, 1923 in 2016); 

• de nood om de activiteiten te diversifiëren voor bepaalde types van bedrijven; 

• het groeiende belang van de korte ketens. 

Het belang van de verschillende types landbouwbedrijven en hun evolutie sinds 2000 is hieronder opgenomen. 

 

Belang van de verschillende teelten (in  ha)  

 
 

Bron FOD Economie-Bewerking door het FAVV  

 



  

50 
 
 

Vanuit een economisch standpunt is het aandeel van de landbouw in het bbp verder achteruit gegaan, tot 0,7% in 

2016 (1,13% in 1980), maar dit cijfer moet worden gerelativeerd indien de groei van de agroalimentaire sector in 

overweging wordt genomen. Bovendien vertegenwoordigt de landbouwsector als dusdanig (dieren, dierlijke en 

plantaardige producten en vetten) 5% van de Belgische export. Hieraan kunnen we nog 6,7% export van 

levensmiddelen, dranken en tabak toevoegen. 

 
Belang van de geslachte dieren per diersoort (geslacht gewicht in %) 

 
 

 

 
Bewerking door het FAVV         Bron FOD Economie - 

 
 
 
 

Aandeel van de agro-voedingssector in de uitvoer (1980   en 1996 - 2015) 
 

 

 

 
 

 

Bewerking door het FAVV     Bron Instituut voor de Nationale Rekeningen en FOD Economie - 

 

Zelfs bij een constante evolutie sinds 2007 van het indexcijfer der consumptieprijzen wat levensmiddelen 

betreft, blijft de index van de landbouwprijzen gekenmerkt door sterke schommelingen. 

 

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid 2014-2020 waarvan bepaalde elementen slechts sinds 2015 van 

toepassing zijn, beïnvloedt de rendabiliteit en de structuur van de primaire sector. Verschillende aspecten 

zoals het percentage te respecteren ecologische aandachtsgebieden maar ook de verschillende vormen van 
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steun die gekoppeld worden aan de productie (premies voor zoogkoeien, premies voor gemengde koeien, 

premies voor schapen en geiten,...) zullen het landbouwlandschap herdefiniëren. 

 
Afzetprijsindex landbouw en globale consumptieprijsindex (2010 = 100) 

 
 

 

 
 
Bewerking door het FAVV        Bron FOD Economie – 
 

Wat de export betreft, komt er bovenop het Russische sanitaire embargo op varkensvlees dat van toepassing is 

sinds begin 2014, het economische embargo dat van toepassing is op een groot deel van de agroalimentaire 

producten en dat de rendabiliteit van de landbouwbedrijven en -industrieën ook beïnvloedt. Het zal dus meer dan 

ooit nodig zijn om, in partnerschap met de sectoren, akkoorden te sluiten die toegang verlenen tot nieuwe 

markten. Tegelijkertijd zal er rekening gehouden moeten worden met risico's verbonden aan invasieve 

diersoorten en opkomende ziektes die een invloed hebben op de controles bij invoer. 

 
Verdragen over vrij handelsverkeer zullen de landbouw en het internationale handelsverkeer ook 

beïnvloeden. Bepaalde producties zouden nieuwe afzetmarkten kunnen vinden maar andere zouden negatief 

beïnvloed kunnen worden door verschillende vereisten inzake dierenwelzijn, gezondheidsnormen, het gebruik 

van verboden substanties in Europa,... België zal daar zonder enige twijfel aandachtig voor moeten blijven. 

 
Ten slotte zal het FAVV rekening moeten houden met het toenemende belang van de korte keten in de 

zoektocht naar een aanvaardbaar evenwicht tussen voedselveiligheid en flexibiliteit. De moeilijkheid van de 

rendabiliteit van de sector zal de operatoren ertoe dwingen om hun activiteiten en hun aanbod rechtstreekse 

verkoop steeds meer te diversifiëren. 
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De economische en sociale context 
 

De voedingsindustrie 
 

Als sector die de financiële crisis goed heeft doorstaan, is de voedingsindustrie een belangrijke sector voor de 

Belgische economie. De sector was in 2016 goed voor een totaal van 227.000 directe en indirecte 

arbeidsplaatsen en een omzet van €50 miljard, dit is een stijging van de omzet met 2,9% t.o.v. 2015 (Bron: 

FEVIA). 

 

De voedingsindustrie is een gediversifieerde en ambitieuze sector die zich sinds tal van jaren inzet voor een 

veilige, betrouwbare en transparante voedselketen o.a. door zijn inspanningen om het aantal gevalideerde 

autocontrolesystemen in de inrichtingen, in samenwerking met het FAVV, te doen toenemen. In 2016 kwam de 

helft van de omzet van 50 miljard euro van de Belgische voedingsindustrie uit export. De laatste tien jaar is de 

export gemiddeld toegenomen met 5% per jaar, terwijl de groei van de binnenlandse markt geconfronteerd werd 

met een structurele verzwakking. De groei van de Belgische voedingsindustrie zal in de loop van de volgende 

jaren dus voornamelijk moeten komen uit export. In een context van voortschrijdend protectionisme, is de 

garantie van vlotte export bijzonder belangrijk voor de sector. Het  is dus cruciaal om de krachten te bundelen 

binnen de sector en strategische partnerschappen te sluiten tussen alle instanties die bevoegd zijn voor export, 

waaronder het FAVV. 

 

Om strategisch te kunnen samenwerken is het belangrijk om thema's te bepalen en prioritaire exportmarkten in 

kaart te brengen. Daarom werkt FEVIA met zijn 28 groeperingen mee aan "Food2025”. Een exportstrategie voor 

de Belgische voedingsindustrie. Deze strategie, eind 2017 gefinaliseerd, zal worden vertaald in jaarlijkse 

actieplannen. Het FAVV is een belangrijke partner in de uitwerking van de strategie en de actieplannen. 

 

De exportstrategie is opgebouwd rond grote uitdagingen voor de voedingsindustrie, waaronder de maximale 

toegang tot de buitenlandse markt voor bedrijven uit de voedingssector. De sector wil nieuwe markten 

prospecteren, handelsdrempels wegwerken en de huidige aanwezigheid versterken. Dit moet in de eerste plaats 

gebeuren in landen die, omwille van hun huidige belang of hun potentieel, prioritair zijn voor de sector. Op basis 

van een kwantitatieve analyse heeft FEVIA een kaart opgesteld van prioritaire markten en deze lijst afgetoetst 

aan de kwalitatieve input van de groeperingen. Op deze manier konden enkele conclusies worden getrokken: 

 

• 65% van onze uitgevoerde producten gaan naar onze buurlanden (FR, NL, UK, D). Dit 

blijven dus onze voornaamste exportbestemmingen; 

• In 2016 is 20% van de export vertrokken naar landen buiten de EU-15-landen. Tien jaar geleden ging 

het nog om 13,5%; 

• De landen van Centraal-Europa en Oost-Europa winnen aan belang, maar vooral de "verre" 

export naar veraf gelegen markten die traditioneel sterk ontwikkeld zijn (bijvoorbeeld de 
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Verenigde Staten, Canada, Japan en Zuid-Korea) en de snel ontwikkelende landen (o.a. 

China, Saoedi-Arabië en de landen van Zuidoost-Azië) toont sterk groeipotentieel; 

• De export naar de Verenigde Staten en China kent een spectaculaire toename met 

respectievelijk een verdubbeling en verdrievoudiging in 4 jaar tijd. 

 

Om het imago van Belgische voeding te versterken in het buitenland en de export te doen toenemen, voert 

de sector promotie met de slogan "Food.be - Small country. Great food". De aandacht wordt zo gevestigd 

op de diversiteit, de kwaliteit en het innovatieve karakter van de Belgische voedingsindustrie in binnen- en 

buitenland. Op de website www.food.be, ontdekken potentiële handelspartners bedrijven uit de Belgische 

voedingssector en kunnen ze ook de succes stories lezen. 

 
In de hierna vermelde tabel worden de sleutelgegevens van de Belgische voedingsindustrie in 2016 

samengevat, samen met hun evolutie t.o.v. 2015. 

 

 
* Ramingen voor 2016 door FEVIA en IDEA-Consult 

 

 

De tabel hieronder illustreert de diversiteit en het belang van export. Geen enkele sector steekt er bovenuit 

wat de verschillende indicatoren betreft. Wat bijvoorbeeld de omzet betreft, zijn de vleesindustrie, de 

fruitverwerkings- en conserveringsindustrie, de olie-en vettenindustrie, de zuivelindustrie, de 

diervoederindustrie, de chocolade- en snoepindustrie en de drankenindustrie ongeveer even belangrijk. 

Bovendien hebben alle sectoren een handelsoverschot (bron: FOD Economie). 

 
 

Product - groep 
Omzet 

2016 * 

T.W. 

2015* 

Tewerkstelling 

2016 * 

Uitvoer 2015 

** 

Invoer 2015 

** 

Handelsbalan

s 2015 ** 

Vlees € 5.897 € 885 13.108 € 3.747 € 2.033 € 1.715 

Vis € 588 € 86 997 € 405 € 1.010 € - 605 

Groenten en fruit € 5.481 € 934 9.625 € 2.752 € 1.793 € 959 

Oliën en vetten € 5.293 € 240 1.450 € 1.541 € 1.916 € - 375 

Melk en zuivelindustrie € 4.987 € 609 7.218 € 2.750 € 2.828 € - 78 

Granen en zetmeel € 2.897 € 291 2.259 € 1.172 € 853 € 319 

Bakkerij (verse producten) € 2.808 € 943 19.001 € 236 € 223 € 13 

Beschuit en biscuits € 915 € 271 4.158 € 1.179 € 593 € 586 

Deegwaren etc. € 157 € 38 587 € 80 € 79 € 2 

http://www.food.be/


 

54  

Cacao, chocolade 

en suikerwerk 

€ 4.669 € 827 7.748 € 2.660 € 1.518 € 1.142 

Thee en koffie € 716 € 169 1.545 € 308 € 247 € 62 

Specerijen en sauzen € 1.058 € 184 1.341 € 323 € 187 € 136 

Bereide maaltijden en schotels € 376 

 
 
 
 
 

 

€ 144 1.448 € 584 € 305 € 278 

Dierenvoeders € 4.879 € 342 3.717 € 974 € 687 € 287 

Bier € 3.047 € 1.008 5.544 € 1.122 € 155 € 967 

Frisdrank en waters € 1.995 € 451 3.576 € 683 € 755 € - 72 

Restgroep € 4.210 € 616 5.721 € 1.535 € 2.334 € - 799 

Totaal € 49.974 € 8.037 89.043 € 22.051 € 17.515 € 4.536 

 

Waarden in miljoen € 

* Ramingen FEVIA 

** Berekeningen FOD Economie (per sector). De berekeningen van FEVIA in zijn economisch  

jaarverslag zijn gebaseerd op een andere methodologie (per product) 

Bron FEVIA 
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Vlees 
De vleessector blijft de voornaamste sector wat omzet betreft (5,9 miljard euro) ondanks de verminderde 

verkoop op de Belgische markt (vers vlees -4,7% in 2016; charcuterie -1,7% in 2016). Export wordt almaar 

belangrijker voor de vleessector die een positieve handelsbalans van maar liefst 1,7 miljard euro heeft. 

 

Binnen Europa zijn de belangrijkste afzetmarkten Nederland, Duitsland en Frankrijk. De belangrijkste afzetmarkt 

binnen Europa die in volle expansie is, is Polen. Bovendien wordt Belgisch vlees uitgevoerd naar 40 landen 

buiten Europa. Hoewel de vleessector, en dan vooral de varkensvleessector, in 2014 sterk getroffen werd door 

het Russische handelsembargo, heeft België zich de laatste jaren gefocust op andere afzetmarkten waaronder 

China, waar we de sterkste toename voor varkensvlees hebben vastgesteld. 

 

Fruit en groenten 
De groenten- en fruitverwerkingssector is een belangrijke sector die in volle expansie is binnen de Belgische 

voedingsindustrie en in 2016 heeft die een omzet van 5,5 miljard euro geboekt. Zowel de investeringen als de 

tewerkstelling zijn de laatste jaren sterk toegenomen. 

 

De export van groenten en fruit (verwerkt of ingevroren) bereikte in 2015 een recordbedrag van 2,8 miljard euro 

en was voornamelijk bestemd voor Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. 

 

De export naar derde landen wint duidelijk aan belang. Wat derde landen betreft, kunnen Brazilië, Saoedi-

Arabië en Chili worden aangehaald als voorbeelden van de belangrijkste afzetmarkten voor verwerkte 

aardappelproducten, terwijl de Verenigde Staten een belangrijke markt vormt voor diepgevroren groenten (25% 

van de Europese productie van diepgevroren groenten komt uit België). 

 

België is een van de wereldleiders van de aardappelindustrie. Ons land is de grootste uitvoerder ter wereld van 

producten die zijn afgeleid van aardappelen en de grootste invoerder ter wereld van verse aardappelen. Dit 

geeft een idee van het belang van de verwerkingsindustrie in deze sector. 

 

Melk en zuivelproducten 
2017 was synoniem van een goed melkjaar voor de zuivelproducenten na de moeilijke jaren 2015 en 2016. Het 

herstel van de markt gebeurt hoofdzakelijk via melkvet en de prijs van de melk is ondertussen zodanig 

gestegen dat er zich een daling van de vraag voordoet. De extreme prijsschommelingen op de melkmarkt 

blijven nadelig voor alle betrokken partijen. Zo is het niet altijd mogelijk voor de zuivelindustrie om de 

prijsstijging van de grondstof integraal door te rekenen. 

 

Met een omzet van 5 miljard euro in 2016 en een exportwaarde van 2,8 miljard euro in 2015, is de 

zuivelindustrie ook een van de voornaamste spelers in de Belgische voedingsindustrie. Gelet op de krapte van 

de interne markt wordt meer dan de helft van de omzet van de zuivelindustrie buiten België gerealiseerd. Meer 

dan de helft van de export is bestemd voor Frankrijk, Nederland en Duitsland. De export naar derde landen wint 

ook aan belang in deze sector. 

 

Ondanks de sterke prijsschommelingen en de volatiliteit van bepaalde markten, kunnen we ons in de loop van 

de volgende jaren verwachten aan een groei van de export van melk en zuivelproducten naar China. 

 

Andere 
Andere belangrijke subsectoren zijn de chocoladesector (2,6 miljard euro uit export), olie en vetten (1,5 miljard 

euro), gebak en koeken (1,2 miljard euro) en de biersector (1,1 miljard uit export). 
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De economische en sociale context 
 

Distributie 
 

Naast de sterke prijsschommelingen waarmee de distributiesector kampt (zie grafiek hieronder), moet de sector 

zich aanpassen aan een belangrijke wijziging van de handelsstructuren. 

 
 

FAO prijzen index van voedingsproducten,in nominale en werkelijke termen (2002-2004=100) 
 

 

 

 
* De reële prijzenindex komt overeen met de nominale prijzenindex aangepast aan 

de MUV (Manufactures Unit Value) index door de Wereld Bank 

Bron FAO - Bewerking door het FAVV
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Het indexcijfer geeft over het algemeen een prijsverhoging aan in 2017. 
 

• de vraag naar varkensvlees in Europa en Azië stuwt de vleesprijzen de hoogte in; 

• de prijstoename van zuivelproducten is te wijten aan een toegenomen vraag naar boter in Europa 

en Noord-Amerika; 

• verlaging van de graanprijzen ten gevolge van de toegenomen concurrentie voor de graanuitvoer en 

de voorspelde hoge productie; 

• de prijs van suiker bevindt zich op een dieptepunt; 

• de vooruitzichten voor de sojaproductie in 2017-2018 en de afgenomen vraag naar palmolie trekken de 

prijzen van plantaardige olie omlaag. 

 

Het aantal winkels in de distributiesector bedroeg 7.161 in 2015, met name 42 winkels minder dan in 2014. 

Tussen 2005 en 2015 bedroeg de gemiddelde afname van verkooppunten 116 winkels per jaar. Het aantal 

middelgrote supermarkten is toegenomen met 24 en bedraagt momenteel 1.344 winkels. Het aantal Hard 

Discounters stagneert sinds 2010 en er is een verlies geweest van 2 winkels in 2015, wat het totaal 

terugbrengt tot 735. De afname van het aantal kleine handelszaken (F3) (4477 winkels, -60 in 2015) is de 

voornaamste oorzaak van de terugval van het aantal winkels in België. In de groothandel en de 

hypermarkten (F1) zijn er 4 winkels verloren gegaan, wat het aantal terugbrengt tot 605. In de groothandel en 

de hypermarkten (F1) stellen we een afname van het marktaandeel (49,9%) met 0,4% vast. 

Kleinhandelszaken (F3) en Hard Discounters (HD) hebben terrein verloren ten voordele van middelgrote 

supermarkten (F2). 

 

Marktaandelen 
 

 

 

 
 

Trends in de Belgische consumptie: 

• de binnenlandse consumptie van vlees neemt af maar de Belg blijft een vleeseter; 

• de Belgen gaan hun vleesconsumptie nog verminderen; 

• toename van de consumptie van biologische producten; 

• e-commerce: 

o 43% van de online-aankopen hebben betrekking op voeding (+8% sinds 2011); 

o online voeding is een nicheproduct; 

o 75% van de Belgen zullen in de toekomst evenveel of meer voeding online kopen. 
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De economische en sociale context 
 

Horeca 
 

De horeca-sector telde in 2012 een totaal van 57.503 operatoren. Dit cijfer is constant toegenomen sinds 2002 

zoals de grafiek hieronder aantoont. 

 

 

Aantal horeca ondernemingen in België 
 

 

 

 

Bron Guidea en FOD Economie         - Bewerking door het FAVV 
 

 

Tegelijkertijd kent deze sector, die zeer gevoelig is voor de conjunctuur, een groot aantal faillissementen. De 

sector wordt ook gekenmerkt door een hoog aantal en een grote diversiteit aan werknemers alsook door een 

groot verloop van werknemers. Dit is zonder enige twijfel een kenmerk waarmee rekening gehouden moet 

worden in de missie van het FAVV, met name wat betreft de opleiding van werknemers m.b.t. naleving van de 

goede hygiëne praktijken en de te respecteren gezondheidsnormen. 

 

Geconfronteerd met een evoluerende vraag, zet de sector zich sterk in om op die vraag te antwoorden. De 

huidige tendensen neigen naar een snellere dienstverlening, een toenemend aanbod 'take away', via 

automaten,…. De sector wil ook een vernieuwend aanbod ontwikkelen (concept 'cross-business, 'street food', 

'bistronomie',…). Ten slotte zal de sector zijn inspanningen inzake gezond economisch beleid verderzetten. 
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De economische en sociale context 
 

BREXIT 
 

Aangezien bijna 10% van de Belgische uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk gaat, zou de Brexit een grote 

impact kunnen hebben op de Belgische voedingsindustrie. 

 
Op korte termijn is de voornaamste uitdaging de devaluatie van het Britse pond. Op lange termijn zijn vooral 

de verschillen in reglementering protectionisme, alsook de ontmanteling van de Europese eenheidsmarkt de 

voornaamste bedreigingen voor de Belgische voedingsindustrie. 

 
Het Verenigd Koninkrijk is na Frankrijk, Nederland en Duitsland de 4de grootste exportmarkt van de Belgische 

voedingsindustrie. 9,2%, hetzij 2,2 miljard van onze totale uitvoer is bestemd voor het Verenigd Koninkrijk 

(transit buiten beschouwing gelaten). De uitvoer van de voedingsindustrie heeft daar in 2015 een toename 

van 6% gekend. Het Verenigd Koninkrijk is ook een belangrijke (groei)markt voor de Belgische 

voedingsindustrie. 

 
De Belgische voedingssector exporteert voornamelijk de volgende producten naar het Verenigd Koninkrijk: 

 
 

• bereidingen op basis van groenten en fruit (in het bijzonder diepvriesproducten op basis van aardappelen 

zoals frieten, kroketten, puree,...); 

• bereidingen op basis van granen (koekjes, banketbakkersproducten,...); 

• dranken (voornamelijk bier); 

• producten op basis van chocolade; 

• zuivelproducten; 

• vlees-en visbereidingen; 

• diepvriesgroenten; 

• zoetigheden en snoepgoed.
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De economische en sociale context 
 

Toekomstige uitdagingen voor de voedingssector 
 

(Mylona K., Maragkoudakis P., Bock A-K., Wollgast J., Caldeira S. and Ulberth F. (2016). Delivering on EU 

Food Safety and Nutrition in 2050 - Future challenges and policy preparedness. JRC Science for Policy Report) 

 
De studie "Delivering on EU Food Safety and Nutrition in 2050 - Future challenges and policy preparedness" 

werd uitgevoerd om de beleidsmakers te helpen bij hun beoordeling van het wetgevend kader en het huidige 

voedingsbeleid met als tijdshorizon 2050. Dit moet ertoe bijdragen dat de Europese burgers verder aanspraak 

maken op hoge normen met betrekking tot voedselveiligheid en voeding. 

 
In de studie werd de methodologie van scenario-ontwikkeling toegepast. De scenario's werden opgebouwd in 

functie van verschillende specifieke parameters die een significante impact kunnen hebben en het 

voedselsysteem kunnen wijzigen, zoals de Europese economische groei, de structuur van de agroalimentaire 

keten, de ontwikkeling van technologieën, de sociale cohesie, de klimaatverandering, de afname van 

natuurlijke hulpbronnen en de toename van de wereldbevolking. 

 

Voor elk scenario werden een aantal uitdagingen voor de voedselveiligheid en voeding geïdentificeerd en 

geprioriteerd volgens hun belang en de kans dat ze zich voordoen. Op deze basis werden specifieke 

beleidsopties voor de scenario's uitgewerkt als suggesties aan de beleidsmakers over hoe deze uitdagingen 

aan te gaan om de betrouwbaarheid van het toekomstige wettelijke kader m.b.t. de sanitaire veiligheid van 

voedsel en voeding in de EU te verzekeren. 

 
• Scenario "Global Food" 

Het scenario "Global Food" is een soort projectie naar 2050 toe over de situatie waarin de EU zich in 2015 

bevindt; een voedselketen die wereldwijd onderling verbonden is met een grotere wereldhandel en een meer 

geconcentreerde voedingsindustrie. De klimaatverandering en de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen 

hebben echter een belangrijke impact op de primaire productie en de bevoorrading van grondstoffen. De 

wereldhandel, technologieën en innovatie compenseren de hindernissen die deze factoren voor het 

voedingssysteem vormen. De in hoofdzaak stedelijke bevolking in Europa, met een steeds hoger sedentair 

karakter, de lagere fysieke activiteit en de overconsumptie van sterk verwerkte en energierijke voeding, 

vetten, suiker en zout, wordt geconfronteerd met grote gezondheidsproblemen, zoals hogere prevalentie van 

obesitas en niet-overdraagbare ziekten. 

 

Gezien de uitdagingen bij "Global Food" de problemen versterken waarmee we vandaag reeds 

geconfronteerd worden, leiden tal van beleidsopties niet tot nieuwe maatregelen, maar beogen ze veeleer het 

bestaande beleid en de bestaande bepalingen, alsook de uitvoering ervan te verbeteren. 
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Harmonisering van de gezondheidsnormen inzake voeding op wereldvlak, een betere risicobeoordeling 

gebaseerd op samenwerking, kwetsbaarheidsanalyse, verbetering van de implementaties, inspecties en 

controles doorheen de volledige voedselketen (zowel intracommunautair als internationaal) zouden een 

betere werking van de wereldvoedselmarkt mogelijk maken. 

 
Een "coregulering" die op een adequate manier is uitgewerkt en in het oog wordt gehouden, dat wil zeggen 

door het verdelen van de specifieke regelgevende taken tussen de regelgevende instanties en de 

voedingsindustrie, zou een beter gebruik mogelijk maken van de beschikbare overheidsmiddelen en 

tegelijkertijd meer flexibiliteit geven aan de voedingsindustrie en de bevordering van de innovatie. In dat 

scenario moet een dringende actie worden ondernomen met betrekking tot de relatie tussen de voeding en 

de problemen voor de volksgezondheid gekoppeld aan voedsel. De invoering van voedingsprofielen 

gecombineerd met stimulansen om de voedingsproducten te verbeteren via nieuwe samenstellingen, een 

meer geharmoniseerde aanpak bij het verstrekken van informatie over de voeding, het verbeteren van de 

voedingseducatie alsook potentiële fiscale maatregelen (taxatie en stimulansen bedoeld om respectievelijk 

de consumptie van bepaalde voeding te beperken (suikers of vetten) of de consumptie van gezonde voeding 

te stimuleren (fruit en groenten)) zijn allemaal elementen waarmee rekening moet worden gehouden om  

slechte voedingspatronen en de impact ervan op de volksgezondheid, de overheidsmiddelen en de 

productiviteit van de werknemers te vermijden. 

 
• Regional Food 

In het scenario "Regional Food" lijkt de voedselketen van de EU in 2050 nogal anders dan de huidige. De 

klimaatverandering en de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen, gekoppeld aan een steeds grotere 

bewustwording en bezorgdheid van de bevolking leiden tot significante veranderingen van het EU-beleid naar 

zelfvoorziening, een economisch circulair model en het opgeven van de belangrijkste internationale 

handelsovereenkomsten. In dat scenario wordt voeding zeer gewaardeerd en lokaal of regionaal 

geproduceerd, met gebruik van geavanceerde technologie. De burgers zijn betrokken bij de voedselproductie, 

zelfs in stedelijk gebied, en de handel tussen gelijken raakt steeds meer verspreid. De reductie en het 

hergebruik van voedselafval zijn bijzonder belangrijk, terwijl de voedingspatronen duurzamer zijn op het vlak 

van milieu dankzij een daling in de consumptie van dierlijke eiwitten en dankzij kortere voedselketens. De 

voedingspatronen kunnen minder gediversifieerd zijn wegens de soms beperkte beschikbaarheid van verse 

producten. 

 
Terwijl de voedingsindustrie haar hoog prestatieniveau inzake voedselhygiëne zou moeten behouden, zou 

het groot aantal personen tewerkgesteld in de primaire productie en de voedselbereiding, zonder de know-

how op het vlak van veiligheid van de georganiseerde voedselindustrie, in dat lokaal en gefragmenteerd 

voedselsysteem kunnen leiden tot een stijging van de incidentie van voedselallergieën op lokaal niveau. 

Dergelijke uitdagingen kunnen een aanpassing vereisen van het huidige wetgevende kader, zodat ze ook 

van toepassing zijn op de personen die voedsel produceren, aangezien die momenteel niet als commerciële 

ondernemingen worden beschouwd. Daarnaast zouden die systemen voor opvolging, toepassing en 

traceerbaarheid opnieuw georganiseerd en verbeterd moeten worden op het niveau van de lidstaten, om de 

lokale en gefragmenteerde productie- en distributieketens efficiënt te controleren. 
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Tot slot, om de beschikbaarheid van verse producten en een gevarieerde voeding gedurende het ganse jaar 

of bij tijdelijke storingen van de lokale productie te waarborgen, zouden gepaste mechanismen zoals de 

verdeling van voedsel en marktcorrectiemechanismen zoals het invoeren van productiequota en het 

aanhouden van voorraden nodig kunnen zijn in de EU. Die mechanismen kunnen ook worden gecombineerd 

met consumenteneducatie over de seizoensbeschikbaarheid van levensmiddelen en de voedingswaarden 

ervan. 

 
• Partnership Food 

Het "Partnership Food" wordt gekenmerkt door een economisch zwakke EU, met een markt en voedselbeleid 

verbonden aan een sterke wereldspeler (VS en Canada worden hier als voorbeeld genomen) en weinig  

handel met de rest van de wereld. De stagnering van de Europese economie heeft ertoe bijgedragen dat de 

EU aan belang verliest in de geopolitiek en de handel, in het bijzonder in de landbouw en de voeding. De 

burgers van de EU keuren de technologische innovatie in de agroalimentaire sector goed, die nochtans het 

meest ontwikkeld is in de Verenigde Staten en in Canada, sinds de innovatie inzake voedseltechnologie en de 

investeringen in R&D op een historisch laag niveau staan in de EU. De Europese maatschappij in 2050 kent 

geen meerwaarde toe aan voedsel. De voedselkeuze is gebaseerd op prijs en gemak en wordt gekenmerkt 

door een voedingscultuur gericht op de consumptie van sterk verwerkte voeding en voeding buitenshuis. De 

activiteiten van de agroalimentaire keten zijn gericht op efficiëntie, massaproductie en weerstand ten aanzien 

van klimaatverandering. 

 
In dat scenario kan het verlies aan wetenschappelijke en technologische expertise in de EU ernstige 

gevolgen hebben op het voedingssysteem: een verhoogde kwetsbaarheid voor voedselfraude, onaangepast 

gebruik van nieuwe technologieën wat leidt tot gevaren voor de sanitaire voedselveiligheid alsook een 

negatieve impact op de economie van de EU wegens de centrale rol van de voedingssector daarin. Dat 

verlies aan technologische know-how is een gevolg van de vermindering van de investeringen in R&D en van 

obstakels voor innovatie, zoals het scepticisme van de consumenten en het verzet tegen nieuwe 

technologieën of een zwaar juridisch kader. De voorgestelde beleidsopties gaan over de wijze om de 

obstakels voor innovatie weg te nemen door het verminderen van de kostprijs van de conformiteit met de 

regelgeving, door het versterken van de samenwerking tussen de overheden en de operatoren van de 

voedingsbedrijven en door de perceptie van de nieuwe technologieën door de consumenten nog te 

verbeteren. In dat scenario zullen de voedselveiligheid en de voedingsalfabetisering slechter worden, wat een 

weerslag zal hebben op de basishygiëne van het voedsel en op de capaciteit om gezonde voedselkeuzes te 

maken met kennis van zaken. De te nemen beleidsopties omvatten verplichte cursussen inzake 

voedselveiligheid en voeding in de scholen en voortgezette opleiding dankzij informaticaprogramma's. Het 

versterken van de communicatie tussen de partnerorganisaties van consumenten is ook voorgesteld als 

middel om informatie en handelwijzen te delen. Dat scenario heeft te kampen met uitdagingen op het vlak 

van voeding en met problemen voor de volksgezondheid die te vergelijken zijn met die bij "Global Food" en 

bijgevolg zijn de voorgestelde maatregelen om daaraan te verhelpen gelijkaardig. 
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• Pharma Food 

Het scenario "Pharma Food" beschrijft een wereld met een geglobaliseerde handel, een sterke economie 

van de EU en een bevolking die inspanningen levert om een gezonde levensstijl aan te nemen. In een 

context waarin verse producten beperkt kunnen zijn wegens de gevolgen van de klimaatverandering richten 

de mensen zich daartoe op functionele voeding en voeding waaraan farmaceutische stoffen zijn toegevoegd 

("phoods"), in een gepersonaliseerd voedingspatroon om hun gezondheidstoestand te optimaliseren. De 

multinationals controleren het grootste deel van de voedselketen aangezien de vereiste investeringen voor 

het onderzoek en het in de handel brengen te hoog zijn voor de kleine en middelgrote ondernemingen. 

Decennia van bijzondere aandacht voor voedselveiligheid, alsook van inspiratie op het vlak van strikte 

controles van de kwaliteit en veiligheid toegepast in de farmaceutische sector, leiden tot een Europese 

voedselketen die zeer gecontroleerd, transparant en traceerbaar is, wat het vertrouwen en het aanvaarden 

van de technologie door de consumenten waarborgt. 

 

De uitdagingen van dat scenario vloeien hoofdzakelijk voort uit het geliberaliseerde wereldhandelssysteem en 

het overheersen van gepersonaliseerde voeding en "phoods" in de voedingspatronen van de EU. De 

moeilijkheden om in dat scenario officiële controles met betrekking tot voedsel uit te voeren, zijn afkomstig 

van de geglobaliseerde bevoorrading inzake voeding en farmaceutische ingrediënten aanwezig in de 

"phoods", alsook door de productie van voeding en van "phoods" door particulieren, met gebruik van nieuwe 

technologieën. Bovendien zullen de regelgevende instanties te maken krijgen met moeilijkheden om de snelle 

ontwikkeling van die nieuwe producten en technologieën te volgen. De strategische opties die kunnen  

worden aangekaart, omvatten respectievelijk de uitbreiding van de controles in de punten van oorsprong van 

de derde landen, de invoering van een certificatiesysteem voor het fabriceren van "phoods" thuis en de 

invoering van een post-commerciële opvolging van nieuwe producten en technologieën. De noodzaak om een 

juridisch kader te verstrekken dat de aard van de gepersonaliseerde voedingspatronen en van de "phoods" in 

dat scenario zou kunnen dekken, is ook geïdentificeerd. De grote complexiteit en het aantal actieve 

bestanddelen, met inbegrip van de farmaceutische producten, die in de levensmiddelen aanwezig zijn,  

vormen bovendien een hoog risico op negatieve gevolgen voor de gezondheid wegens "cocktail"-effecten; 

bijgevolg is de verbetering en uitbreiding van de bestaande informaticatools vereist om de uitdaging aan te 

gaan om een risicobeoordeling uit te voeren verbonden aan de cumulatieve effecten en aan het mengen 

(antagonisme en synergie). 

 
Conclusie 

Binnen de limieten van deze studie lijkt het wetgevend kader van de EU dat de voedselveiligheid regelt 

robuust en aangepast te zijn. Bepaalde elementen zouden echter moeten worden versterkt om zich beter 

voor te bereiden op de toekomstige uitdagingen: de harmonisering en de rationalisering van de 

risicobeoordelingsbenaderingen en de toevoeging van de beoordeling van de verhouding voordelen/risico's, 

een vergelijkend beoordelingssysteem om het rendement van het regelgevende systeem van de EU inzake 

voedselveiligheid te monitoren, een efficiënt vroegtijdig waarschuwingssysteem voor opkomende risico's, de 

aanpassing van de officiële controles en inspecties aan de toekomstige behoeften, het verstrekken van 

duidelijke voedingsinformatie aan het publiek en de investering in voedsel- en voedingseducatie. Dat laatste 

punt is ook geïdentificeerd als een hoeksteen van een maatschappij die in staat is om de huidige en 

toekomstige uitdagingen inzake voeding en gezondheid aan te gaan, alsook als een cruciale steun door het 

bestuur dat, met alle stakeholders, voeding en gezondheid bovenaan op de agenda houdt. 
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Technologische en wetenschappelijke evoluties en uitdagingen 
 

Het bewaken van de voedselveiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt onder meer omwille van de globale 

dimensie van de voedselketen, de tendens tot vermindering van de voedselverspilling en tot duurzaam 

omgaan met de natuurlijke bronnen zoals water. Ook in de voedselketen volgen de technologische 

vernieuwingen zich steeds sneller op. Nieuwe producten worden ontwikkeld, nieuwe processen en nieuwe 

businessmodellen worden toegepast nog vooraleer alle risico's afdoende zijn beoordeeld en het wetgevend 

kader is ingevuld. 

 

Door de ontwikkeling van de wetenschap en door technologische innovatie worden massa's data 

gegenereerd door sensoren, door performantere testen, door nieuwe observatiemethoden (drones, 

satellieten,…) en door toepassingen van de informatica- en telecommunicatietechnologie (apps,…). Ook 

voor de wetenschapper blijft de grote uitdaging eruit bestaan om deze 'big data' te analyseren en om te 

zetten in betrouwbare informatie en deze toe te passen in het kader van de risicobeoordeling. Ondanks de 

exponentiële groei van informatie blijft de wetenschapper bij de risicobeoordeling geconfronteerd met de 

uitdaging om een heldere boodschap te brengen die maximaal gebaseerd is op het verwerken van 'evidence-

based' kennis, maar die tevens duidelijkheid verschaft over het bestaan van onzekerheden en kennishiaten. 

 

Het wetenschappelijk onderzoek vormt de basis voor het ontwikkelen van nieuwe kennis over gevaren en 

risico's in de voedselketen, voor het opstellen of verfijnen van normen en voor het ontwerpen van nieuwe 

producten of processen die hun toepassing vinden in de voedselketen. 

 

Op het vlak van ziektepreventie en -bestrijding blijft de vroegtijdige detectie en identificatie van opkomende 

gevaren een grote uitdaging, zowel bij voedselproducerende dieren, bij planten als in levensmiddelen. Dit 

vereist niet alleen een grote alertheid en vakbekwaamheid van alle actoren op het terrein maar tevens de 

toepassing van zeer gevoelige, snelle en betrouwbare detectietechnieken. De verdere ontwikkeling en 

toepassing van geautomatiseerde moleculaire platformen, multiplex PCR en 'whole genoom sequencing' 

technieken valt hierbij te verwachten. Ook op plantaardige producten (bladgroenten, kiemgroenten) worden 

voedselpathogenen meer en meer opgespoord. Deze voedselpathogenen liggen vaker dan vroeger aan de 

basis van voedsel toxi-infecties. Naast de klassieke bacteriële voedselpathogenen zal de aandacht ook meer 

en meer uitgaan naar virale pathogenen (Hepatitis A virus, Hepatitis E virus, norovirus) en naar 

(myco)toxines. 

 

Op het vlak van de chemische voedselveiligheid blijft de uitdaging voor een controleagentschap erin bestaan om 

ook voor (opkomende) gevaren zonder wettelijke normen een controlebeleid toe te passen. Op het vlak van de 

risicobeoordeling van chemische gevaren zijn nieuwe evoluties te verwachten en dit dankzij de ontwikkeling van 

nieuwe kennis op het vlak van identificatie en toxiciteit van endocriene verstoorders, nanodeeltjes, genetisch 

gewijzigde organismen, milieu- en procescontaminanten, …
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Visie van de belanghebbenden 
 

Om zijn opdrachten te realiseren en tegelijkertijd te voldoen aan de verwachtingen van de maatschappij, 

vraagt het FAVV aan de FOD Personeel en Organisatie en/of aan een privéfirma om eens om de drie jaar en 

alternerend een perceptie-enquête te organiseren bij de operatoren die het controleert, bij de consumenten 

wiens belangen het behartigt en bij zijn personeel. Het verslag van die enquêtes is beschikbaar op de website 

van het FAVV. 

 

Voor het bepalen van zijn strategische doelstellingen, vraagt het FAVV ook aan een externe consultant om 

een SWOT-analyse uit te voeren bij zijn belanghebbenden (vertegenwoordigers van de voedingssector, 

consumenten of partners van het FAVV). 

 

Uit deze enquêtes blijkt dat het FAVV steeds beter bekend is en de globale tevredenheidscores m.b.t. de 

diensten die het verleent zijn hoog. 

 
Perceptie-enquête bij de consumenten (p.63) 

 

Perceptie-enquête bij de operatoren (p.64) 
 

Kwalitatieve enquête bij belanghebbenden (p.66) 
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Perceptie-enquête bij de consumenten 
 

In een derde enquête (na die van 2010 en 2013), georganiseerd enerzijds voor een representatief panel van 

de Belgische bevolking en anderzijds afzonderlijk voor iedereen die online aan de enquête wilde deelnemen 

via de website van het FAVV, werd gepeild naar de perceptie van de consument over het FAVV, zijn rol en 

zijn activiteiten. Op het niveau van de globale appreciatie van het FAVV, geven 83% van de consumenten 

een score van 7 op 10 of meer. 
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Perceptie-enquête bij de operatoren 
 

Teneinde zijn missie op het vlak van voedselveiligheid verder op professionele wijze uit te oefenen en zijn 

werkmethode voortdurend te verbeteren, heeft het Voedselagentschap in 2017 een enquête georganiseerd 

over de perceptie en de tevredenheid van de operatoren die actief zijn in de voedselketen, dit om een beter 

zicht te krijgen op de moeilijkheden en de probleempunten waarmee de operatoren geconfronteerd worden bij 

de toepassing van de regelgeving in de praktijk en tijdens controles. 

 
Net als in 2009 en 2013 is deze enquête ontwikkeld en uitgedacht in samenwerking met de FOD Beleid en 

Ondersteuning. 66.769 operatoren die in 2016 onderworpen werden aan een controle door het FAVV zijn 

verzocht om de enquête anoniem te beantwoorden. De belangrijkste nieuwigheid van die enquête is dat ze 

enkel in digitaal formaat aan de operatoren is voorgesteld. 

 

 

Op het niveau van de globale appreciatie voor het werk van het FAVV, geven 80 % van de operatoren een 

score van 7 op 10 of meer. 
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De volgende resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten van 2013: 
 

 

• 92% van de operatoren vindt dat het FAVV blijkt geeft van professionalisme; 

• 94% van de operatoren denkt dat het FAVV bijdraagt tot de verbetering van de veiligheid van de 

voedselketen en tot de betrouwbaarheid van de Belgische producten; 

• 78% van de operatoren voeren aan dat het FAVV bijdraagt tot de verbetering van hun activiteit. 

 

 

 

 
 

Een resultaat dat ons niet onberoerd laat en dat inspanningen zal vragen vanwege het Agentschap is dat van de 

bekendheid van de ombudsdienst. Slechts 13% van de operatoren geeft aan dat ze weet hebben van die dienst, 

terwijl 76% een beroep erop zou doen in geval van nood. 
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Kwalitatieve enquête bij belanghebbenden 
 

Deloitte voerde voor rekening van het FAVV een kwalitatieve enquête uit met betrekking tot de werking 

van het FAVV bij zijn stakeholders, met het oog op de uitwerking van het nieuwe businessplan. De 

enquête werd uitgevoerd tussen begin mei en begin juli 2017. 

 
De doelstelling van deze enquête is dubbel. Enerzijds begrijpen wat de stakeholders denken over de wijze 

waarop het FAVV zijn missie vervult en anderzijds het standpunt analyseren van de stakeholders met 

betrekking tot de strategie die ze zouden willen toegepast zien door het Agentschap. 

 
De enquête was ingedeeld rond 14 hoofdthema’s: (1) FAVV, een organisatie in beweging; (2) Verantwoordelijk 

voor de voedselveiligheid / Taakverdeling; (3) Controlebeleid- en programma; (4) Controles, inspecties en 

keuring; (5) Certificaten en import/export; (6) toelatingen, erkenningen en registraties; (7) Crisispreventie en 

crisisbeheer; (8) Financiering; (9) Communicatie; (10) FAVV en andere overheden; (11) FAVV en 

administratieve lasten; (12) Beleid en regelgeving; (13) Internationale relaties en (14) Autocontrole. 

 
De enquête is uitgevoerd via een online-enquête en door het uitvoeren van 65 interviews. Bovendien werd 

bijzondere aandacht besteed aan een geografische en sectoriële verdeling in de lijst van deelnemers aan de 

enquête. 

 
Algemene conclusies van de stakeholderbevraging 

De stakeholders formuleerden verschillende positieve aspecten met betrekking tot het Agentschap: 
 

• de informatie die wordt gedeeld, is voldoende, nuttig en kwaliteitsvol; 

• duidelijkheid in de verdeling van de verantwoordelijkheden en in de werkverdeling; 

• kracht van het controlebeleid en -programma gebaseerd op het risico; 

• goede informatie over de methodes en procedures voor controle en inspectie; 

• positief gevoel ten aanzien van het professionalisme en het gedrag van de controleurs; 

• uitwerking van de cel export; 

• vermindering van de administratieve lasten; 

• mogelijkheden voor overleg en samenwerking; 

• sterk imago en internationale erkenning van het FAVV.  
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Er werden ook verbeterpunten geciteerd, waaronder: 
 

• verbeteren van de begeleiding en de ondersteuning, vooral voor de kleine ondernemingen; 

• standaardisatie van de procedures in de LCE’s; 

• verkrijgen van de exportcertificaten (procedures, normen); 

• kennis en werking van de ombudsdienst; 

• communicatie tussen de LCE’s en het hoofdbestuur; 

• coördinatie tussen de verschillende inspectiediensten; 

• administratieve lasten met betrekking tot de erkenningen. 
 
 

Tot slot hebben de stakeholders een reeks suggesties en aanbevelingen naar voren geschoven, waaronder: 
 

• versterken van de positie en reputatie van de Voorlichtings- en Begeleidingscel; 

• blijven inzetten op de communicatie van de rollen en verantwoordelijkheden; 

• blijven inzetten op het updaten en versterken van het beleid en van de controleprogramma’s; 

• blijven versterken van de raadgevende competenties van de controleurs; 

• blijven investeren in het thema van de export; 

• de inspanningen inzake digitalisering en vereenvoudiging van de administratieve procedures voortzetten; 

• rekening houden met het economisch belang van de sectoren bij crisisbeheer; 

• analyseren van de mogelijkheid om de stimulansen te verhogen voor het invoeren van de 
autocontrolesystemen; 

• verfijnen en vereenvoudigen van de verschillende informatiekanalen; 

• versterken van de coördinatie met de andere overheidsdiensten (taakverdeling, informatie). 
 
 

 

Mogelijkheden tot verbetering van de thema’s 
 

De resultaten van de onlinepeiling bij de stakeholders hebben aangetoond dat bepaalde thema’s een groter 

“verbeterpotentieel” hadden. Dat zal dienen voor het bepalen van de doelstellingen die tegen de volgende 

enquête moeten worden bereikt. De thema’s met het grootste verbeterpotentieel zijn: 

 

• het FAVV en de andere overheidsinstanties; 

• het FAVV en de administratieve lasten; 

• controleprogramma en -beleid; 

• controles, inspecties en keuring. 
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SWOT-analyse 

 

Het FAVV heeft aan Deloitte gevraagd om de informatie bij zijn stakeholders te verzamelen en te analyseren, 

zodat de resultaten zo objectief mogelijk zijn, met de aanbevelingen die zijn gedaan met het oog op de 

mogelijke verbetering van de diensten en activiteiten van het FAVV. Tot slot wordt een analyse van de 

sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen (SWOT) uitgevoerd om deze analyse af te sluiten. 

Nood voor de redactie : deze figuur is  niet goed leesbaar en zou groter moeten zijn in de  definitieve  versie
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Strategische en operationele doelstellingen 2018-2020 
 

De Belgische wetgever heeft het FAVV de ambitieuze doelstelling meegegeven om te waken over de 

veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van het voedsel teneinde de gezondheid van de consumenten, 

dieren en planten te beschermen. 

 

Deze opdracht moet gezien worden binnen het kader gecreëerd door de Europese General Food Law. 

Hierbij wordt de primaire verantwoordelijkheid voor de veiligheid van levensmiddelen en diervoedermiddelen 

bij de bedrijven gelegd, terwijl de overheid verantwoordelijk is voor het toezicht. Om deze 

verantwoordelijkheden op te kunnen nemen moeten bedrijven doeltreffende autocontrolesystemen 

implementeren en onderhouden en moet de overheid een efficiënt controlesysteem opzetten. 

 

In het kader van de verschillende operationele doelstellingen, zal het FAVV er op toezien rekening te houden 

met micro ondernemingen en KMO's, bijvoorbeeld door zich tot deze doelgroep te richten in het kader van 

het informatiebeleid. Het FAVV waakt er over om een constructief overleg te voeren met alle 

belanghebbenden. 

 

Het FAVV heeft een duidelijke expliciete opdracht gekregen maar daarnaast moet het als overheidsinstelling 

ook het algemeen belang dienen. Dit betekent dat het zijn werkzaamheden zo efficiënt en doeltreffend 

mogelijk moet organiseren en er over waakt dat voldoende geïnvesteerd wordt in activiteiten die welzijn en 

welvaart bevorderen. 

 

De acties en de werking van het FAVV om zijn doelstellingen te verwezenlijken werden geconcretiseerd in 

opeenvolgende businessplannen van 3 jaar waarvan het laatste de periode van 2015 tot 2017 besloeg. 

 

De budgettaire doelstellingen die door de regering gesteld zijn hebben een belangrijke impact hebben op de 

werking van het FAVV gehad. Het behalen van de budgettaire doelstellingen is uiteraard een globaal objectief 

voor elke overheidsorganisatie en zal gerealiseerd moeten worden door hiermee in de realisatie van elke 

strategische doelstelling rekening te houden. 

 

Hierbij zullen de volgende principes gehanteerd worden: 

• het maximaal behoud van het aantal inspecties; 

• het maximaal behoud van het bemonstering- en analyseprogramma van het FAVV; 

• er zal in de andere programma's en activiteiten meer bespaard worden naarmate hun rechtstreeks belang 
voor de veiligheid van de voedselketen afneemt. 
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Daarnaast zijn er een aantal gebeurtenissen die de herziening van de strategische en operationele 

doelstellingen gedurende de looptijd van het businessplan kunnen genoodzaken: 

• verdere wijziging in de (financiële) middelen die aan het FAVV toegekend worden; 

• wijziging in de aard en omvang van de opdrachten; 

• herstructureringen op het niveau van de federale overheid; 

• wijziging in het wettelijk kader; 

• maatregelen te nemen of te concretiseren in het kader van de uitvoering van het regeerakkoord; 

• de nood aan een heroverweging van de activiteiten die intern en extern uitgevoerd worden om aan de 

budgettaire doelstellingen tegemoet te komen. 

 

Het businessplan voor de periode 2018-2020 wordt rond 5 strategische thema's uitgewerkt: 
 

Een efficiënte en doeltreffende organisatie van het toezicht op de voedselketen met het oog op haar 

optimale veiligheid 

Een gepast wetgevend kader en flankerende maatregelen voor een optimale veiligheid van de 

voedselketen 

Een geloofwaardig 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 overheden betreffende de aan het FAVV gedelegeerde taken 

Een optimaal beheer van de organisatie 

 
 

Binnen deze strategische thema's worden eerst strategische doelstellingen gedefinieerd die vervolgens in 

één of meerdere operationele doelstellingen geconcretiseerd worden. Operationele doelstellingen zijn ofwel 

projecten die binnen het voorziene tijdsbestek gerealiseerd moeten worden of zijn permanente doelstellingen 

waar kritische procesindicatoren moeten worden gerespecteerd. Binnen de operationele doelstellingen 

kunnen nog specifieke acties gedefinieerd worden om een gefaseerde aanpak mogelijk te maken. Planning 

van de operationele doelstellingen dient jaarlijks geëvalueerd en indien nodig herzien te worden. 

 

De planning op één jaar is het meest gedetailleerd en bindend, de planning naar de volgende jaren is 

indicatief waarbij er wel over moet gewaakt worden dat de doelstellingen tegen het einde van de looptijd van 

het businessplan gerealiseerd zijn. 

 

Het businessplan zelf beperkt zich tot de definitie van de strategische thema's en objectieven en een 

algemene beschrijving van de operationele doelstellingen. De gedetailleerde uitwerking zal opgenomen 

worden in een boordtabel die gepubliceerd wordt op de website van het FAVV en regelmatig bijgewerkt zal 

worden (minstens één keer per jaar) en toegelicht in het Raadgevend Comité. 
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Het FAVV heeft in de aanloop of in de loop van het vorig businessplan bij alle belanghebbenden gepeild 

naar hun evaluatie van de werking en hun verwachtingen ten aanzien van de organisatie en dit via: 

• de consumentenenquête; 

• een enquête en SWOT-analyse uitgevoerd bij de operatoren en leden van het Raadgevend Comité; 

• de input van het Wetenschappelijk Comité; 

• een enquête bij het personeel FAVV over zijn bedrijfscultuur en waarden. 
 

 
Daarnaast werd rekening gehouden met de resultaten van de vorige jaren en de beleidskeuzes gemaakt in 

het nieuwe regeerakkoord. 
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Thema 1: Een efficiënte en doeltreffende organisatie van het toezicht1 
op de voedselketen met het oog op haar optimale veiligheid 
 

De activiteiten in het kader van het toezicht door het FAVV zijn zeer divers zoals het overzicht in tabel x 

duidelijk maakt. 

 

Tabel x - overzicht van de toezichtsactiviteiten - Het controle en inspectie-universum van het FAVV 
 

• Het controleprogramma: 

o inspecties volgens het inspectieprogramma en de monsternames op basis van het 

analyseprogramma; 

o hercontroles en opvolgingscontroles; 

o geplande specifieke acties. 
 
 

• De controles buiten controleprogramma: 

o opvolging klachten; 

o opvolging internationale alarmberichten (RASFF); 

o behandelen erkennings- en toelatingsaanvragen; 

o bijzondere speciale acties al dan niet in samenwerking met andere overheidsinstellingen enz.; 

o fraudeonderzoeken. 

 

 

• Controles op vraag van de operator: 

o inspecties voor exporterkenningen; 

o controles bij import; 

o controles met het oog op export. 

 

 
 

De controle van de activiteiten is opgenomen in een meerjareninspectieprogramma dat er op gericht is om 

alle operatoren met een vooraf vastgelegde frequentie te inspecteren. De frequenties worden bepaald op 

basis van de risico's van de activiteit en op individueel niveau van de bedrijven2. De inspectiefrequenties zijn 

in een apart hoofdstuk opgenomen maar kunnen in de looptijd van het businessplan aangepast worden. 
 
 

• Wijzigingen zullen toegelicht worden in het Raadgevend Comité.  

 

 

1 FR tekst : aangepaste term 
2 Inclusief het werken met risicoprofielen en rekening houden met het ACS 
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De controles moeten vooral gericht worden op de slechte presteerders en terwijl het controleniveau voor de 

goed presterende bedrijven op een rationele manier beperkt wordt.3 4
 

 
Het bemonsteringsprogramma is gebaseerd op objectieve parameters en statistisch onderbouwd. Het 

programma houdt rekening met de risico's op sectorniveau en op het individueel niveau. Het 

bemonsteringsprogramma zal op het eind van de looptijd van het businessplan geëvolueerd zijn van een 

jaarlijks naar een structureel5 meerjarenprogramma. 

 
Niet alleen het risico maar ook de beschikbare mensen en middelen bepalen mee de omvang van het 

inspectie-en analyseprogramma. Verdere inperkingen van mensen en middelen zal een impact hebben 

aangezien met de optimalisatie van de efficiëntie de grenzen bereikt zijn. 

 
Zoals in het vorig businessplan zal krijgen de controles op voedselveiligheidscriteria de prioriteit en worden 

kwaliteitsparameters enkel nog uitgevoerd voor zover de middelen nog beschikbaar zijn. Controles in het 

kader van de export worden behouden. 

 
De bewaking van de dieren- en plantengezondheid is gebaseerd op de volgende principes 

 
 

• keuzes en prioriteitenbepaling gebaseerd op een schatting van de risico's en rekening houdend 

met de budgettaire verplichtingen en dit in overleg met de betrokken organisaties; 

• er is nood aan een constante actualisatie van het globale (fyto)sanitaire beleid; 

• beschikken over een netwerk en efficiënte mechanismen voor epidemiologisch 

toezicht en epidemiologische waakzaamheid; 

• er moet voldoende aandacht zijn voor de praktijkdierenartsen om hun professionalisme, integriteit 

én onafhankelijkheid te garanderen en om zo een kwaliteitsvolle epidemiologische bewaking te 

houden. 

 
Het FAVV zal zijn ook zijn fraudebeleid moeten aanpassen aan de beperkingen in de kredieten en zich 

moeten toespitsen op de meest kritieke types van fraude. In de mate van het mogelijke zal het FAVV blijven 

meewerken aan interdepartementale initiatieven. 

 
Het toezicht op de meldingsplicht blijft belangrijk. 

 
 

Bij het toezicht op EU-regelgeving zal, waar interpretatie mogelijk is, gekozen worden voor een pragmatische 

oplossing voor zover de voedselveiligheid gegarandeerd is. 

 

 

 

 

 

 

3 Rekening houdend met 'earned recognition' 
4 Wat zou betekenen dat opvolgingscontroles niet meer de buffer mogen zijn 
5 Nu al zijn sommige lijnen gebaseerd op een meerjaren benadering maar ad hoc 
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Strategische en operationele doelstellingen 

 

S1.1 Het FAVV beschikt over een risico gebaseerd wetenschappelijk onderbouwd meerjaren 

controleprogramma dat volledig wordt uitgevoerd op basis van een duidelijke methodologie. 

O1.1.1 Een risicogebaseerd wetenschappelijk onderbouwd meerjaren, controleprogramma zowel voor 

de inspecties en analyses, bestaande uit een geactualiseerd basisprogramma en thematische periodieke 

acties, geoptimaliseerd over gans de keten2. 

O1.1.2 Volledige uitvoering van het controleprogramma op basis van een efficiënte methodologie. 

S1.2 Het FAVV voert de controles buiten het controleprogramma binnen redelijke termijnen uit. 

O1.2.1 Realisatie van niet geplande controles binnen wettelijke en/of redelijke en vooraf bepaalde 

termijnen (behandeling klachten, RASFF-dossiers, erkenningen en toelatingen, controles voor   

certificatie,  ad hoc controles en monsternames als gevolg van incidenten of ter voorkoming ervan...). 

O.1.2.2 Efficiënte bestrijding van fraude in de voedselketen op basis van een beleid dat voorziet in 

specifieke acties en het sensibiliseren van de medewerkers 

S.1.3  De genomen maatregelen bij niet-conformiteit zijn proportioneel, ontradend en hebben een 

duurzame verbetering van de activiteiten en producten van operatoren tot gevolg 

O1.3.1 De non-conformiteiten bij een operator worden op een systematische wijze opgevolgd met 

een aanpak die stapsgewijze verstrengt. 

O1.3.2 Het systeem van administratieve boetes is proportioneel en worden snel en efficiënt geïnd 

en zijn ingebed in de stapsgewijze benadering van . 

S.1.4 De analyses worden gerealiseerd met een zo kort mogelijke doorlooptijd, een zo laag mogelijke 

kostprijs en de meest kosteneffectieve verdeling over betrouwbare interne en externe analyses. 

S.1.5 De bewaking van dieren en plantengezondheid, inclusief het beleid rond anti microbiële  

resistentie is georganiseerd op basis van vooraf gedefinieerde programma's die kaderen in een globaal 

sanitair beleid. 

O1.5.1 Actief deelnemen aan het actueel houden van het sanitair beleid. 

O1.5.2 Het sanitair beleid uitvoeren. 

  

                                                           
2 Bij het plannen van de controles wordt ook rekening gehouden met de individuele risicoprofielen van de operatoren.  Dit 
risicoprofiel houdt rekening met hun historiek en de aanwezigheid van een gevalideerd ACS 
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Thema 2: Een gepast wetgevend kader en flankerende maatregelen 
voor een optimale veiligheid van de voedselketen 
 

 

Beleid en regelgeving6 

Wet- en regelgeving zijn maar efficiënt afdwingbaar indien er een maatschappelijk draagvlak voor bestaat. 

De regelgeving uitgewerkt door het FAVV of die uitgewerkt zal worden, zal ofwel voldoen aan de 

basisprincipes: juridisch sluitend; duidelijk, efficiënt, proportioneel aan het beoogde doel, met een minimum 

aan administratieve lasten en gericht op het behalen van doelstellingen ofwel daaraan aangepast worden. 

Dezelfde principes zullen verdedigd worden voor Belgische-en Europese regelgeving waaraan het FAVV 

meewerkt. Nationale voorschriften blijven binnen de grenzen van het Europees kader en er worden geen 

onnodige bijkomende regels bovenop deze die op Europees niveau zijn overeengekomen voorzien (het 

zogeheten "gold-plating"). Hierdoor zal ook een teveel aan regelgeving vermeden. 

 
Daar waar de Europese regelgeving de ruimte laat voor een nationaal beleid of uitzonderlijke 

omstandigheden dit vereisen zal steeds een zorgvuldige afweging tussen de verschillende aspecten 

gemaakt worden. 

 
De veiligheid van de voedselketen, rekening houdend met alle elementen van het voorzorgsbeginsel, zal 

bepalend zijn voor de minimale vereisten maar eenmaal voldoende garanties gegeven zijn zal de nadruk 

liggen op de haalbaarheid en de afdwingbaarheid van de maatregelen, de administratieve vereenvoudiging, 

het vermijden van “gold-plating” en de ondersteuning van Belgische bedrijven. 

 
In de mate van het mogelijke zal de voorkeur gegeven worden aan een resultaatsverbintenis boven een 

middelenverbintenis, maar in een aantal gevallen zullen ook middelenverbintenissen opgelegd moeten 

worden (bv. traceerbaarheid). 

 
• Het op de markt brengen van veilige levensmiddelen is een duidelijke resultaatsverbintenis zoals het 

implementeren van een doeltreffend HACCP-systeem dat is of het nemen van doeltreffende 

maatregelen indien niet conforme producten toch de controle van het bedrijf zouden ontsnappen. 

• Het hygiënepakket legt naast doelstellingen ook duidelijke middelenverbintenissen op door het 

opleggen van specifieke (controleerbare) voorschriften, die ook gerespecteerd moeten 

worden. 

 

Een beleid dat rekening houdt met de segmentatie van operatoren op basis van hun prestaties en houding7 

ten opzichte van de verplichtingen betreffende veiligheid van de voedselketen. 

Het FAVV beschikt over een globale communicatie en informatiestrategie8 dat de geloofwaardigheid van het 
FAVV ondersteunt. 

 
 
  

6 
Zie ook better regulation for safer food 

7 
Bijvoorbeeld zal bij minder goed presterende bedrijven een andere aanpak nodig zijn van de operatoren die onwetend waren maar bereid zijn 

om de nodige inspanningen te leveren en de operatoren die hardleers zijn 
8 

Sociale media moeten een centrale rol spelen 
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EU regelgeving 

Bij het tot stand komen van de Europese regelgeving zal het FAVV actief tussenkomen op basis van de 

volgende principes: 

 
• er moet rekening gehouden worden met nieuwe ontwikkelingen en technologieën; 

• specifieke Belgische omstandigheden moeten mee aan bod komen en er zal geopteerd worden 

voor de mogelijkheid van nationale afwijkingen; 

• er moet een 'level playing field' voor de EU-markt zijn. 
 
 

Autocontrole, traceerbaarheid en meldingsplicht 

Autocontrole blijft de hoeksteen van het beleid. De gidsen blijven een zeer belangrijk instrument die verder 

moeten evolueren. Ook de certificatie blijft een belangrijk instrument om de correcte implementatie van 

autocontrolesystemen te waarborgen. 

 
De complementariteit tussen de autocontrolegidsen en de 'private' lastenboeken moet verder versterkt 

worden zodat zij een coherent geheel met een minimum aan administratieve lasten vormen. 

 
Voor de B2C sector zal nagegaan worden hoe de drempel verlaagd kan worden zonder het niveau van de 

veiligheid te verminderen. 

 
De geloofwaardigheid van het systeem moet verhoogd worden door meer in te zetten op de kwaliteit van de 

auditoren, het beheer van de onverenigbaarheden en het bewaken van de doelstelling dat veilige producten 

op de markt gezet worden. 

 
Een goed uitgebouwde en doeltreffende traceerbaarheid in alle schakels van de keten is de enige garantie 

om snel tussen te kunnen komen ingeval van incidenten zonder dat draconische maatregelen noodzakelijk 

zijn.9 

 

Crisispreventie en beheer 

Doorgedreven oefeningen blijven een nuttig middel maar moeten aangevuld worden met afspraken 

afgestemd op de verschillende sectoren over de snelle uitwisseling van gegevens. De verbetering van de 

beheersing door individuele operatoren (bv traceerbaarheid)l0 is belangrijk en kan door het beschikbaar 

stellen van tools gefaciliteerd worden. 

 
Het FAVV zal bij het beheersen van incidenten waar geen volledige risicobeoordeling mogelijk is blijvend het 

voorzorgsbeginsel toepassen en rekening houden met alle factoren en beginselen die daarmee verband 

houden (COM 2000-l) 

 
De veiligheid van de voedselketen is bij uitstek een internationale aangelegenheid. Het is dan ook belangrijk 

dat het FAVV over een internationaal netwerk beschikt dat toelaat om meer impact te hebben op 

besluitvorming op EU-niveau en export te faciliteren. 

 
 
 
 
 

 

9 
nvdr in de operationele doelstellingen aandacht hebben voor het ontwikkelen van tools die ook de individuele operatoren nuttig zij n om 
doeltreffend op te treden in incidenten en crisissen 

10 
Wel moet vermeden worden dat de verantwoordelijkheid van de operator niet ondermijnd wordt 
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Strategische en operationele doelstellingen 

S2.1 Het FAVV beschikt over alle noodzakelijke en actuele operationele regelgeving. 
 

O2.1.1 Actualisatie of ontwikkeling van de regelgeving volgens de voorziene procedures. 

 
S2.2 De operatoren actief in de voedselketen beschikken over alle nodige instrumenten om 

een autocontrolesysteem uit te werken conform aan de regelgeving en moeten in staat 

zijn om deze op een betrouwbare wijze te laten valideren. 

O2.2.1 De instrumenten voor de implementatie van autocontrolesystemen zijn beschikbaar, 

afgestemd op de noden (zowel qua complexiteit als type operator), eenvoudig bruikbaar met een 

minimum aan administratieve lasten en worden samen met de validatie actief gepromoot. 

O2.2.2 Er is een bewaking door het FAVV van de geloofwaardigheid van de validatie door OCI’s en 
wordt waar nodig sanctionerend opgetreden. 

 
O2.2.3 Invoeren en/of implementatie van de verplichte validatie van het autocontrolesysteem voor 

activiteiten die een bijzondere aandacht vragen, zoals de productie en/of export van bepaalde 

groepen levensmiddelen, of op vraag van de sectororganisaties. 

 
S2.3 Het FAVV beschikt over een vormings- en informatiebeleid dat de transparantie 

garandeert, de consumenten de informatie geeft om veilig om te gaan met 

levensmiddelen en de operatoren de middelen ter beschikking stelt om aan de 

regelgeving te voldoen. 

O2.3.1 Integratie van de communicatie via verschillende media in één globale strategie met meetbare 

doelstellingen. 

O2.3.2 Een gedifferentieerd vormings- en voorlichtingsaanbod gericht op verschillende doelgroepen is 

beschikbaar met bijzondere aandacht voor zowel de “starters” als de operatoren die bijgestuurd 

moeten worden en dit in overleg met de andere betrokken overheden en sectororganisaties. 

O2.3.3 Een begeleidingscel die een aanbod biedt gericht op verschillende doelgroepen is 

beschikbaar en functioneert in overleg met de andere betrokken overheden en sectororganisaties. 

 

S2.4 Het FAVV is voldoende voorbereid op het beheersen van incidenten en crisissen. 

 
O2.4.1 Het FAVV beschikt over een beleid gericht op het maximaal voorkomen van incidenten 

en crisissen door het efficiënt opvangen van signalen die indicaties geven over het mogelijk 

voorkomen van bepaalde gevaren. 

O2.4.2 Het FAVV beschikt over actuele crisisscenario's, een structuur om incidenten en crisissen te 
beheren en toetst de paraatheid van zowel de organisatie als de operatoren door het regelmatig 
organiseren van oefeningen. 

O2.4.3 De verdere verbetering van de traceerbaarheid voor de bedrijven wordt actief gepromoot. 

 
O2.4.4 Het FAVV is een actieve partner in het verbeteren van het beheer van voedseltoxi-infecties. 
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Thema 3: Een geloofwaardig agentschap aanvaard11 door de 
operatoren en erkend12 door de maatschappij, en de consumenten in 
het bijzonder zowel op nationaal als internationaal niveau 

 

De consument blijft centraal staan in het beleid van het FAVV. De controleprogramma's zijn er op gericht om 

de risico's voor de consument in het traject voorafgaand aan de aankoop zo klein mogelijk te houden, maar 

eenmaal een levensmiddel in handen van de consument is neemt deze een deel van de 

verantwoordelijkheid op. Daarom moet de consument moet over alle aspecten die te maken hebben met 

voedselveiligheid geïnformeerd en gesensibiliseerd worden. 

 
De consument is geen monoliet en zijn gedrag en zijn bekommernissen kunnen evolueren. De 

maatschappelijke evoluties moeten mee genomen worden in het beleid dat het FAVV voert. Het gaat hier dan 

bijvoorbeeld om het verminderen van voedselverspilling. Daarnaast zijn een aantal concepten niet altijd 

gemakkelijk uit te leggen aan de consument zoals bijvoorbeeld de THT en TGT. Ook hieromtrent zal het FAVV 

specifieke acties ondernemen in zijn communicatie naar de consument. Specifieke problemen zullen aan bod 

komen in werkgroepen van het Raadgevend Comité of in het sectorspecifiek overleg, maar de bedrijven als de 

consumenten op een gelijke manier betrokken worden. 

 
Het Wetenschappelijk Comité bij het FAVV is een onafhankelijk orgaan dat instaat voor de risico-evaluatie ten 

bate van het FAVV en andere overheden. Dit betekent niet dat het Wetenschappelijk Comité in een vacuüm 

moet werken. Een goede dialoog tussen het Wetenschappelijk Comité, het FAVV en de belanghebbenden is 

noodzakelijk. Openheid en transparantie zijn kritische succesfactoren voor de aanvaarding van het beleid. 

 
Het FAVV beschikt over een onafhankelijke ombudsdienst en zal alle middelen ter beschikking stellen om 

deze dienst zijn taak naar behoren te laten uitvoeren. 

 
Naast het uitvoeren van controles is de uitbouw van een beleid betreffende preventie, sensibiliseren en 

informatie de tweede belangrijke pijler van in de activiteiten van het FAVV. 

 
De verwezenlijkingen van het FAVV en zijn betrouwbaarheid zijn voldoende zichtbaar in het buitenland. 

 

• Niet alleen de uitbouw van een internationaal netwerk 

• Ook de zichtbaarheid van de veiligheid en de kwaliteit van de Belgische producten 
 
 

De verbetering van de sanitaire en fytosanitaire kwaliteit van de agro-voedingsproducten in derde landen door 

samenwerken met de overheden van derde landen. 

 

 

 

 
11 De operatoren aanvaarden de autoriteit van het FAVV (level playing field) 
12 De maatschappij krijgt waar voor haar geld en is overtuigd dat de maatschappelijke thema's vertaald zijn in de aanpak van het 
FAVV 
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Strategische en operationele doelstellingen 

S3.1 Het overleg en consultatie van de belanghebbenden gebeurt gestructureerd en 

systematisch. 

O3.1.1 Permanent overleg in Raadgevend Comité en in de sectorvergaderingen. 

 
O3.1.2 Regelmatige peiling bij consumenten, operatoren en het personeel naar evaluatie van de 

werking en verwachtingen van de belanghebbenden. 

O3.1.3 De verschillende initiatieven voor administratieve vereenvoudiging worden centraal 

opgevolgd en gerapporteerd. 

 
S3.2 Het FAVV beschikt over een goed functionerend Wetenschappelijk Comité. 

 
O3.2.1 Het Wetenschappelijk Comité beschikt over de noodzakelijke middelen om haar adviezen 

in alle onafhankelijkheid te kunnen geven. 

 
S3.3 De klachten worden efficiënt en objectief behandeld. 

 
O3.3.1 Het FAVV beschikt over een klantgericht meldpunt voor de consumenten en efficiënte 

procedures zodat de klachten binnen een redelijke termijn en met terugkoppeling opgevolgd worden. 

O3.3.2 De klachten van operatoren worden, via een duidelijk gecommuniceerde en eenvormige 

procedure behandeld, door of onder toezicht van een onafhankelijke interne ombudsdienst van het 

FAVV. 

 
S3.4 Een transparant en zichtbaar FAVV naar de consument en de burger toe. 

 
O3.4.1 Het FAVV communiceert proactief zowel algemeen over zijn activiteiten op een 

gebruiksvriendelijke manier, waarbij een zo volledig mogelijk website een centraal instrument is, 

ondersteund door andere media als via specifieke acties voor bijzondere doelgroepen. 

O3.4.2 De verplichte rapportering wordt tijdig uitgevoerd, een transparante globale rapportering 

onder de vorm van jaarverslagen, de barometers veiligheid van de voedselketen en publicatie van 

inspectieresultaten zijn voor eenieder beschikbaar. 

 
S3.5 Een billijke financiering van het FAVV. 

 

O3.5.1 Heffingen en retributies worden berekend op basis van publiek beschikbare actuele en 

objectieve parameters die de billijkheid van de spreiding van de kosten over alle gecontroleerde 

sectoren garandeert en voor wat betreft de heffingen rekening houdt met de validatie van 

autocontrolesystemen. 

O3.5.2 Het FAVV beschikt over een efficiënt systeem van inningen van heffingen, retributies en 

administratieve boetes. 
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FAVV - BUSINESSPLAN 2018-2020 
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 

 
 
 

Thema 4: Een optimale dienstverlening aan de bedrijven in het kader 
van de veiligheid van de voedselketen en aan overheden betreffende 
de aan het FAVV gedelegeerde taken 
 

Het FAVV heeft binnen zijn takenpakket een aantal opdrachten met een tweeledig karakter. Enerzijds zijn ze 

gericht op het toezicht op de veiligheid van de producten maar anderzijds zijn zij ook een dienstverlening 

aangezien zij uitgevoerd worden op vraag van de operator en zij een 'conditio sine qua non' zijn om 

producten op de markt te kunnen brengen, zowel binnen de eengemaakte Europese markt als in derde 

landen. 

 
Een optimale werkverdeling tussen operatoren en het FAVV moet een uitstekende bescherming van de 

veiligheid combineren met een efficiënte werking.  Er moet gestreefd worden naar een proactieve aanpak. 

Vereisten van de derde landen opgenomen in de certificaten moeten gerespecteerd worden en verifieerbaar 

zijn. 

 
Exportsuccessen zijn alleen mogelijk indien de samenwerking met de andere beleidsniveaus optimaal 

verloopt. 

 
Naast de exportactiviteiten zijn ook de importcontroles een belangrijke vorm van dienstverlening. Ook hier 

geldt het tweeledig karakter: enerzijds moet de veiligheid van de geïmporteerde producten gecontroleerd 

worden zodanig dat het veiligheidsniveau vergelijkbaar is met dat van Europese producten en anderzijds 

moet deze activiteit ook ondersteund worden door zo efficiënt mogelijke controles tegen een kostendekkend 

tarief. 

 
Op Europees niveau moet gegarandeerd worden dat er op dat vlak geen oneerlijke concurrentie mogelijk is 

door een minimum aan harmonisatie. 

 
Het FAVV zal minstens één maal in de looptijd van het businessplan de uitvoering van gedelegeerde taken 

evalueren op de noodzaak om ze verder te zetten. 

 
  



 

84  

 
 
Strategische en operationele doelstellingen 

 

 
S.4.1 De dienstverlening aan de operatoren is op een efficiënte manier georganiseerd en 

waar mogelijk met behulp van digitale middelen. 

O4.1.1   De operatoren kunnen hun belangrijkste aanvragen indienen en hun gegevens consulteren en 
actueel houden via FOODWEB, inclusief BECERT en de ondersteuning via de LCE is efficiënt georganiseerd. 

 
S4.2 Export en import worden binnen de bevoegdheden van het FAVV actief ondersteund. 

 
O4.2.1 Nieuwe exportmarkten worden in samenwerking met alle belanghebbenden en betrokken 

overheden geëxploreerd en, waar nuttig, ontsloten. 

O4.2.2 Het certificatieproces verloopt optimaal. 

 
O4.2.3 Het FAVV ondersteunt het behoud en de uitbouw van import van bepaalde 

goederenstromen via Belgische punten van binnenkomst. 

 
S4.3 Het FAVV voert de zijn gedelegeerde taken uit volgens de overeengekomen 
modaliteiten. 

 
O4.3.1 Het FAVV integreert de taken in verband met de zijn toevertrouwde controles of in verband 

met gedeelde bevoegdheden in zijn controleprogramma op basis van een controlebeleid en 

controleprogramma dat in gemeenschappelijk overleg is vastgelegd. 
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FAVV - BUSINESSPLAN 2018-2020 
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 

 
 

 
Thema 5: Een optimaal beheer van de organisatie 
  

De opdracht van een organisme van openbaar nut kan enkel uitgevoerd worden in de mate dat de 

organisatie optimaal en duurzaam beheerd wordt. Het 5de thema is gebaseerd op het feit dat men een 

strategische meerwaarde wil creëren om de opdracht van het FAVV te realiseren en om te anticiperen op de 

uitdagingen van een samenleving die permanent verandert, zonder daarbij het maatschappelijk engagement 

van ons Agentschap uit het oog te verliezen. 

 
Eerst en vooral wil het FAVV een aantrekkelijke en inspirerende werkgever zijn voor de medewerkers en dit 

over hun gehele loopbaan. Daarom is het humanresourcesbeleid gericht op de inzetbaarheid van het 

personeel en het Agentschap engageert zich om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van hun 

competenties tot tevredenheid en voor het welzijn van het personeel waarbij geïnvesteerd wordt in een 

aangename en aangepaste werkomgeving. 

 
Overigens ziet het FAVV erop toe dat de medewerkers over alle middelen beschikken om doeltreffend en 

doelmatig te werken in een werkomgeving die maximaal beveiligd is. 

 
Het FAVV beoogt bovendien de verdere duurzame ontwikkeling van de organisatie, met een middellange- en 

langetermijnvisie en die gefundeerd is op sociale, ecologische en economische dimensies. Deze duurzame 

ontwikkeling van de organisatie gebeurt dankzij : 

 
• de optimalisering van de organisatiestructuur van het Agentschap; 

• de toepassing van een strategisch management volgens de vastgestelde doelstellingen en 

ten behoeve van de doelmatigheid en doeltreffendheid; 

• de ondersteuning van de geplande en resultaatgerichte actie, meer bepaald door een doelmatig en 

doeltreffend beheer van de processen, de projecten en de kwaliteit; 

• een sterker positief imago van het Agentschap; 

• een kwaliteitsbeheerssysteem op alle niveaus en een volwaardige interne audit en een intern 

controlesysteem. 

 
Ten slotte wordt in het businessplan veel aandacht besteed aan de waarden van het FAVV zoals vastgelegd 

in overleg met de medewerkers. 

 
De samenwerkingsverbanden blijven immers een grote troef voor het Agentschap en dragen bij tot de 

succesvolle realisatie van zijn doelstellingen. Alle maatregelen worden samen met de partners besproken, net 

zoals met de belanghebbenden. 
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Zonder de objectiviteit en de doelstellingen van het FAVV op de helling te zetten, kunnen er echter met 

specifieke belanghebbenden samenwerkingsakkoorden worden aangegaan, die in bepaalde gevallen 

duidelijk beschreven zijn, zoals bijvoorbeeld rekening houden met de bemonsteringsplannen en protocollen 

om exportmarkten te creëren. 

 
Voor een aantal taken (analyses, keuring, certificering, organisatie van identificatie- en de 

registratiesystemen in de dierlijke sector,...) die in de 5 thema's voorzien zijn, doet het FAVV geheel of 

gedeeltelijk beroep op andere organisaties of zelfstandigen, door ofwel de taken te delegeren, ofwel in 

onderaanneming te geven. Anderzijds, voert het Agentschap voor rekening van andere overheden andere 

taken uit of geeft hen informatie afkomstig uit zijn activiteiten. Het FAVV evalueert alle delegaties, 

onderaannemingen, taken die voor derden worden uitgevoerd en het verstrekken van gegevens. Het FAVV 

zal dit in voorkomend geval herbekijken om tot een billijke kosten/baten-verdeling te komen. Door taken 

voor derden uit te voeren of met hen samen te werken, vermijdt het FAVV te allen koste verwarring met 

betrekking tot zijn bevoegdheden. 

 
Dit 5de thema dekt tal van essentiële taken en het FAVV kan niet werken zonder deze taken. Echter, 

sommige taken en tal van acties zijn niet in het businessplan opgenomen, maar in specifieke boordtabellen, 

zoals : 

 
• de uitvoering van het personeelsplan, het opleidingsplan, de uitvoering van de evaluatiecycli; 

• de realisatie van ontvangsten en uitgaven die overigens van zeer nabij worden opgevolgd door de 

toezichthoudende overheid; 

• de uitvoering van het ICT-programma. 
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Strategische en operationele doelstellingen 

 

S5.1 Het FAVV streeft naar een verdere duurzame ontwikkeling van de organisatie door een 

optimalisatie qua organisatiestructuur, strategisch management, proces-, project- en 

kwaliteitsbeheer. 

O5.1.1 Het personeelsplan wordt maximaal gerealiseerd. 

O5.1.2 Ontwikkelen van een Duitstalige dienst in samenwerking met de Duitse gemeenschap. 

O5.1.3 Het FAVV beschikt over gemotiveerde, tevreden en beschermde medewerkers met de juiste 

competenties voor hun functie, die mee evolueren met de nieuwe vereisten en beschikt over een 

performant evaluatiesysteem. 

O5.1.4 De kwaliteit wordt gegarandeerd door gecertificeerde kwaliteitssystemen met de focus op 

continue verbetering, een efficiënte organisatie en een volledig uitgebouwd risicobeheer. 

O5.1.5 De interne controle staat garant voor het respect van administratieve wetgeving. 

O5.1.6 De organisatie van het werk, de interne procedures en de instructies worden geëvalueerd, 

en indien nodig, herzien met het oog op vereenvoudiging en optimalisatie en geïntegreerd in een 

globaal transversaal procesmodel. 

O5.1.7 Het materiaal, de gebruikte diensten en de huisvesting voldoen aan minimale kwaliteitseisen 

en worden op de een kostenefficiënte manier ter beschikking gesteld met bijzondere aandacht voor de 

realisatie van synergieën met andere overheden. 

O5.1.8 Het datawarehouse en de analytische boekhouding van het FAVV worden uitgebouwd tot 

instrumenten die gegevens transformeren in bruikbare informatie en zo zowel de interne werking 

als de rapportering ondersteunen, waarbij een permanente bewaking van de kwaliteit van de 

basisgegevens gegarandeerd wordt. 

 

S5.2 Samenwerking met andere overheden, de delegatie van taken, het beroep op derden en 

de uitvoering van taken voor derden worden op een kostenefficiënte manier 

georganiseerd zonder dat dit negatief afstraalt op het FAVV. 

O5.2.1 De samenwerking met andere overheden is geformaliseerd onder de vorm van protocol en 

wordt ondersteund door regelmatig overleg tussen de beleidsmakers. 

O5.2.2 De delegatie/uitbesteding van taken door derden wordt op een kostenefficiënte en 

objectieve wijze georganiseerd. 

O5.2.3 Onverminderd de verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen 

zal het FAVV waar de middelen het toelaten samenwerken met initiatieven van derden die tot doel 

hebben de veiligheid en de kwaliteit van de producten te verzekeren. 
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Thema 6: De implementatie van de aanbevelingen van de audits, 
uitgevoerd door de FIA in 2018 
  

Naar aanleiding van de VEVIBA-affaire heeft de regering, op verzoek van de verantwoordelijke minister Denis 

DUCARME, op 16 maart 2019 besloten om twee externe auditsdoor de FIA te laten uitvoeren bij het FAVV. 

Deze audits omvatte een organisatorische audit en een audit van de controleprocessen in de vleessector. De 

reikwijdte van de organisatieaudit richtte zich op het beoordelen van de organisatiebeheersing en de naleving 

van de relevante wettelijke bepalingen (organisatiestructuur, rollen en verantwoordelijkheden, en 

communicatie). De audit van de controleprocessen in de vleessector had betrekking op de programmering, 

planning, uitvoering en opvolging van de controles. 

De resultaten van deze audits werden op 30 november 2018 gevalideerd door de Raad van Ministers en 

resulteerden in een aantal aanbevelingen. Er is een opvolgingscomité opgericht om ervoor te zorgen dat de 

aanbevelingen naar behoren worden uitgevoerd. Sommige van deze aanbevelingen zijn direct haalbaar. 

Andere worden in specifieke werkgroepen uitgewerkt. De uitvoeringstermijn van de aanbevelingen zijn op een 

realistische manier ingepland en goedgekeurd door het opvolgingscomité. De streefdatum voor het realiseren 

van alle aanbevelingen is vastgelegd op 31 december 2020, onder voorbehoud dat er volwaardige regering 

aanwezig is voor aanbevelingen die een wets- of begrotingswijziging of een nieuw beleid vereisen. 
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Aanbevelingen van audit 1 « Organisatie » 

Evalueer of, in het kader van de toetreding van het FAVV tot het audituniversum van de Federale Interne Audit, 
voor de resterende conformiteitsevaluaties (ISO, EG 625,…) binnen FAVV er nog nood is aan een eigen Audit 
Comité.  De uitvoering en opvolging van de interne audits volgens de normen van het IIA gebeurt door de 
Federale Interne Audit (FIA) en het Audit Comité van de Federale Overheid (ACFO). 

Zorg voor een coherent geheel van strategische en operationele doelstellingen en KPI’s. Formuleer deze SMART. 
Werk een gemakkelijk toegankelijke, door iedereen verstaanbare, rapportering uit. 

Valideer het Business Plan 2018-2020 met de Minister. 

In het belang van de onafhankelijkheid en de mogelijkheid om de meest deskundige experten te blijven 
aantrekken dient de vergoeding voor de leden van het Wetenschappelijk Comité geëvalueerd te worden. 

Evalueer of het objectief van het Raadgevend Comité nog steeds wordt gerealiseerd via onder meer een 
ledenbevraging. 

Evalueer de noodzaak, de rol en de werking van het Audit Comité. [zie 5.1.1] Voorzie bij behoud een andere 
selectieprocedure voor nieuwe leden van het Audit Comité waarin de beheersbevoegdheid van de Minister 
wordt weerspiegeld. 

Vergroot de perceptie van onafhankelijkheid van de Beroepscommissie en de Evaluatiecommissie. De kans dat 
hiervoor een wijziging in de uitvoeringsbesluiten nodig is, is reëel. 

Herzie de beslissingsstructuur, informatiestromen en escalatiemechanismen zodat alle beslissingen en 
informatie tijdig terechtkomen bij de passende functies rekening houdend met de verwachtingen van de 
Minister, de missie van het Agentschap en zonder de werking van het Agentschap onnodig te vertragen. Pas de 
huidige procedures aan. 

Evalueer waar er hogere uniformiteit van de LCE’s nodig is door een bevraging bij sectororganisaties, een 
steekproef van operatoren en een steekproef van LCE-medewerkers. Bespreek de resultaten van deze bevraging 
met de LCE-hoofden, hoofdbestuur van DGCONT, DG CB en werkgroepen van BMO’s en C/I en bepaal hoe 
verschillen kunnen worden beperkt. Leid de LCE’s op in de mogelijks nieuwe aanpak, processen. DG CB legt de 
nieuwe aanpak ook uit aan de sectororganisaties en communiceert breed naar de operatoren. 

Maak een datastrategie voor het gehele Agentschap, met onder meer uniforme definities en compatibele 
formaten zodat er één versie van de data bestaat waar alle diensten en DG’s gebruik van maken voor hun werking 
en rapportering in een meer geïntegreerd applicatielandschap. 

Blijf relevante discussie stimuleren maar bewaak het evenwicht en de spanning op alle overlegplatformen.  

Evalueer DG’s op hun bijdrage aan het realiseren van de holistische visie en prestaties van het Agentschap in haar 
geheel meer dan de prestaties op lokaal, dienst of DG-niveau. 

Rotatie van de Directeuren-Generaal kan op lange termijn een facilitator zijn tot meer samenwerking. 

Het is belangrijk dat de perceptie van onafhankelijkheid van het FAVV bij alle belanghebbenden en het brede 
publiek wordt beheerd. Evalueer verder of de organisatie als een parastatale type A nog steeds voldoet aan de 
huidige omstandigheden, rekening houdend met de verantwoordelijkheden van belanghebbenden en daaraan 
gekoppelde informatienoden en de perceptie van onafhankelijkheid. 

Herzie de bevoegdheden van DGCONT en DGCB om tot een duidelijke scheiding te komen tussen het opstellen 
en het uitvoeren van inspectieprogramma (incluis checklists), conform het KB. 

Vraag recurrent een onafhankelijkheidsverklaring van medewerkers en derden. 

Volg de onafhankelijkheidsverklaring van leden van commissies en comités tijdig op. 

Evalueer de impact van de risicobeoordeling alsook de impact van de gevalideerde autocontrolesystemen naar 
de inhoud van de checklists en de wijze waarop ze worden toegepast. 
 
o  Zodoende bepaalt de risicoanalyse niet enkel de basisfrequentie, maar bepaalt ze ook mede hoe dikwijls welke 
wettelijke vereisten worden geïnspecteerd. Niet alle vereisten dienen immers telkens te worden gecontroleerd. 
De checklist moet risico gedreven aangestuurd worden. Bijv. vereisten die gedurende een aantal jaar bij de 
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operatorenpopulatie zeer hoge conformiteitsscores halen, verdienen minder aandacht dan degene met lage 
conformiteitsscores. 

De individuele bevindingen van audits van autocontrolesystemen dienen geïntegreerd te worden in de 
inspectieaanpak, waarbij ze de C/I richten naar die vereisten in een checklist, die bij de geïnspecteerde operator 
een hoger risico houden. 

[Beide maatregelen verhogen de efficiëntie zonder de effectiviteit te verminderen, door de kwaliteit en de 
kwantiteit van de controles meer in evenwicht te brengen.] Bij deze herziening van de inspectieaanpak moet DG 
CB haar beleidsrol volledig kunnen opnemen. 

Voorzie uitgebreidere review- en supervisiemechanismen op missieniveau, zowel voor missies uitgevoerd door 
C/I alsook door BMO’s. De capaciteit die nodig is voor de uitbreiding van deze mechanisme kan deels ingevuld 
worden met vrijgemaakte capaciteit bij herziening van de inspectiemethodologie. (zie bovenstaande 
aanbeveling) 

Leid alle C/I (en BMO’s) op in de wijze waarop audits van autocontrolesystemen worden uitgevoerd en in de 
wijze waarop de resultaten van deze audits kunnen geïntegreerd worden in hun inspecties. 

Integreer praktijkervaring op vlak van audits van autocontrolesystemen in de opleiding van C/I (en BMO’s), 
bijvoorbeeld door deel te nemen aan audits, zodat iedereen in aanraking komt met deze audits en met de relatie 
tussen audits van autocontrolesystemen en inspectie. Dit impacteert de competentievereisten, waarmee 
rekening dient gehouden te worden bij opstelling van lastenboeken, werving en selectie en evaluatie van C/I en 
BMO’s. 

Verhoog het aantal onaangekondigde inspecties van autocontrolesystemen, gebruikmakend van de reeds 
bestaande checklists. 

Stimuleer of verplicht de validatie van autocontrolesystemen bij de operatoren vooral in de distributie- en 
transformatiesector. 

Door de toename van signalen rond criminaliteit in de voedselketen en het daarmee verbonden toegenomen 
geldgewin lijkt een herevaluatie van sommige wettelijk vastgelegde strafbepalingen aan de orde. Daarenboven 
dienen de voorziene maatregelen consequent te worden toegepast en opgevolgd. 

Voorzie in de huidige checklists meer vragen ter onderkenning van fraudesignalen (zie ook 5.4 NOE). 

Herzie de bevoegdheden van DGCONT en DGCB om tot een duidelijke scheiding te komen tussen het opstellen 
en het uitvoeren van inspectieprogramma (incluis checklists). 

Stimuleer en koester participatiecultuur in FAVV. 

Met de huidige personeelsomkadering en werkingsmiddelen lijkt de realisatie van de vooropgestelde missie en 
strategie inzake fraudebestrijding (= fraudepreventie, -opsporing en –onderzoek) niet haalbaar. Door de 
toename van signalen van criminaliteit in, complexiteit en globalisering van de voedselketen enerzijds en de 
toename van de maturiteit van de voedselveiligheidsbeheersing bij de operatoren anderzijds lijkt verschuiving 
van focus naar fraudebestrijding gewenst. Dit vereist een verhoging van te spenderen middelen aan 
fraudebestrijdingen, hetzij door een toename van de totale middelen van het Agentschap, hetzij door een 
gewijzigde toewijzing van de bestaande middelen hetzij door het zoeken naar mogelijke synergie met andere 
FOD’s werkzaam in dit domein. 

De toegenomen fraudebestrijdingsmiddelen dienen gespendeerd te worden aan meer opleiding van LCE-
medewerkers in het onderkennen van fraudesignalen, aanpassing van de checklists, uitbreiding van NOE en 
investering in moderne fraudeopsporing- en onderzoekstechnieken. 

Grondige analyse van de fraudemeldingen en –bevindingen, van het succes van toegepaste technieken en van 
onderzochte fraudescenario’s. De resultaten van de analyse worden gedeeld met en toegelicht aan medewerkers 
van DG Controlebeleid en van DG Controle. 

Evalueer bevoegdheden van NOE-medewerkers samen met het gerechtelijk apparaat. Beslis tot een 
bevoegdheidswijziging of een protocol tussen het Agentschap, het gerechtelijk apparaat en de politionele 
diensten die aan de huidige bevoegdheidsproblematiek tegemoetkomt. 

Evalueer of het personeelsstatuut en de vergoedingen van NOE-medewerkers nog steeds in verhouding is met 
de risico’s waaraan ze worden blootgesteld. 
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Maak instructies voor NOE-medewerkers die hen begeleiden bij hun beoordeling van te nemen acties en te 
escaleren dossiers. 

Centraliseer zoveel mogelijk data (van NOE en andere diensten) in één gebruiksvriendelijk systeem voor 
registratie, analyse, documentatie en rapportering met aangepaste toegangsrechten. 

Maak een éénduidige definitie van een crisis en incident. 

Creëer een kader om gestructureerd potentiële crisissignalen te capteren, te evalueren en tijdig te escaleren naar 
de GB en de Minister. 

Implementeer de instructies van de Minister aangaande communicatie en bevoegdheden. 

Werk een procedure uit die kan worden gevolgd bij captatie van potentiële crisissignalen die de activering van 
de crisisstructuur nog niet rechtvaardigt. Een dergelijke procedure voorziet analyse en onderzoek, tijdige 
escalatie en passende proactieve communicatie naar verschillende doelgroepen (waaronder de Minister). 

Voorzie regelmatig opleidingen om de crisisstructuur, de bovenstaande procedure en de vaardigheden die 
hiervoor nodig zijn, in te oefenen. 

Maak een communicatiestrategie in samenwerking met de verschillende diensten waarbij aandacht wordt 
gegeven aan de positionering en het imago van het FAVV. 

Concretiseer de communicatiedoelstellingen en maak een systematische impactanalyse van alle 
communicatieprojecten en -kanalen. 

Werk een jaarlijks communicatieprogramma verder uit waarbij de doelgroepen, de communicatieboodschappen, 
de kanalen en de sequenties worden samengebracht om de communicatiedoelstellingen te bereiken. 

Evalueer of het communicatieteam over voldoende capaciteit beschikt om de bovenstaande aanbevelingen 
recurrent in te vullen. 

Implementeer een belanghebbendenmanagementproces waarbij alle belanghebbenden en hun verwachtingen 
worden geïdentificeerd en beheerd. 

Gebruik de identificatie van de belanghebbenden en hun verwachtingen als input voor de 
communicatiestrategie. (zie 5.6 Communicatie). 

Voor de belanghebbenden waarvoor werkingsafspraken essentieel zijn om de doelstellingen van het FAVV te 
bereiken, is formalisatie van de afspraken aangewezen: o.a. met Gerechtelijk apparaat, federale en lokale politie. 

De afspraken met FOD Volksgezondheid dienen te worden herzien met het oog op wegwerking van 
overlappingen en invulling van lacunes. 

Implementeer de instructies van de Minister om met hem en het Kabinet een passende invulling te geven aan 
de beheersbevoegdheid van de Minister. 

Voorzie een mechanisme dat lokaal ontvangen klachten over de werking van het FAVV aan de ombudsvrouw 
worden gemeld en in haar administratie geregistreerd. 

Creëer een kader om gestructureerd potentiële crisissignalen te capteren in het meldpunt en deze tijdig te 
escaleren. 

Evalueer of DGCB moet opgenomen worden in de rapportagestroom of welke info hij over klachten dient te 
ontvangen. 

Valideer het personeelsplan 2018 met de Minister. 

Maak een evenwichtiger trainingsaanbod voor operationele functies rekening houdend met alle vereiste kennis, 
vaardigheden en attitudes. 

Voorzie de mogelijkheid tot volledig anonieme melding van integriteitsaangelegenheden. 

Voorzie een jaarlijkse onafhankelijkheidsbevestiging van de BMO. 

Evalueer of de gevolgen die momenteel aan een niet-positieve evaluatie worden gegeven, nog steeds passend 
zijn. 
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Aanbevelingen van audit 2 « controleprocessen in de vleessector» 

Evalueer de wijze waarop de inhoud van bijkomende inspectiemissies bij verhoogde frequentie meer kan 
afgestemd worden op de resultaten van vorige negatieve inspectiemissies. 

Evalueer een uitbreiding van het aantal (kleinere) scopes om, rekening houdend met de beschikbare 
inspectiecapaciteit, te komen tot een meer risico-gebaseerde bepaling van de inhoud van (minder 
tijdsintensieve) inspectiemissies. 

Evalueer hoe een uitbreiding van het aantal (kleinere) scopes kan bijdragen aan een risico-gebaseerde 
programmatie van specifieke acties aanvullend aan de meer gerichte inhoud van de inspectiemissies. 

Verzeker de scheiding tussen de aanpassing van risico-gebaseerde inspectiefrequenties en de bepaling van de 
prioriteiten in functie van de beschikbare middelen. 

Evalueer de voor- en nadelen van het integreren van bijkomende informatie van een operator bij de bepaling 
van zijn risicoprofiel, zoals ook voorzien is in de Europese verordening. 

Verfijn de wijze waarop de resultaten van een ACS-audit worden meegenomen in de bepaling van het 
risicoprofiel van een operator. 

Werk de discrepantie tussen programma en uitvoering op vlak van frequentie voor de scope autocontrole weg 
op basis van een risicoanalyse ter zake. 

Ontwikkel de initiatieven om kwaliteitsbewaking van de OCI’s te verzekeren verder. 

Voorzie systematische communicatie door de OCI’s van de non-conformiteiten, vastgesteld tijdens ACS-audits 
en van de actieplannen die de operatoren hiervoor hebben opgesteld. 

Vergroot de onafhankelijkheid van een OCI door bij voorbeeld operatoren te verplichten periodiek te veranderen 
van OCI of OCI’s voor een minimumperiode aan te stellen. 

Voorzie in een rapportering aan het DirCom en de LCE’s over de mate waarin de inspectiefrequenties worden 
gerespecteerd (en de actuele achterstand). 

Beslis over de wijze waarop met de opgebouwde achterstand zal worden omgegaan. 

Organiseer een opvolging van (de evolutie van) de “too lates” met rapportering aan het DirCom. 

Voorzie een centrale, gestructureerde opvolging van de realisatie van de inspectiefrequenties door BMO’s. 

Evalueer in welke mate de uitbreiding van het aantal (kleinere) scopes mogelijk maakt om andere, meer 
beschikbare, profielen te kunnen inschakelen (aanwerving of BMO). 

Werk risico-gebaseerde instructies uit om de prioriteiten binnen het inspectieprogramma te bepalen. 

Neem de resultaten van de BMO-missies op in FOODNET, al dan niet door BMO’s de mogelijkheid te bieden (of 
te verplichten) tot elektronische rapportering. 

Voorzie een functionaliteit (via FOODNET of OMG) die bij de voorbereiding van de inspectiemissies een praktisch 
bruikbaar overzicht geeft van de niet-conforme en niet-gecontroleerde items uit een vorige inspectiemissie. 

Verzeker de informatiedoorstroming van de FAVV-inspectieresultaten naar de BMO’s. 

Integreer de resultaten van de ACS-audits in de voorbereiding van de inspectiemissies. 

Breng de gewenste functionaliteiten op vlak van gebruiksvriendelijkheid van OMG in kaart. 
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Evalueer hoe een uitbreiding van het aantal (kleinere) scopes de kwaliteit van de inspectiemissies kan verhogen 
door de focus en inhoud ervan meer gericht te bepalen. 

Oriënteer de rol van de inspecteurs meer op de toezichtrol van het FAVV met een zekere soepelheid waar 
mogelijk maar een strikte houding ten opzichte van risico’s. 

Voorzie tijdens de inspectiemissies een opvolging van de status van de actieplannen, die naar aanleiding van een 
ACS-audit zijn opgemaakt. 

Voorzie, al dan niet in het kader van competentverklaring, gezamenlijke inspectiemissies van twee inspecteurs 
uit verschillende LCE’s met het oog op kennisverruiming van de inspecteurs. 

Evalueer of de bovenvermelde aanbeveling over een uitbreiding van het aantal (kleinere) scopes om te komen 
tot een meer gerichte, risico-gebaseerde inhoud van inspectiemissies, kan bijdragen tot een verkorting van de 
duurtijd ervan. 

Verhoog het aantal inspectiemissies die door twee inspecteurs worden uitgevoerd in het kader van kennisdeling, 
ook na de competentverklaring. 

Integreer gerichte opleiding in functie van de bovenvermelde aanbeveling over de uitbreiding van het aantal 
(kleinere) scopes en meer gerichte acties. 

Evalueer de mogelijkheden om via periodieke gegevensanalyse inbreuken op het onaangekondigde karakter van 
de inspectiemissies te kunnen detecteren. 

Verzeker de voorziene rotatie tussen inspecteurs met het oog op voorkomen of beperken van risico’s op 
integriteitsschendingen of bedrijfsblindheid. 

Evalueer of de evaluatieprocedures voor de BMO’s nog beantwoorden aan de doelstellingen ervan. 

Voorzie bijkomende maatregelen om het onaangekondigde karakter van de BMO-inspectiemissies voor de 
volatiele scope “infrastructuur, inrichting en hygiëne” te verzekeren. 

Voorzie meer tijd voor de inspecteurs om dieper in te gaan op bepaalde vaststellingen, door via een uitbreiding 
van het aantal (kleinere) scopes de inspectiemissies minder tijdsintensief te maken en bepaalde scopes via 
gerichte acties te controleren. 

Voorzie in een werkwijze die de toezichtsrol van het FAVV ook bij BMO-inspectiemissies verzekert (bij voorbeeld 
door de BMO aan de hand van foto’s zijn vaststellingen te documenteren in afwachting van de bevestiging door 
de FAVV-inspecteur). 

Organiseer een audit over de processen met betrekking tot de administratieve boetes. 

Evalueer het systeem om de boetes te bepalen in functie van de mate waarin ze evenredig en ontradend zijn, 
daarbij rekening houdend met de omvang van de activiteit en het geldgewin als gevolg van de vastgestelde non-
conformiteiten. 

Verhoog het inningspercentage van de administratieve boetes door het FAVV bijkomende mogelijkheden te 
geven (zoals dwangbevelen of fiscale compensatie); evalueer daarbij of de voorziene inwerkintreding van reeds 
lopende initiatieven kan vervroegd worden. 

Formuleer een duidelijk sanctioneringsbeleid dat consistent binnen FAVV wordt toegepast. 

Maak afspraken tussen Minister en Agentschap op vlak van communicatie en afstemming in geval van sanctie. 

Voorzie een mechanisme om de impact van de activiteiten rond exportcertificeringen op de uitvoering van de 
basisopdracht van het FAVV (toezicht op de veiligheid van de voedselketen) te beperken. 

Onderzoek in welke mate efficiëntiewinsten mogelijk zijn door samenwerking met de Algemene Administratie – 
Douane en Accijnzen op vlak van document- en overeenstemmingscontrole, het delen van risicoanalyses en 
invulling van ploegenarbeid. 

Onderzoek in welke mate de verschillende systemen in de GIP’s kunnen vereenvoudigd worden met het oog op 
efficiëntiewinst en beperken van het risico op manuele vergissingen. 
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Voorzie in een periodieke herbevestiging van de onafhankelijkheid van de externe labo’s en (2) voorzie de nodige 
maatregelen om de onafhankelijkheid te garanderen van de labo’s ten opzichte van de labo’s in eerste lijn. 

Evalueer het invoeren van een verplichting tot bepaalde kwaliteitseisen voor de labo’s waar de operatoren hun 
analyses laten uitvoeren (al dan niet in het kader van een gevalideerd autocontrolesysteem) rekening houdend 
met de beschikbare capaciteit. 

Evalueer het invoeren van een verplichting tot melding door de operatoren, ongeacht het resultaat van de 
risicoanalyse, van alle niet-conforme analyseresultaten en de gemaakte risicoanalyse. 

Evalueer het invoeren van een verplichting tot melding door de labo’s, ongeacht het resultaat van de 
risicoanalyse van de operator. 

Evalueer het invoeren van een verplichting voor de operator om contractueel een meldingsplicht aan het FAVV 
overeen te komen wanneer ze beroep doen op buitenlandse labo’s. 

 


