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 Publicatie van de inspectieresultaten:
de puntjes op de “i”

Het FAVV zal in de loop van 2015 zal de resultaten 

publiceren van de inspecties bij bedrijven die 

rechtstreeks levensmiddelen verkopen aan de 

eindverbruiker. Je zal dan kunnen zien hoe het met 

de hygiëne gesteld is bij bijvoorbeeld je bakker, 

slager en restaurant. Hiermee wil het FAVV tege-

moet komen aan de steeds terugkerende vraag 

naar meer openheid.

Had het FAVV dan iets te verbergen?

Helemaal niet! Het FAVV neemt zijn basistaak, het 

bewaken van de veiligheid van de voedselketen, 

zeer ter harte en rapporteert daar jaarlijks over. 

Verder kan je bijzonder veel informatie vinden op de 

website. Wil je weten hoe een controle verloopt, hoe 

de bedrijven zich daarop kunnen voorbereiden, wat 

ze kunnen doen om hun verplichtingen na te ko-

men, welke vragen gesteld worden bij de controle? 

Dit en nog veel meer is daar terug te vinden.

Wat dan met de publicatie van de  
inspectieresultaten?

Het FAVV ging er in het verleden altijd van uit dat de 

inspectieresultaten vertrouwelijke documenten wa-

ren omdat er persoonsgebonden gegevens in staan, 

en dat deze dus niet gepubliceerd konden worden. 

De Raad van State oordeelde daar echter anders 

over en dus moest het FAVV zijn standpunt herzien. 

De inspecties van het FAVV worden uitgevoerd op 

basis van gestandaardiseerde checklists. Hierdoor 

verlopen de controles overal op dezelfde manier. 

Deze checklists zijn echter nogal technische docu-

menten die ontwikkeld werden om een inspectie 

efficiënt te kunnen afhandelen. Ze zijn dan ook voor 

leken niet gemakkelijk leesbaar. 

Het louter publiceren van de ingevulde inspectie-

checklists is voor het FAVV dan ook niet de beste 

manier om de consumenten te informeren. 

Hoe zullen de inspectieresultaten dan wel 
gepubliceerd worden?

Er is gekozen voor een scoresysteem dat op een 

eenvoudige manier een globaal beeld van het 

inspectieresultaat geeft, een beetje zoals de sterren 

van de restaurant- of hotelgidsen. Die score houdt 

niet alleen rekening met de basisinspecties, maar 

ook met de ernst van de vastgestelde overtredingen 

en de opvolging die de bedrijven eraan geven. Dit 

systeem werd uitgewerkt in nauw overleg met de 

sectoren in de voedselketen, de consumentenorga-

nisaties en alle andere sectoren vertegenwoordigd 

in het Raadgevend comité van het FAVV. 

Het FAVV heeft dus voor een doordachte oplossing 

gekozen en niet voor het louter publiceren van de 

inspectieverslagen.  Maar dit gaat niet zonder slag of 

stoot. Deze manier van publiceren vraagt een goede 

communicatie naar de sectoren, een redelijke over-

gangsperiode en de ontwikkeling van een nieuwe 

informaticatool. Om te beginnen werden alle 80.000 

bedrijven die rechtstreeks aan de consument leveren 

(“Business-to-Consumer,  B2C”) in het najaar van 2014 

aangeschreven om dit nieuwe systeem uit te leggen 

en werd een webpagina uitgewerkt die de bedrijven 

informeert (http://www.favv.be/inspectieresultaten-

b2c/). Op dit ogenblik wordt volop gewerkt aan de 

informaticatool.

Als alles goed gaat zal je tegen de zomer de resulta-

ten kunnen raadplegen op de website van het FAVV. 



Kan ik toch de volledige inspectiechecklists 
inkijken als ik dat wil?

Ja, dat kan. Om te voldoen aan het arrest van de 

Raad van State over de openbaarheid van bestuur, 

is bijkomend voorzien dat ook de gedetailleerde 

resultaten van de laatste inspecties en analyses 

geraadpleegd kunnen worden. Hiertoe dien je 

een aanvraag in via onze website, waarna je wordt 

uitgenodigd op de kantoren van het FAVV in Brussel. 

Je kan de resultaten zelf opzoeken in de databank en 

hiervan een afschrift bekomen. 

Worden de gecontroleerde bedrijven wel 
voldoende opgevolgd?

Een inspectie wordt als gunstig of ongunstig beoor-

deeld op basis van de vaststellingen in de checklist. 

Aan een ongunstig inspectieresultaat zijn steeds 

maatregelen verbonden. Mogelijke maatregelen zijn 

een waarschuwing, een proces verbaal met voorstel 

van administratieve boete, een tijdelijke sluiting, de 

intrekking van de toelating of de inbeslagname van 

producten.

Na een ongunstig resultaat wordt altijd een hercon-

trole uitgevoerd. Daarbij wordt enkel gecontroleerd 

of de oorspronkelijk vastgestelde inbreuken werden 

hersteld (een beetje zoals een herkeuring bij de au-

toinspectie). Er worden daarbij geen checklists meer 

gebruikt. Een hercontrole kan bovendien, afhankelijk 

van de genomen maatregelen, enkele dagen tot 

enkele maanden na de oorspronkelijke inspectie 

plaatsvinden. Daarom is het niet mogelijk de hercon-

trole op te nemen in het officiële inspectieverslag.

Is het FAVV te streng en geeft het zelfs voor 
de kleinste overtreding een waarschuwing 
of een proces-verbaal?

Neen. Het systeem van checklists laat toe om op een 

objectieve manier een eindbeslissing te nemen. In 

de checklist wordt de wetgeving vertaald in speci-

fieke vragen die naargelang hun belang een weging 

krijgen. 

Eens de controle afgerond is, geeft de checklist op 

basis van een eenduidige berekeningswijze aan of 

de controle afgesloten wordt zonder gevolgen, met 

een waarschuwing of een proces verbaal van over-

treding. Een proces verbaal wordt alleen gegeven 

wanneer er zware overtredingen en/of een groot 

aantal kleinere overtredingen werden vastgesteld. 

De berekeningswijze kan je vinden in de brochure : 

“De weg naar een feilloze FAVV controle”  (www.favv.

be > Professionelen > Publicaties > Thematische pu-

blicaties > De weg naar een feilloze FAVV-controle).

De score van je bakker, slager, viswinkel, 
restaurant, …

De resultaten zullen worden gepubliceerd aan de 

hand van een symbool, vergezeld van een korte 

beschrijving van de betekenis ervan. Het gaat hierbij 

enkel over de inspecties met de checklist “infrastruc-

tuur, inrichting en hygiëne”. Die checklists kan je vin-

den op onze website (www.favv.be > Professionelen 

> Checklists  “Inspecties” > Distributie). Afhankelijk 

van het resultaat van de laatste inspectie zal het be-

drijf in één van volgende klassen geplaatst worden:

DOSSIER
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Klasse Symbool Betekenis 

Uitstekend

Uitstekend

Het bedrijf beschikt over een Smiley of een gecertificeerd 

autocontrolesysteem voor al zijn B2C-activiteiten.

Zeer goed

 Zeer goed   

Het bedrijf behaalde bij zijn meest recente inspectie of 

audit door het FAVV (voor al zijn B2C activiteiten) als resul-

taat “gunstig” of  “gunstig met opmerkingen”.

 Goed

Goed

Het bedrijf behaalde bij zijn meest recente inspectie een 

“ongunstig” resultaat, maar kon bij de hercontrole aanto-

nen dat de vastgestelde problemen weggewerkt werden. 

Na de hercontrole behaalde het dus als resultaat “gunstig” 

of  “gunstig met opmerkingen”.

Voldoende
Voldoende 

Voorlopige evaluatie, 
in afwachting van een hercontrole

Het bedrijf behaalde bij zijn meest recente inspectie een 

«ongunstig» resultaat en kreeg daarbij ook een waarschu-

wing. Het wacht op een hercontrole.

Te verbeteren
Te verbeteren 

Voorlopige evaluatie, 
in afwachting van een hercontrole

Het bedrijf behaalde bij zijn meest recente inspectie een 

“ongunstig” resultaat en kreeg daarbij ook een proces 

verbaal (PV). Het wacht op een hercontrole.

Te verbeteren

 Te verbeteren 

Het bedrijf behaalde bij zijn meest recente inspectie 

een “ongunstig” resultaat en kon bij de hercontrole niet 

aantonen dat de vastgestelde problemen weggewerkt 

werden. Bij de hercontrole behaalde het dus als resultaat 

“ongunstig” en kreeg u een PV.

Geen recente  

inspectie

Geen recente inspectie

Het bedrijf werd nog nooit geïnspecteerd. 

OF 

Het werd voor het allereerst geïnspecteerd en behaalde 

bij deze inspectie een “ongunstig” resultaat. Het wacht op 

een hercontrole. 

OF 

De meest recente inspectie op het bedrijf is langer gele-

den dan de inspectiefrequentie vastgelegd door het FAVV
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De Ombudsdienst voor operatoren
Consumenten kunnen met hun klachten over voedselveiligheid terecht bij het meldpunt (zie elders in dit nummer). Maar ook de 

bedrijven in de voedselketen (in FAVV-jargon “operatoren” genoemd) hebben het recht om met hun grieven terecht te kunnen bij een 

onafhankelijk aanspreekpunt. Dit aanspreekpunt bestaat: de Ombudsdienst van het FAVV.

Operatoren die om een of andere reden klachten hebben over de manier waarop ze tijdens een controle behandeld werden of die ge-

woon de opgelegde maatregelen niet begrijpen, kunnen zich met hun klachten of vragen wenden tot de ombudsdienst van het FAVV. 

De Ombudsdienst bemiddelt echter pas wanneer alle bestaande procedures om het probleem op te lossen gevolgd werden.

0800 13 455 op weekdagen van 9u tot 12u en van 13u tot 16u30 (gratis nummer)

 ombudsdienst@favv. be

 Meer info? www.favv.be > professionelen > Ombudsdienst voor de operatoren 

Inspectiefrequenties voor de verschillende activiteiten :

Activiteit Basisfrequentie 

Grootkeukens met bereiding ter plaatse 1 keer om de 2 jaar

Grootkeukens zonder bereiding ter plaatse 1 keer om de 4 jaar

Horeca (met toelating) 1 keer om de 3 jaar

Slagerijen 1 keer om de 2 jaar

Viswinkels 1 keer om de 2 jaar

Kleinhandel met bereiding ter plaatse andere dan slagerijen en viswinkels (met toelating) 1 keer om de 3 jaar

Kleinhandel zonder bereiding ter plaatse andere dan slagerijen en viswinkels (met toela-

ting)

1 keer om de 4 jaar

Hoevezuivelaars 1 keer om de 2 jaar

ONDER DE LOEP.. .
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ONDER DE LOEP.. .

De laatste tijd wordt meer en meer 

aandacht besteed aan voedselver-

spilling. Zo geven Horeca-uitbaters 

hun klanten bijvoorbeeld de kans 

om overschotten mee te nemen naar 

huis, maar ook particulieren nemen 

initiatieven. Zo worden steeds meer 

Facebook-groepen opgericht die 

resten voedsel willen aanbieden aan 

hulpbehoevende gezinnen.

Het FAVV steunt deze initiatieven en 

is ervan overtuigd dat iedereen baat 

heeft bij minder voedselverspilling!

Het is natuurlijk wel belangrijk dat de 

voedselveiligheid gegarandeerd blijft. 

Bereidt u zelf een maaltijd in uw keu-

ken, respecteer dan zeker volgende 

regels:

• Hou de keuken proper en zorg er voor dat huisdieren niet in de 

keuken kunnen komen.

• Let op uw persoonlijke hygiëne. Was regelmatig uw handen, 

draag geen juwelen wanneer u maaltijden bereidt, bind lange 

haren samen… 

• Respecteer de uiterste gebruiksdatum van de producten. Levens-

middelen, waarvan de uiterste consumptiedatum overschreden 

is, kunnen een direct gevaar opleveren voor de veiligheid van de 

consument.

• Respecteer de bewaartemperatuur (bijvoorbeeld maximum 7°C 

voor voorgesneden groenten en fruit; maximum 4°C voor rauwe 

vis en gehakt vlees,…). Koel warme gerechten zo vlug mogelijk 

af indien ze niet onmiddellijk worden geconsumeerd. Vermijd 

contact tussen rauwe producten en bereide gerechten.

Als u voedsel via dergelijke initiatieven ontvangt, houd dan ook 

steeds rekening met de houdbaarheid en bewaar en bereid de pro-

ducten op de juiste manier.  

Ook wanneer een maaltijd in een horeca-zaak bereid is en u de 

restjes wil meenemen naar huis, zijn er enkele aanbevelingen die u 

kunt opvolgen:

• Zet de restjes zo snel mogelijk in de koelkast, liefst binnen de 2u.

• Bewaar de restjes niet te lang. Eet ze bij voorkeur binnen de 24 à 

48u op.

• Eet je de overschotten het liefst warm? Zorg er dan voor dat je 

het voedsel tot in de kern tot minstens 60°C opwarmt.

• Wanneer je je eigen doosje voorziet, let er dan op dat het 

geschikt is om met voeding in contact te komen. Hou er ook 

rekening mee dat niet alle doosjes geschikt zijn voor elk gebruik 

(bijv. opwarmen in de (microgolfoven).

Samen tegen voedselverspilling
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FOCUS

 
Waar komt mijn vlees vandaan?

Bij de slachting wordt elk dier bestemd voor de 

voedselketen gecontroleerd door het FAVV. Eens 

het vlees voor consumptie geschikt verklaard is, 

wordt een gezondheidsmerk op het karkas aange-

bracht door de exploitant onder de verantwoorde-

lijkheid en volgens de instructies van de officiële 

dierenarts van het FAVV. Dit keurmerk is het bewijs 

dat het karkas goedgekeurd is voor consumptie.

Al het vlees dat een uitsnijderij, een koelhuis, een 

bereidingswerkplaats,… verlaat, dient voorzien te 

zijn van een identificatiemerk dat verwijst naar de 

exploitant. Dit identificatiemerk laat toe het vlees te 

traceren en het te linken aan het dier waarvan het 

afkomstig is.

Het identificatiemerk is een ovaal met de volgende 

vermeldingen: 

• Bovenaan: een vermelding van het land waar de 

erkende inrichting gesitueerd is. Bijvoorbeeld: 

BELGIË of BE 

• In het midden: het erkenningsnummer van de 

inrichting. De lijst van de erkende inrichtingen 

met hun erkenningsnummer is beschikbaar op 

onze website.

• Onderaan: wanneer het merk wordt aangebracht 

in een inrichting dat valt op het grondgebied van 

de Europeese Gemeenschap, moet het afhanke-

lijk van de taal de afkorting EG, CE, EC, EF, EK of EY 

bevatten.

Voorbeeld :

Vlees dat in winkels wordt verkocht beschikt over een identificatie-
merk zodat het kan getraceerd worden. Het aanbrengen van een iden-
tificatiemerkteken op consumentenporties is niet vereist als het vlees 
te koop wordt aangeboden in een verkoopplaats met aangrenzende 
beenhouwerij (bijv. grootwarenhuizen).
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Resultaten 
van het Meldpunt in 2014

Zoals gebruikelijk geven wij u graag wat meer informatie over  

de klachten en vragen die het Meldpunt in het afgelopen jaar 

heeft behandeld. In 2014 was er een lichte stijging (toename 

van 9%) van het aantal geregistreerde klachten t.o.v. 2013. De 

meeste klachten hadden betrekking op horecazaken (47%) 

en bedrijven uit de distributiesector (30%). Slechts 3% van de 

klachten gingen over grootkeukens.

De meest voorkomende klachten betroffen een slechte toepassing 

van de hygiënenormen en het slecht onderhoud van de keuken 

(bijv. gebarsten tegels, schimmel tussen de voegen,…) en over 

het mogelijk ziek worden na het eten op restaurant. Er waren ook 

vrij veel klachten over supermarkten en andere bedrijven uit de 

distributiesector, over de bewaaromstandigheden en –methoden 

van de levensmiddelen, bijv. de temperaturen van de koelcellen 

voor diepvriesproducten. Verder behandelde het Meldpunt ook 

klachten rond het rookverbod in restaurants en de identificatie 

van landbouwdieren (oormerken).

Wat betreft het aantal vragen dat het Meldpunt in 2014 heeft 

ontvangen, was er een stijging van 10% t.o.v. 2013. De meeste 

vragen werden gesteld rond het thema hygiëne, bijv. het wel of 

niet moeten dragen van handschoenen door werknemers van 

een broodjeszaak. Vaak vroegen consumenten ook advies voor 

het veilig bewaren van bepaalde voeding die als risicoproduct 

beschouwd worden, bijv. tiramisu (op basis van rauwe eieren). 

Voor een antwoord op de meest voorkomende vragen kan men 

altijd terecht bij de FAQ van het Meldpunt die op de consument-

website beschikbaar is. Zie link: 

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

Deel het Meldpunt met je vrienden!  

Deel het Meldpunt met 5 vrienden en draag zo bij 
aan de voedselveiligheid.Wil je meer weten over het 
Meldpunt en over de voedselveiligheid? 
Ga dan snel naar http://www.favv.be/consumenten/

 
Waar komt mijn vlees vandaan?

Waar komt mijn vlees vandaan?

Wanneer het gaat over rundvlees, moet de oor-

sprong van het dier (geboorteland, land waar het 

gehouden werd en land van slachting) verplicht 

vermeld worden op het etiket. 

Voor varkensvlees, schapen, geiten en gevogelte, 

dienen vanaf 1 april 2015 (Uitvoeringsverordening 

(EU) nr. 1337/2013)  het land waar het dier gehouden 

werd en het land van slachting vermeld te worden op 

het etiket van het vlees (wat betreft vers, gekoeld of 

bevroren vlees). 

In tegenstelling tot rundvlees is de geboorteplaats 

niet verplicht.

De melding “oorsprong” is aanwezig op de verpakking 

indien het vlees afkomstig is van dieren die geboren, 

gehouden en geslacht werden in één land .

Meer informatie:

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dier-

lijkeproducten/vlees/identificatiemerken/

Lijst van erkende inrichtingen

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dier-

lijkeproducten/erkende-inrichtingen/

9



IN DE KIJKER

 
Autocontrole met een glimlach

In het artikel over de publicatie van de inspectieresul-

taten kon je lezen dat bedrijven die een ”Smiley” of een 

gecertificeerd autocontrolesysteem hebben de score 

“uitstekend” behalen. En misschien heb je de groene 

Smiley-sticker al wel ergens in een restaurant, bij een 

slager of in een rusthuis zien hangen. Maar wat betekent 

die Smiley nu eigenlijk? En wat is autocontrole?

Horeca als pionier

De Smiley bestaat al een tijdje: in 2008 werd dit systeem 

ingevoerd voor bedrijven in de Horeca-sector en de sector 

grootkeukens. Het werd in 2013 uitgebreid naar alle sec-

toren die levensmiddelen rechtstreeks aan de consument 

leveren (B2C): horeca, frituren, detailhandel, slagerijen, bak-

kers, viswinkels, rechtstreekse verkoop op de hoeve, school-

keukens, kinderdagverblijven, ziekenhuiskeukens,...

Elke Smiley draagt een uniek identificatienummer en is 3 

jaar geldig.

Autocontrole

Natuurlijk krijgt een bedrijf de Smiley niet zomaar!  

Wie een Smiley wil, moet om te beginnen in zijn bedrijf 

een degelijk systeem van autocontrole hebben. Autocon-

trole (of zelfcontrole) is het geheel van de maatregelen 

die bedrijven moeten nemen om de voedselveiligheid 

van de producten die ze aan de consument aanbieden te 

garanderen.  Het hebben van zo’n autocontrolesysteem is 

al sinds 2005 bij wet verplicht voor alle operatoren van de 

voedselketen.

Bedrijven moeten dus voortdurend zichzelf controleren op 

het vlak van onder meer hygiëne, respect voor de ver-

eiste temperaturen, bewaartijden, en dit in alle stadia van 

de productie, de verwerking en de verkoop.  Ze moeten 

bovendien weten waar hun producten (of de grondstoffen) 

vandaan komen. Dit is de zogenaamde traceerbaarheid. 

Ze moeten ook onmiddellijk het FAVV inlichten wanneer ze 

denken dat een product, dat ze ingevoerd, geproduceerd, 

geteeld, gekweekt, bewerkt, gefabriceerd of verhandeld 

hebben, schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mens, 

dier of plant. Dit heet de meldingsplicht.

De beroepsorganisaties hebben gidsen uitgewerkt om 

de bedrijven te helpen op een eenvoudige manier een 

autocontrolesysteem te installeren. Deze gidsen kunnen 

gratis worden gedownload van onze website (www.favv.be 

> Startpagina > Beroepssectoren > Autocontrole > Gidsen 

> Sector business to consumer).

Auditeren en certificeren

Als een bedrijf een Smiley wil, moet zijn autocontrolesysteem nog aan 

een aantal bijkomende voorwaarden voldoen:

• het moet zijn ingevoerd op grond van een specifieke autocontrole-

gids;

• het moet met gunstig gevolg zijn doorgelicht (geauditeerd) door 

een voor de betreffende sector erkende certificeringsinstelling/

keuringsinstelling (OCI). Bedrijven kunnen er ook voor kiezen hun 

autocontrolesysteem door het FAVV te laten doorlichten, maar 

komen dan niet in aanmerking voor de Smiley.

Iedereen wint erbij!

Een autocontrolesysteem hebben is wettelijk verplicht, het laten door-

lichten en certificeren ervan niet. Maar zowel de consument als het 

bedrijf zelf halen er voordeel uit.

Als consument kan je er zeker van zijn dat een bedrijf dat een Smiley 

heeft de hygiëneregels correct toepast.

Het bedrijf zelf toont aan dat het de risico’s inzake voedselveiligheid 

onder controle heeft en zal daarom minder frequent gecontroleerd 

worden door het FAVV. Het krijgt daar bovenop nog een korting van  

75 % op de bijdrage die het jaarlijks aan het FAVV moet betalen.

Betekent dit nu dat je een restaurant, bakker, slager of een andere 

zaak zonder Smiley niet kan vertrouwen? Nee hoor, zo werkt het nu 

ook weer niet maar de Smiley geeft wel de garantie dat er met meer 

aandacht naar deze aspecten wordt gekeken.

Wie heeft er een Smiley?
Wil je weten welke bedrijven een Smiley hebben? Of het 
restaurant waar je een etentje gepland hebt een Smiley 
heeft?  
Ga naar Foodweb (www.favv.be > Consumenten > Het 
FAVV tot uw dienst > Foodweb) en klik daar op “Opzoeken 
van bedrijven”.

• Om de volledige lijst weer te geven van de bedrijven die een 

Smiley hebben :

• Klik op  Alle Smiley’s

• Om (zonder de hele lijst op te vragen) te weten of een bepaald 

bedrijf een Smiley heeft:

• Klik op  Opzoeking operatoren

• Vink «Smiley» EN «actieve autocontrolestatus» aan;

• Geef de gemeente, de postcode of de naam (benaming) van 

uw bedrijf in ;

• Klik daarna op «Zoeken».
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Autocontrole met een glimlach

Spermalie ontvangt als eerste hotelschool Smiley van FAVV
Op 23/03/2015 heeft Hotel en Toerismeschool Spermalie in het West-Vlaamse Brugge als eerste hotelschool in Vlaanderen 

een Smiley behaald. Dat is een kwaliteitslabel uitgereikt door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedsel-

keten (FAVV). Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) ondersteunt het project en mocht de Smiley uitreiken 

samen met de Gedelegeerd Bestuurder van het FAVV Herman Diricks.

“De Smiley is een kwaliteitslabel vergelijkbaar met een ISO-certificaat”, zegt Filiep Defraye, directeur van Spermalie. “Het label 

bevestigt het feit dat de school een ver doorgedreven systeem van controle op voedselveiligheid en hygiëne doorvoert. Het 

was een huzarenstukje waarbij we de neuzen van alle 1.600 betrokkenen, van leerlingen tot economaten, in dezelfde richting 

moesten krijgen. We zijn dan ook bijzonder fier op het afgelegde traject.” 

 Spermalie haalde bij de controle een maximumscore! 

Bron:  BIN173 3 ALG 0965 N BELGA

Hotel- en Toerismeschool Spermalie
Snaggaardstraat 15 - 8000 Brugge

Nummer :   2017NL00409
Vanaf 26/8/2014 tot 23/8/2017
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Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

smiley certificaat favv

Balans van het Federale Bijenplan
Het Bijenplan, gelanceerd in oktober 2012 en afgerond einde 2014, is het antwoord van de 

federale overheid op de alarmerende vaststelling dat de sterfte van honingbijen en wilde 

bijen erg hoog is. Deze sterfte vormt een bedreiging voor de bestuiving met potentiële ge-

volgen voor de economie en ook voor onze voedselveiligheid. In 2015 moeten we vaststellen 

dat de diverse acties van het plan nog steeds relevant zijn.  Het Bijenplan vertaalt de visie op 

Belgisch federaal niveau van de wereldwijde problematiek van de verdwijning van de bijen 

en stelt maatregelen voor om hier op federaal niveau iets aan te doen, in samenwerking met 

de stakeholders.

 U kan deze publicatie inkijken op onze website: www.favv.be > professionelen > Publicaties 

> thematische publicaties > Balans van het Federale Bijenplan.

Meer info over bijen vindt u ook op volgende websites:

www.favv.be > Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Bijenteelt 

www.levedebijen.be

www.info-bijen.be (FOD Volksgezondheid)
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Nieuwsbrief van het Voedselagentschap

Driemaandelijks - april 2015

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
AC-Kruidtuin - Food Safety Center  

Kruidtuinlaan 55 - 1000 Brussel

Afgiftekantoor Brussel X
Autorisation: P910664

PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE

31278

Noteer alvast in je agenda…

Open Bedrijvendag 
Zondag 4 oktober 2015
Voortbouwend op het succes van vorige jaren, neemt het FAVV ook dit jaar opnieuw deel aan de Openbedrijven-

dag! Dit jaar stellen we onze deuren open op het hoofdbestuur en de Provinciale Controle-eenheid (PCE) Brussel.  

Je kan komen meebeleven hoe de controles worden voorbereid en waar allemaal wordt op gelet tijdens een 

controle. Meer info in de volgende nieuwsbrief!

FAVV- Hoofdbestuur en PCE Brussel 

AC-Kruidtuin – Food Safety Center 

Kruidtuinlaan 55 

1000 Brussel


