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1. Intro 

• Zoals elk jaar: publicatie van een zeer gedetailleerd 
jaarverslag dankzij het FAVV 

 

• Het belang van een gestandaardiseerd model in geheel 
België en voor de volledige voedselketen 

 

• Hun focus op opleiding, preventie en transparantie werpt 
vruchten af 
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2. Algemene conclusie van het 
jaarrapport 

→ Voedselveiligheid in ons land staat op een 
heel hoog niveau: 

 

• In 2012 steeg de FAVV barometer met 2,9% op het gebied 
van onze voedselveiligheid in vergelijking met 2011 
 FAVV-Barometer vertoont al sinds 2007 een constante positieve trend 

 

• De 172.000 analyses op de meer dan 70.000 stalen geven 
aan dat 97% conform is 
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• In 2012 beschikt bijna 1 op 7 van de operatoren over een 
gevalideerd autocontrolesysteem 

 Is 6x meer dan in 2007 

 

• Resultaten van inspecties bij operatoren met een 
gevalideerd autocontrolesysteem zijn veel gunstiger: 

92,6% gevalideerde inrichtingen zijn conform de regels t.o.v. 
70,4% niet-gevalideerde inrichtingen 
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3. Opmerkelijke sectoriële 
resultaten 

Landbouw: 

 

• 97% is conform  

• Dankzij een nauwe samenwerking tussen FAVV, DGZ, 
l’ARSIA en CERVA-CODA zijn de belangrijkste dierenziektes 
onder controle: BSE, Blauwtong, Brucellose, Tuberculose,… 

 

→ Stijging van het aantal exportmarkten naar o.a. China van 
bijv. Rundersperma, levende paarden etc.  
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Horeca: 

 
• In 2012 scoort de horecasector in vergelijking met 2011 

beter op het gebied van infrastructuur, hygiëne, 
autocontrole en meldingsplicht 

 

• Vooral m.b.t. autocontrole: 40,9% in 2012 t.o.v. 34,2% in 
2011 

 

• Rol van FAVV als preventieve en informerende partner werkt 
beter dan repressieve aanpak in horeca + waardering van 
zelfstandigen voor FAVV ↗ 
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Bijv. volgen van opleidingssessie in plaats van boetes: 

 

Sinds 2011 tot en met 2012 heeft ruim 40%  
ervoor gekozen een opleiding te volgen 

In 2012 waren er 56 sessies met 1.175 
deelnemers 

Na 2 jaar heel positieve evaluatie: 70% 
bedrijven die opleiding volgden, scoorden beter 
bij controles t.o.v. 52% zonder opleiding 
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4. Maatregelen  
• Doelstelling:  Vereenvouding van regels inzake hygiëne + vulgarisatie 

en informatie → betere opvolging van de regels → Beter 
voedselveiligheid 

 

• Vereenvoudiging van het leven van ondernemingen door: 

• Resultaatsverbintenis i.p.v. middelenverbintenis 

• ↗ versoepelingsmaatregelen inzake autocontrole en traceerbaarheid 

voor de hele B-to-C sector door schrappen van voorwaarden zoals 5 VTE 

en 400m2 

• Autocontrolegidsen voor B-to-C sector zijn voortaan gratis beschikbaar 

op website van het FAVV: http://www.favv.be/autocontrole-

nl/gidsen/distributie/ 
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• Publicatie van brochures in verstaanbare taal 

(=drempelverlagend) Bijv. nieuwe brochure ‘verwerking van 

producten op de hoeve’  

 

• Quick-startfiches voor starters (in de sectorgidsen enkele 

pagina’s met de essentie van de te volgen regels) 

 

• Publicatie van checklists mét commentaar op FAVV-site   
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Voorbeelden: checklist met commentaar 

→  CL:  ’Horeca Light: infrastructuur, hygiëne en inrichting’: 

 

Er zijn voldoende frigo’s, voorzien van thermometers 

« De ruimte voorzien in de frigo laat een ordelijke opslag van alle 
gekoelde levensmiddelen toe: overzicht op voorraad mogelijk. Onder 
frigo’s wordt verstaan: koelkast, koeltoog, koelcel enz. » 

 

Ruimtes/lokalen waar levensmiddelen worden bereid, behandeld of 
verwerkt zijn in goede staat en proper 

« PROPER: Er is geen zichtbaar vuil aanwezig behalve vuil dat op het 
ogenblik van de activiteit geproduceerd wordt. » 
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5. Projecten 

• Validatie van infrastructuren: 

Plan bij PCE → engagement van FAVV 

Conclusies van de eerste bezoeken inzake de infrastructuur → 
blijven geldig gedurende 3 jaar 

Vanaf 1 juli 2013 

 

• Verkoop op de hoeve → versoepelde criteria 

(toegestane afwijkingen via Europese reglementering) 

Bijv. Verkoop van rauwe melk in beperkte hoeveelheden (lokale 
markten, vanzelfsprekende distributeurs) 

 In werking voor het eind van dit jaar 



Vragen? 

 

Ik dank u voor uw aandacht.  
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