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De zorgen van de consument onder de loep
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Onze opdracht is te waken 
over de veiligheid in de 
voedselketen en de kwaliteit 
van ons voedsel, ter 
bescherming van de 
gezondheid van mens, dier 
en plant.



Een Agentschap dat de consument centraal stelt
Perceptie-enquête 12/2018

• 81% kent het FAVV, maar slechts 13% kent 
zijn opdrachten goed.

• 88% vindt dat het FAVV in België onmisbaar 
is voor de gezondheid van de consument.

• Gemiddelde imago-score van  7/10.

• 38% vindt dat het FAVV altijd duidelijk en 
transparant communiceert (29% zonder 
mening), en…

• …60% weet niet dat het FAVV de 
inspectieresultaten “hygiëne” van de sector B2C 
online afficheert (www.foodweb.be).

• …58% weet niet dat het FAVV gratis opleidingen 
geeft voor kleine bedrijven.

• …57% weet niet dat het FAVV de 
productterugroepingen op zijn sociale media 
plaatst.

→ het FAVV beter doen kennen



Het FAVV ontwikkelt senibiliserings- en informatiecampagnes voor 
consumenten(2019-2021)



Het FAVV ten dienste van de consumenten
Het meldpunt
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Een 
geoptimaliseerde 
tool in 2018 voor 
de consument en 

het FAVV

Nieuw online platform
Duidelijker, sneller, preciezer
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4278 consumentenklachten in 2018, waarvan 40% gegrond. 
8,8 klachten op 10 worden afgesloten binnen de 30 dagen.
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6392 consumentenvragen in 2018.
8,7 vragen op 10 worden beantwoord binnen de 4 dagen.



Controles gericht 
op directe consumptie
Doel: zorgen dat de consument geen enkel gevaar loopt!

• Kant-en-klare gerechten in snelverkoop (112 monsters, 
61% conform, 2 pathogenen)

• Stoofpotjes in grootkeukens (110 monsters, 98% conform, 
0 pathogenen)

• Consumptie-ijs in ijsstalletjes (108 monsters, 76% 
conform, 0 pathogenen.)

• Vegetarische spreads (110 monsters, 82% conform, 0 
pathogenen)



De zorgen van de 
consument onder de loep
Resultaten van de 
monsternemingen 
“voedingsadditieven”



De zorgen van de 
consument onder de loep
Resultaten van de 
monsternemingen 
“Residuen van 
bestrijdingsmiddelen”



De zorgen van de 
consument onder de loep
Resultaten van de 
monsternemingen “invoer 
van dierlijke producten”



De zorgen van de 
consument onder de loep.

Resultaten van de controles 
“etikettering”



In Europa moeten consumenten toegang hebben tot de informatie over allergenen in 
voedingsmiddelen (voorverpakt of niet).

o Op het etiket van verpakte levensmiddelen: allergenen 
onder de aandacht brengen (vet, onderlijnd,…)

o Niet verpakt (restaurant, bakker, snack, bulk…): nieuwe 
reglementering 12/2014
“De informatie moet op eenvoudig verzoek onmiddellijk 
beschikbaar zijn ter plaatse”

→ opleiding voor kleine bedrijven + didactisch 
materiaal 

→ eind 2017: strengere controles (invloed op de 
globale resultaten)

→Het niet-respecteren van deze wetgeving was
in 2018 de belangrijkste oorzaak van een ongunstig 
inspectieresultaat in de sector B2C.
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De focus op allergenen



Communicatie 
over product-

terugroepingen in 
stijgende lijn in 

2018 

• 171 mededelingen over productterugroepingen naar de 
consumenten en naar de pers (+222% 2017-2018)

• Nog intensere communicatie tussen de Lidstaten

• De agrovoedingssector wordt verantwoordelijker en strikter in 
zijn interne controles

Productterugroepingen en volksgezondheid: elke werkdag neemt 
het FAVV bijna 400 monsters op het Belgische grondgebied. Het 
niveau van conformiteit van voedingswaren in België is hoog en 
blijft jaar na jaar stabiel.



Oorsprong van de productterugroepingen 2017-2018



+25% “RASFF” meldingen voor het FAVV in 2018 tegenover 2017

Europese bescherming van de consument door een Europees alarmsysteem



Reactiviteit en 
beheersing van 
eventuele risico’s meer 
en meer geïntegreerd in 
de agrovoedingssector

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 18



Het FAVV tegen voedselfraude

o 463 fraudedossiers geopend in 2018.

o Intensieve samenwerking op Belgisch, Europees en 
internationaal niveau (douane, Europol,…).

o 22 speciale acties (Silveraxe III, Opson, Bacon, Isora, 
BeeST,…).

o Versterkte controles in de vleessector.

o Versterkte samenwerking tussen het FAVV en de 
gerechtelijke autoriteiten (omzendbrief, 
systematische trimestriële consultaties).
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Versterkte controles 
in de vleessector, 2018

Maatregel ter bestrijding van fraude, parallel met 
de controles van het jaarlijks controleplan.

Kernwoord: bescherming van de consument 
→2.128 herhaalde controles bij alle actoren.
244 PV’s, 40 inbeslagnames en 5 procedures van 
intrekking van erkenning.

Controles gericht op: traceerbaarheid, identificatie 
van de dieren in het slachthuis, analyses op 
producten, controle van de temperaturen, beheer 
van de dierlijke bijproducten.
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Resultaten 2018: veilig voedsel en intensiever 
opvolging van de minder goede spelers
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Resultaten 2018 per 
check-list

Impact van de 
allergenenwetgeving in de 

B2C-sector.



Het FAVV ten dienste 
van de professionelen
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127 dossiers behandeld door de ombudsdienst in 2018
9,7 dossiers op 10 worden afgesloten binnen de 3 maanden



Het FAVV 
begeleidt de 

kleine 
ondernemingen 

al 10 jaar!

Meer dan 75.000 professionelen in 10 jaar gratis opgeleid door het FAVV

In 2018: + 11% personen opgeleid/begeleid
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Maatschappelijke bezorgdheid: het FAVV 
ondersteunt dagelijks kleine bedrijven en 
sociale initiatieven.

o > 750 vrijwilligers en voedselbanken opgeleid in 2018

o Begeleiding van bijna 400 landbouwbedrijven 
(veeteelt, diversificatie)

o Bijen en lokale honingproductie: 100 imkers begeleid

o Jeugdbewegingen: 245 jongeren opgeleid!

o Grootkeukens: 3000 mensen opgeleid

o Opleiding als alternatief voor de administratieve 
boete in de Horeca (1145 mensen opgeleid)

o …



Het FAVV werkt dagelijks aan de 
preventie van en de strijd tegen 
dieren- en plantenziekten in België.

Het FAVV is actief op 
vele fronten!
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Plantengezondheid in België: 
ingevoerde planten uit derde 
landen onder de loep!



Het FAVV en de “Grondvesten voedselveiligheid”: Luisteren, samenbrengen, voorstellen!
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Bedankt voor uw aandacht.
Wij beantwoorden graag uw 

vragen!

Het FAVV: van riek tot vork ten dienste 
van de consument.
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