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Inleiding 

 
De uitwerking van het nieuwe businessplan van het FAVV is in maart 2020 opgestart. Wij hebben veel 
input verzameld om de hoofdlijnen van de werkzaamheden van het FAVV voor de komende jaren te 
kunnen ondersteunen. 

 
Er is een uitgebreide enquête gehouden bij onze stakeholders. Een werkgroep heeft de relevante 
informatie verzameld waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitwerking van de strategische 
en operationele doelstellingen van het FAVV: resultaten van de tevredenheidsenquêtes bij de 
consumenten, de operatoren en ons personeel, aanbevelingen van de FIA-audits van 2018, input van 
het Wetenschappelijk Comité en van de symposia, ... Elk van de directies-generaal van het Agentschap 
werd bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken en het middenmanagement werd actief 
geraadpleegd. 

 
Al deze werkzaamheden werden voorgelegd aan en gevalideerd door het Directiecomité. Het 
Raadgevend Comité werd gedurende het gehele proces op de hoogte gehouden en werd actief 
bevraagd. 

 

Het vorige businessplan bestreek de periode 2018 - 2020. De businessplannen van het FAVV hebben 
altijd betrekking gehad op een periode van drie jaar. Het ontwerp van nieuw businessplan voorzag 
aanvankelijk de periode 2021 - 2023 te bestrijken. 

 

Sommige acties van het oude businessplan worden nog verder gefinaliseerd. Deze hebben vertraging 
opgelopen door de prioriteit die werd gegeven aan de realisatie van de aanbevelingen van de FIA-audit 
en de aanzienlijke impact van COVID op onze activiteiten. Daarom hebben wij ervoor gekozen een 
businessplan op te stellen voor de periode van 1 juli 2021 tot eind 2024 

 
Bovendien komt de periode 2020 (gedeeltelijk) tot 2024 beter overeen met de periode van de legislatuur 
en zien wij een kans om de werkzaamheden van het Agentschap af te stemmen op de legislatuur en het 
regeerakkoord. 

 
De bijkomende besparingsmaatregelen die de regering zal nemen , zullen, indien van toepassing op het 
FAVV onvermijdelijk gevolgen hebben voor de realisatie van dit businessplan. 

 

Daarom werd voor elk van onze acties binnen de strategische en operationele doelstellingen werd een 
prioriteit bepaald: must, if possible, nice to have. De initiatieven die als een "must" worden beschouwd, 
krijgen de hoogste prioriteit, terwijl projecten die als "if possible" of "nice to have" worden beschouwd, 
enkel worden uitgevoerd als er voldoende tijd en middelen voorhanden zijn. 

 
De Minister van Landbouw, de heer Clarinval, heeft het businessplan goedgekeurd op 
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1. Grondslagen werking FAVV 

1.1 Missie 

 
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale 
zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of 
gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst. 

 
Optimale zekerheid 

 

Onze medewerkers streven altijd naar het verwezenlijken van onze missie, maar hoe goed we ook ons 
werk doen, de natuur en de menselijke activiteit zullen altijd voor onvoorziene gebeurtenissen zorgen, 
waardoor we nooit met 100% zekerheid kunnen garanderen dat er zich nooit een probleem zal voordoen. 
Het nulrisico bestaat immers niet, zeker indien we levensmiddelen betaalbaar en smakelijk willen 
houden. 

 
Deze onvoorziene factor weerhoudt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
(FAVV) er niet van om steeds te streven naar die optimale zekerheid, waarbij het Agentschap er continu 
op toeziet dat de bedrijven, die de hoofdverantwoordelijkheid hebben voor de veiligheid van hun 
producten, over een performant autocontrolesysteem beschikken dat minstens aan alle wettelijke 
bepalingen voldoet. Indien het daarnaast noodzakelijk is om te verhinderen dat producten die niet veilig 
worden geacht op de markt komen, kunnen bijkomende maatregelen worden genomen1. 
Daarnaast moeten de bedrijven over een traceringssysteem beschikken dat, indien er zich toch een 
probleem voordoet, garandeert dat informatie snel en volledig aan haar klanten en consumenten 
verstrekt wordt om op die manier niet-conforme producten uit de handel te nemen en mogelijks 
gevaarlijke producten bij de consument terug te halen. 

 
Daarnaast waakt het Agentschap er ook over dat de klanten en consumenten ten alle tijde over alle 
relevante informatie beschikken om de producten die zij aankopen op een veilige manier te kunnen 
consumeren. 

 
Het FAVV zal hierop toezicht houden, handhaven en actief opsporen indien nodig. Het Agentschap zal 
ook flankerende activiteiten ontplooien die de veiligheid ten goede komen, zoals bijvoorbeeld de validatie 
van autocontrolesystemen, een goede communicatie, etc. Dit betekent dat het FAVV haar middelen, die 
altijd beperkt in omvang zullen zijn, hiervoor optimaal moet inzetten met de keuze van de juiste 
prioriteiten, waarbij de voedselveiligheid gegarandeerd blijft. 

 

Dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en 
beschermd zijn 

 

Niet alleen producten moeten betrouwbaar, veilig en beschermd zijn. De opdracht van het FAVV dekt 
ook het toezicht op de gezondheid van dieren en planten en de wijze waarop deze gezondheid 
beschermd wordt. 

 

Nu en in de toekomst 
 

Onze opdracht mag zich niet beperken tot het hier en het nu. We moeten rekening houden dat de 
omstandigheden en voorwaarden waaronder geproduceerd worden, kunnen wijzigen. Denk maar aan 
de klimaatverandering en het recent gewijzigde consumptiegedrag van de consumenten ten gevolgde 
van de COVID-19-pandemie. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, moeten we als 
verantwoordelijke overheidsdienst (kunnen) investeren om voldoende mensen en middelen ook in de 
toekomst te kunnen inzetten voor het realiseren onze missie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 (Art. 14 GFL) 
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1.2 Wettelijke opdracht 

 
De wet van 4 februari houdende oprichting van het FAVV voorziet dat: 

 

Art. 4.  
§ 1. Het Agentschap heeft als doel de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van het 
voedsel teneinde de gezondheid van de consumenten te beschermen. 

 

§ 2. Met het oog hierop is het Agentschap belast met het uitwerken, toepassen en controleren 
van maatregelen die betrekking hebben op de analyse en de beheersing van de risico's die de 
gezondheid van de consumenten kunnen schaden. 

 

§ 3. In het belang van de volksgezondheid is het Agentschap bevoegd voor: 

- 1° de controle, het onderzoek en de keuring van de voedselproducten en hun 
grondstoffen in alle stadia van de voedselketen, en dit in het belang van de 
volksgezondheid; 

- 2° de controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, 
de handel, de in- en uitvoer, de productie-, verwerking-, verpakking-, verhandeling-, 
opslag- en verkoopplaatsen van de voedselproducten en hun grondstoffen, alsmede alle 
andere plaatsen waar zich elk product of elke materie behorend tot de bevoegdheden 
van het Agentschap kunnen bevinden of waar zich zaken kunnen bevinden die toelaten 
inbreuken vast te stellen 

- 3° het verlenen, schorsen en intrekken van erkenningen en vergunningen verbonden 
aan de uitoefening van zijn opdracht; 

- 4° de integratie van en uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de 
voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop; 

- 5° de inzameling, de ordening, het beheer, de archivering en de verspreiding van alle 
informatie in verband met haar opdracht. (…); 

- 6° de uitbouw en de doorvoering van een beleid inzake preventie, sensibilisatie en 
informatie, in overleg met de gewesten en de gemeenschappen; 

- 7° het toezicht op de naleving van de wetgeving betreffende alle schakels van de 
voedselketen. 

 
§ 4. Het Agentschap verleent, binnen het raam van zijn opdracht, aan de bevoegde overheden 
advies met betrekking tot de bestaande en toekomstige regelgeving, met inbegrip van de 
omzetting van de internationale regelgeving in het Belgisch recht. 

 
§ 5. Bij een in de Ministerraad overlegd besluit, bepaalt de Koning binnen het raam van de 
bevoegdheden van het Agentschap de taken waarvoor het Agentschap zich kan laten bijstaan 
door derden of die het Agentschap door derden kan laten verrichten en bepaalt de eraan 
verbonden voorwaarden (…). 

 
§ 6. Teneinde de coherentie en doeltreffendheid van de controletaken te bewaren kan de 
Koning, bij een in de Ministerraad overlegd besluit, aan het Agentschap bijkomende opdrachten 
toevertrouwen betreffende de in artikel 5 opgesomde wetten. 
Voor de financiering van de bijkomende opdrachten van het Agentschap en voor zover deze 
prestaties nog niet worden bezoldigd op grond van wettelijke of reglementaire bepalingen, kan 
de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad aan personen die worden 
gecontroleerd retributies opleggen waarvan Hij het bedrag, de termijnen en de modaliteiten van 
inning bepaalt alsook de gevolgen in geval van niet-betaling of laattijdige betaling. 

 
§ 7. Het Agentschap kan de prefinanciering of de financiering ten laste nemen van de uitgaven 
in het kader van de programma's met betrekking tot de bestrijding van de ziekten bij dieren en 
planten (…). 
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Art. 5. 
(…) 
In het kader van de in artikel 4 beschreven bevoegdheden, is het Agentschap bevoegd voor de volgende 
wetten: 

- 1° de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de gifstoffen, 
slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica; 

- 2° de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel; 

- 3° de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen; 
- 4° de wet van 15 april 1965 betreffende de keuring en de handel in vis, gevogelte, 

konijnen en wild en tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de 
vleeskeuring en de vleeshandel; 

- 5° de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het 
leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende 
het Federaal Agentschap voor nucleaire controle; 

- 6° de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en grondstoffen voor de 
landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt; 

- 7° de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige 
producten schadelijke organismen; 

- 8° de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en 
zeevisserijproducten; 

- 9° de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de 
verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten; 

- 10° de wet van 21 juni 1983 betreffende gemedicineerde diervoeders; 
- 11° de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, 

anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking; 
- 12° de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren; 

- 13° de dierengezondheidswet van 24 maart 1987; 
- 14° de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen; 
- 15° de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde; 
- 16° de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van 

duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en 
de volksgezondheid. 

 
Op basis van deze wet werden alle controlediensten die bevoegd zijn voor de hele voedselketen 
geïntegreerd in het FAVV. 

 

Het FAVV is dus niet alleen bevoegd voor de controles van levensmiddelen, diervoeders, meststoffen 
en fytofarmaceutische producten, maar ze houdt zich ook bezig met het sanitaire (dierenziekten) en 
fytosanitaire (plantaardige sector) toezicht en de preventie- en bestrijdingsmaatregelen. 

 

Het FAVV verzorgt tevens de communicatie over alle materies die betrekking hebben op het FAVV, met 
name informatie voor de consumenten. 

 
Daarnaast beheert het niet alleen haar eigen databanken, maar heeft het ook de verantwoordelijkheid 
over Sanitel en Beltrace. 

 

Het K.B. van 22/02/2001 houdende de organisatie van de controles die worden verricht door het FAVV 
en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen, bekrachtigd bij wet, legt vast wie controles kan 
uitvoeren, hoe controles worden uitgevoerd en op welke wijze maatregelen genomen worden. 

 
De financiering wordt geregeld door de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het 
FAVV. 

 

Voorts zijn er een hele reeks van uitvoeringsbesluiten. Verschillende koninklijke besluiten leggen vast 
welke controles aan het FAVV gedelegeerd zijn: 

 

• controles op het rookverbod; 

• de kwaliteitscontroles bij import en export. 

 
Andere besluiten leggen onder meer de organisatie en structuur van het FAVV vast, delegaties van 
bevoegdheden en andere meer operationele aspecten (een overzicht is terug te vinden op de website 
van het FAVV). 
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1.3 Visie 
 

 

Consument centraal stellen 
 

De consument en de burger staan centraal in een doeltreffend beleid van het FAVV dat steunt op een 
breed maatschappelijk draagvlak. Beschermen van de voedselketen en de volksgezondheid is altijd de 
prioriteit. 

 
Het FAVV heeft ook andere opdrachten gekregen zoals het ondersteunen van de export of het uitvoeren 
van bepaalde taken voor derden en zal deze naar behoren uitvoeren voor zover de nodige mensen en 
middelen ter beschikking zijn. Mochten er op bepaalde momenten keuzes gemaakt moeten worden, dan 
zal de bescherming van de consument altijd de eerste prioriteit zijn. 

 

Onafhankelijke referentie 
 

Het Agentschap moet door al haar stakeholders beschouwd worden als de referentie wanneer het gaat 
over maatregelen die moeten genomen worden in het kader van de voedselveiligheid. Als referentie 
wordt het FAVV als een voorbeeld van een uitstekend werkende overheid beschouwd, die de principes 
van het behoorlijk bestuur respecteert. Het FAVV is geloofwaardig en betrouwbaar waardoor haar 
beslissingen niet in twijfel getrokken worden, ook wanneer dat geen gemakkelijke beslissingen betreft 
(bv. rond euthanasie van dieren). 

 

De adviezen die het FAVV geeft, worden dan ook ernstig genomen. 
 

Zij moet haar beslissingen op een onafhankelijke wijze kunnen nemen, rekening houdend met alle 
elementen van het voorzorgsprincipe. 

 
Vertrouwen bij de consument 

 

De consument moet ervan overtuigd zijn dat het FAVV zijn job optimaal verricht en zodoende de best 
mogelijke zekerheid kan geven dat de levensmiddelen en de producten die hij aankoopt veilig zijn. 

 
Betrouwbaarheid voor de operatoren 

 

Het FAVV houdt toezicht op de voedselketen door middel van controles, inspecties en het opsporen van 
misdrijven. Dit beschermt niet alleen de consument, maar zorgt ervoor dat er in de voedselketen een 
level playing field bestaat, waardoor bonafide bedrijven niet oneerlijk beconcurreerd kunnen worden door 
zij die in het beste geval de kantjes er af lopen en in het slechtste geval frauderen. 

 
Het Agentschap moet ook op adequate wijze zijn activiteiten, zoals keuring en certificatie, uitvoeren die 
de operatoren toelaten hun activiteiten uit te voeren. 

 
De medewerkers van het FAVV voeren hun controles uit met het oog op de veiligheid van de 
voedselketen, maar altijd rekening houdend met de waarden van het FAVV (zie hieronder) en het charter 
van de controleur (www.favv.be). Met het charter van de controleurs engageren we er ons toe om de 
controles met respect en empathie voor de gecontroleerde uit te voeren. Hetzelfde verwachten we 
uiteraard van de gecontroleerde. 

 
Het FAVV zal in het bijzonder aandacht hebben voor de specifieke situatie van de zeer kleine, kleine en 
middelgrote ondernemingen en hiermee rekening houden in de inspanningen van de voorlichtings- en 
begeleidingscel voor de operatoren. 

Het FAVV stelt de consument centraal en is de onafhankelijke referentie voor het bewaken van de 
veiligheid van de voedselketen, de gezondheid van dieren en planten; dankzij het vertrouwen dat het 
heeft opgebouwd bij de consument, de betrouwbaarheid die het heeft getoond aan de operatoren en 
het partnerschap dat het met andere autoriteiten heeft opgebouwd. 
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Partnerschap met andere autoriteiten 
 

De samenwerking met andere overheden en andere stakeholders (inclusief de internationale) mag zich 
niet beperken tot het maken van werkafspraken via protocollen, maar moet streven naar synergiën om 
de doeltreffendheid en efficiëntie te verbeteren. Voor gedeelde bevoegdheden is een globaal beleid 
inclusief globale strategische doelstellingen uitgewerkt, waarin een duidelijke en billijke verdeling van de 
taken opgenomen is. 

 
 

1.4 Waarden 

 
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, 
de federale en regionale niveaus als de medewerkers 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 te realiseren. Het FAVV is 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. Dit ten aanzien van de consument, de operator en zijn eigen medewerker. 

 
De beleving van de waarden door zijn medewerkers en de perceptie van de naleving van deze waarden 
binnen de organisatie werden opgevolgd in de personeelsenquête van 2019. Alhoewel er een gevoel 
heerst dat de waarden binnen de organisatie leven, leeft er ook een perceptie dat deze niet worden 
opgevolgd. 

 
In dit businessplan zal er door het FAVV verder gewerkt worden aan het verbeteren van deze perceptie 
en het doorvoeren van een cultuur binnen zijn organisatie die focust op luisteren en participatie. De 
problematieken die geïdentificeerd werden tijdens de personeelsenquête zullen dan ook worden 
meegenomen in de ontwikkeling van deze cultuur. 
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2. Het FAVV bij afsluiting van het businessplan 2020 (AS IS) 

Na zijn oprichting in 2000 en de definitieve overdracht van het personeel in oktober 2004 heeft het FAVV 
heel wat realisaties op zijn naam staan, maar heeft het ook enkele moeilijke momenten gekend. Zo 
waren er in het verre verleden de naweeën van de dioxinecrisis, de uitbraken van vogelgriep maar ook 
recentelijk de gebeurtenissen naar aanleiding van de ontdekking van fipronil, het fraudeonderzoek bij 
een belangrijk bedrijf in de dierlijke sector, het opduiken van de Afrikaanse varkenspest of de gevolgen 
van COVID-19. We spreken dan nog niet van de kleinere en grotere incidenten die de algemene pers 
niet bereiken en die elk jaar heel wat inspanningen gevraagd hebben, zowel wat betreft levensmiddelen 
als dieren- en plantenziekten. 

 
Toch is het FAVV steeds overeind gebleven en is het zich blijven inzetten voor de bescherming van de 
consumenten. 

 

Sedert het begin van het FAVV werd het beleid vastgelegd in de opeenvolgende businessplannen. Aan 
de start van het nieuw businessplan kan de volgende “state of the organisation” voorgelegd worden: 

• het FAVV beschikt over een solide structuur waarin het beleid uitgetekend wordt, 
onafhankelijk van de uitvoering, met lokale controle-eenheden die centraal aangestuurd 
worden en diensten met specifieke opdrachten zoals communicatie, beheren van 
incidenten en het opzetten van een meldpunt voor de consument; 

• een controleprogramma, gebaseerd op een risico-evaluatie, op basis van een vaste 
methodologie met inspecties volgens bepaalde frequenties en een 
monsternameprogramma dat jaarlijks bijgestuurd wordt voor de volledige voedselketen; 

• een eigen financieringssysteem; 

• een beleid gebaseerd op een risicobeoordeling en de versterking van de implementatie 
van autocontrolesystemen die door derden gevalideerd kunnen worden; 

• de certificatie of accreditatie van quasi alle activiteiten onder de normen ISO 9001 
(certificatie), ISO 17020 (accreditatie), ISO 17025 (accreditatie), ISO 17043 (accreditatie) 
inclusief een volwaardige interne audit en een onafhankelijk Auditcomité; 

• het systematisch en regelmatig bevragen van de belanghebbenden; 

• een Raadgevend Comité dat een gestructureerd overleg met de belanghebbenden 
mogelijk maakt; 

• een goed functionerend Wetenschappelijk Comité; 

• een goede samenwerking met de private partners (dierenartsen, laboratoria, 
verenigingen voor dierziektenbestrijding, OCI’s en sectororganisaties) en andere 
overheidsdiensten, geformaliseerd in overeenkomsten en protocollen; 

• een goed werkend systeem van administratieve boetes; 

• een ombudsdienst; 

• een vulgarisatiecel; 

• een zeer transparant Agentschap; 

• performante laboratoria; 

• goed gestructureerde ondersteunende diensten; 

• een performant inningssysteem voor retributies en heffingen; 

• en een doeltreffend humanresourcesmanagement. 

 
Het streven naar continue verbetering en het inspelen op nieuwe maatschappelijke tendensen is altijd 
een belangrijke bekommernis geweest. 

 
Wat betreft de werking van het FAVV kwam de Federale Interne Audit bovendien in haar audits tot de 
conclusie dat: 

• het FAVV zich heeft georganiseerd om de door de wet opgelegde missie en doelstelling 
te realiseren; 

• het analyse- en inspectieprogramma risico-gebaseerd is; 

• er regelmatig formeel en informeel overleg is met de sectororganisaties; 

• de NOE beschikt over een team met onderzoekservaring; 

• het FAVV beschikt over een uitgewerkte crisisstructuur- en aanpak; 

• het FAVV de wil heeft om transparant te zijn in haar communicatie. 
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Met een risico-gebaseerd controleprogramma, richtlijnen, een uitgebreid technisch opleidingsaanbod en 
een korps van interne en externe experten voor inspecties en laboanalyses zijn alle elementen aanwezig 
die het FAVV in staat stellen om zijn missie te realiseren. 

 
Uiteraard waren er ook verbeterpunten, maar de FIA is tot de conclusie gekomen dat de fundamenten 
van het FAVV wel degelijk solide waren. 

 

Het FAVV heeft ondertussen ook heel wat inspanningen geleverd om een ‘no deal’-Brexit voor te 
bereiden en zal in de mate van het mogelijk hierop voorbereid zijn. Hetzelfde geldt voor de nieuwe 
plantengezondheidswetgeving. 

 
Het FAVV heeft zeer loyaal haar deel gedaan in het kader van de besparingen die aan de overheid 
opgelegd werden. Maar men kan niet om de vaststelling heen dat deze besparingen een belangrijke 
impact hebben gehad en dat vandaag de grenzen van de besparingen merkbaar zijn. Meer besparingen 
zullen nefast zijn en investeringen zijn broodnodig om de taken op een correcte manier te kunnen blijven 
uitoefenen. 

 
 

2.1 Structuur 

 
Het FAVV, opgericht bij wet van 4 februari 2000, is een federale parastatale belast met de evaluatie en 
de beheersing van de risico's die niet alleen de gezondheid van de consumenten maar ook de 
gezondheid van dieren en planten kunnen schaden evenals met de controles op de veiligheid doorheen 
de hele voedselketen. 

 

a. Algemeen 

 
Het FAVV integreert alle controlediensten, bevoegd voor de hele voedselketen. Het controleert niet 
alleen levensmiddelen, diervoeders, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, maar het is ook 
verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van dierziekten en fytosanitaire aspecten (plantaardige 
sector). De opstelling van operationele regelgeving voor de controles, de certificering en de normen voor 
infrastructuur waar de bedrijven actief in de voedselketen zich aan moeten houden, behoort eveneens 
tot zijn opdrachten. Verder beheert het FAVV alle communicatie voor de materies binnen zijn 
bevoegdheid en gaat er specifieke aandacht naar de voorlichting van de consumenten. 

 

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

 
• ongeveer 1.380 medewerkers verdeeld over: 

o de centrale diensten, ISO 9001 gecertificeerd (ongeveer 500 medewerkers); 
o 9 lokale controle-eenheden (LCE's) die ISO 17020 geaccrediteerd zijn (ongeveer 710 

medewerkers); 
o 5 interne ISO 17025 geaccrediteerde laboratoria (ongeveer 140 medewerkers); 
o een dienst die gecoördineerde onderzoeken uitvoert in het kader van fraudebestrijding: 

de nationale opsporingseenheid (NOE) (ongeveer 30 medewerkers); 

• een nauwe samenwerking met de verschillende federale en regionale openbare diensten, 
waaronder de politie en de douane, evenals met privéinstellingen; 

• ongeveer 570 opdrachthouders (BMO), hoofdzakelijk zelfstandige dierenartsen maar ook bio- 
ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors of masters, gelijkgesteld aan ongeveer 300 VTE, 
die controleopdrachten (hoofdzakelijk ante-mortem en post-mortem keuringen in het slachthuis) 
en certificeringstaken uitvoeren onder het toezicht van ambtenaren. In het uitvoeren van hun 
missies voor het FAVV worden de ’BMO-dierenartsen’ als officiële dierenartsen beschouwd; 

• een netwerk van ongeveer 60 externe, door het FAVV erkende, laboratoria en 9 nationale 
referentielaboratoria; 

• en een budget van ongeveer € 185 miljoen 
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b. 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. 

 
Daarnaast werd een strategische cel ter ondersteuning (zie 5.2) van het directiecomité gecreëerd dat 
ook instaat voor het strategisch project management en het beheren van de bedrijfsinformatie. 

 
 

Interne audit, Kwaliteit, Preventie en Ombudsdienst 
 

Deze dienst bestaat uit vier cellen. De cel Interne Audit vormt de hoeksteen van het kwaliteitssysteem 
en interne controle. De cel Kwaliteit is verantwoordelijk voor het geïntegreerd 
kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op de kwaliteitsnormen ISO 9001, 17020, 17025 en 17043. 
De Ombudsdienst behandelt klachten van de operatoren vanuit een streven naar voortdurende 
verbetering met betrekking tot de acties en de werking van de diensten van het FAVV. De Interne Dienst 
voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) ondersteunt de werkgever bij het uitwerken van 
haar welzijnsbeleid. Het FAVV engageert zich om actief bij te dragen aan de tevredenheid en welzijn 
van zijn personeel waarbij geïnvesteerd wordt in een aangename en aangepaste werkomgeving die 
maximaal beveiligd is en besteed aandacht aan zijn waarden die bijdragen tot een gunstig psychosociaal 
welzijnsbeleid. 

 
 

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 is opgericht om kleine producenten en kmo’s te helpen te voldoen aan 
de regelgeving. 

 

Crisispreventie en beheer 
 

De preventie van incidenten in de voedselketen is één van de belangrijkste bezorgdheden 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. 

 

c. DG Controlebeleid 

 
Het directoraat-generaal Controlebeleid (DGCB) is verantwoordelijk voor het uitwerken van het beleid, 
de operationele reglementering en het meerjarig controleprogramma op basis van een risicobeoordeling. 
Dit meerjarenplan moet voldoen aan de vereisten voor het MANCP zoals die voorzien zijn in verordening 
(EU) 2017/625. Bovendien is het verantwoordelijk voor de organisatie van het overleg met de betrokken 
sectoren en de externe instanties 

 

Het DGCB telt 3 sectorale directies: 

• de Directie Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige Producten; 

• de Directie Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten; 

• de Directie Transformatie en Distributie van Levensmiddelen. 
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Hun essentiële opdrachten omvatten: de uitwerking van de wetgeving, de vertegenwoordiging van het 
FAVV bij de Europese Commissie, de Raad en andere internationale fora, het programmeren van de 
monsternemingen, de analyses en de inspecties, de rapportering van de resultaten, de opvolging van 
de autocontrolegidsen en van de implementatie van gevalideerde autocontrolesystemen. 

 
Daarnaast zijn er ook 2 stafdirecties: de “Stafdirectie Internationale zaken”, die zorgt voor het sluiten 
van bilaterale akkoorden om Belgische operatoren toegang te verlenen tot de markt van derde landen 
en operatoren ondersteunt in samenwerking met gewestelijke agentschappen en de “Stafdirectie voor 
Risicobeoordeling” die het Wetenschappelijk Comité ondersteunt en ook eigen risicobeoordelingen 
ontwikkelt. 

 

d. DG 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. 

 

Het DGC vertaalt het jaarlijkse controleprogramma in lokale controleprogramma's en verzekert de 
inspecties, de bemonsteringen en de certificatie en rapportering. Daarnaast staat ze in voor de preventie, 
opsporing en repressie van fraude; de controle op de implementatie van een autocontrolesysteem door 
de operatoren en het op de markt brengen van veilige, conforme en traceerbare producten; het 
registreren van operatoren en toekennen van erkenningen of toelatingen of registratie toe te kennen; het 
nemen van maatregelen. Ook staat het in voor 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 externe diensten, belast met controle en certificatie. 

 

De diensten van het de centrale directie zijn opgedeeld in 3 diensten volgens de activiteiten 

in de voedselketen: 

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

• de Dienst Transformatie (TRA), 

• de Dienst Distributie (DIS). 

 
En een horizontale cel “Notificaties en Certificering” (CNC) die verantwoordelijk is voor de coördinatie van 
de controles in het kader van het intracommunautaire handelsverkeer en de exportcertificering. Ook 
oefent deze dienst de functie uit van nationaal contactpunt voor het RASFF-systeem en het AAC-systeem en 
coördineert het de informatie aan de betrokken diensten in het kader van de meldingsplicht. 

 
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 de NICE om hun opdrachten 
uit te voeren op een gecoördineerde, uniforme wijze en staan ook in voor organisatie van de audits van 
autocontrolesystemen en begeleiding bij externe (HFFAA) audits. Ze omkadert de LCE's in de 
implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem. 

 
Lokale controle-eenheden (LCE's) 

 

Die inspectiediensten zijn georganiseerd in negen lokale (geografische) controle-eenheden (LCE) die 
elk belast zijn met de controle en de certificatie. De negen LCE's staan ieder onder leiding van 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. Daarenboven is in de Belgische (lucht)havens een 
grenscontrolepost (GCP) gevestigd, waar dieren, planten en producten die afkomstig zijn van derde 
landen de Europese markt kunnen binnenkomen. 
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Nationale Opsporingseenheid (NOE) 

 
De NOE is belast met de preventie, de opsporing en het beteugelen van fraude en het gebruik van 
verboden stoffen. Dossiers die een gespecialiseerde, gecoördineerde en/of multidisciplinaire aanpak 
vergen (samenwerking met de parketten, federale of lokale politie) zijn aan de NOE toevertrouwd. 

 
 

e. DG 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 5 eigen geaccrediteerde 
(ISO 17025) laboratoria: (de federale laboratoria van Gembloux, Gentbrugge, Melle, Tervuren en 
Wandre) en 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. 

 

f. DG Algemene Diensten 

 
Het Directoraat-generaal van de Algemene diensten (DGAD) heeft een transversale ondersteunende rol 
voor het geheel van de organisatie en omvat volgende diensten: 

“Personeel en Organisatie (P&O)” verzekert het beheer van het personeel. 

“Informatie- en communicatietechnologie (ICT)”ziet erop toe dat de nodige tools ter beschikking zijn 

om opdrachten uit te voeren en te ondersteunen. 

“Budget en beheerscontrole (B&B)” voert de boekhouding van het FAVV uit en bereidt de begroting 

en de begrotingscontrole van het FAVV voor, analyseert systematisch de mogelijke financiële risico's en 
stelt maatregelen voor om deze risico's te beheersen. 

“Financiering” heeft als opdracht de jaarlijkse heffingen te innen van alle operatoren die aan een 
controle van het FAVV onderworpen zijn. Het int eveneens de retributies die het FAVV aanrekent voor 
bepaalde prestaties. 

“Logistiek” ondersteunt het FAVV in de verscheidene processen en voorziet het met materiaal en 
uitrusting, huisvesting en logistieke bevoorrading. 

“Juridische dienst” verleent juridische expertise aan het FAVV. Het werkt mee aan het opstellen 
van de reglementering en staat tevens in voor de verdediging van de belangen van het FAVV. De 
Commissarissen voor de administratieve boetes stellen administratieve boetes voor aan overtreders 
van de wetgeving en onderhouden de relaties met de parketten. 

 

g. Adviesraden 

Raadgevend Comité 

 

Het Raadgevend Comité van het FAVV verleent op eigen initiatief of op vraag van de minister of de 
Gedelegeerd bestuurder advies over alle materies die betrekking hebben op het door het FAVV gevolgde 
en te volgen beleid. Het comité 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 en mogelijke problematieken gerelateerd met de voedselketen die een impact kunnen 
hebben. 

 
Dit comité bestaat uit 36 leden die de belangrijkste beroepssectoren, de consumentenverenigingen en de 
overheden die betrokken zijn bij de werking van het Agentschap, vertegenwoordigen: 

http://www.favv.be/comites-nl/raadgevend/default.asp
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Wetenschappelijk Comité 

 
Het Wetenschappelijk Comité is een adviesorgaan ingesteld bij het FAVV dat een centrale positie heeft 
in de evaluatie van de risico’s in de voedselketen. Het brengt advies uit op vraag van de Gedelegeerd 
bestuurder van het FAVV, de Minister of op eigen initiatief. 

 
Het is samengesteld uit 22 leden die benoemd zijn bij koninklijk besluit. 

 
De hoofdtaak bestaat uit het geven van onafhankelijk wetenschappelijk advies met betrekking tot 
risicobeoordeling en risicobeheer in relatie tot de bevoegdheden van het FAVV met name over: 

• risico’s in de voedselketen (voedsel, diervoeder, dierengezondheid en 
plantenbescherming); 

• het analyse- en inspectieprogramma; 

• de sectorale autocontrolegidsen; 

• en alle ontwerpen van wet en koninklijk besluit met betrekking tot risicobeoordeling en 
risicobeheer van de voedselketen, dierengezondheid en plantenbescherming. 

 
Auditcomité 

 

Het Auditcomité van het FAVV heeft als opdracht toe te zien op de werking van de interne auditactiviteiten. 
Het Auditcomité bestaat uit twee vertegenwoordigers van het Raadgevend Comité, één 
vertegenwoordiger van de voogdijminister en één consultant gespecialiseerd in audit en 
kwaliteitssystemen die dit comité voorzit en een vertegenwoordiger van het Directiecomité van het FAVV. 

 

 

2.2 Personeelsplan 

 
In de periode 2015-2019 heeft het FAVV de door de federale regering besliste besparingen 
geïmplementeerd en zag het zijn personeelsbudget gevoelig slinken. Het personeelsbestand diende ook 
met bijna 100 voltijdsequivalenten (VTE) te worden verminderd. Het Agentschap probeerde bij de 
besparingen maximaal de diensten te ontzien die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de 
inspecties en controles. 

 
 

http://www.favv.be/wetenschappelijkcomite/werking/leden/
http://www.favv.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/
http://www.favv.be/comites-nl/audit/
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Evolutie Personeel FAVV 
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Het Agentschap voert een actief en dynamisch personeelsbeleid en optimaliseert 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 beschikking van de operatoren met als doel sensibilisering, opleiding en 
begeleiding van deze operatoren en als aanspreekpunt voor de export. Gelet op Brexit (+115 VTE), de 
versterking van het fraudebestrijdingsbeleid (+21 VTE), de strijd tegen Afrikaanse varkenspest (+21 
VTE) en de nieuwe Europese verordening betreffende het sanitair toezicht binnen de plantensector (+46 
VTE) is het personeelsbudget van het FAVV opnieuw verhoogd. 

 
 
 
 

 
   

              

       

       

       

       

       

 
 
 

2.3 Budget en financiering 

 
Het FAVV voert een algemene, analytische en budgettaire boekhouding. Deze wordt door zowel het 
Rekenhof als een bedrijfsrevisor gecontroleerd. 

 

2.3.1 Inkomsten 

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

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

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

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

• EU-subsidies in het kader van de bestrijding van bepaalde dierenziekten of zoönosen of 
quarantaineziekten in de plantaardige sector; 

• verschillende inkomsten zoals administratieve boetes, analyses uitgevoerd door FAVV- 
labo's voor rekening van derden. 
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Inkomsten (in k€) 
AB 
20182 

Realisa 
ties 
2018 

AB 
2019 

Realisa 
ties 
2019 

AB 
2020 

Realisa 
ties 
2020 

IB 
2021*3 

Dotatie 95.880 95.880 96.245 96.245 98.482 98.482 99.317 

Interdepartementale provisie 
(Brexit) 

0 0 0 0 1267 1267 1.509 

Interdepartementale provisie 
(Foedex+) 

400 400 400 400 0 0 0 

Interdepartementale provisie 
(andere) 

19 -250 1.071 1.071 1324 417 0 

Communicerende vaten 
(Personeel FOD VVVL) 

139 139 0 0 0 0 0 

Heffingen 29.097 25.336 30.584 34.536 31.083 25.132 31.135 

Retributies 40.079 43.866 41.175 40.472 42.830 42.326 48.921 

Cofinanciering EU 341 495 302 494 302 1534 302 

Andere 6.205 7.497 4.983 6.085 5.702 4.760 5.702 

Totaal 172.160 173.363 174.760 179.303 180.990 173.918 186.886 

 

 
 
 
 
 
 

 

2 AB = Actueel budget 
3 IB = Initieel budget 
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2.3.2 Uitgaven 

 
De evolutie van de uitgaven van 2018 tot 2021 is de volgende: 

 

 

Uitgaven (in k€) 
AB 
2018 

Realisa 
ties 
2018 

AB 
2019 

Realisa 
ties 
2019 

AB 
2020 

Realisa 
ties 
2020 

IB 
2021* 

Lonen en wedden 90.840 88.486 94.644 91.499 102.688 98.041 106.032 

Andere personeelskosten 2.202 1.703 2.198 2.103 2.679 2.197 2.129 

Personeel 93.042 90.189 96.842 93.602 105.367 100.238 108.161 

Personeelsgebonden 
werkingskosten 

6.017 5.675 6.733 6.155 6.838 6.161 6.357 

ICT 10.043 9.399 10.833 10.004 9.941 9.360 9.014 

Prestaties externe 
dierenartsen 

27.445 26.514 26.949 26.949 27.886 27.886 29.326 

Externe laboratoria 15.415 15.132 16.273 15.255 15.860 14.663 15.546 

Minwaarden 1.933 1.446 2.250 2.385 1.845 1.609 1.933 

Andere werkingskosten 13.977 12.800 14.581 13.179 15.645 13.812 14.912 

Werking 74.830 70.966 77.619 73.927 78.015 73.491 77.088 

Machines, meubilair, ICT 4.039 3.515 3.267 3.080 4.690 4.188 2.667 

Investeringen 4.039 3.515 3.267 3.080 4.690 4.188 2.667 

Afrikaanse Varkenspest 558 388 381 381 844 844 0 

Fipronil – operationele kosten 3 3 12 12 0 0 0 

Fipronil – vergoedingen 30.000 11.080 7.500 340 2.500 912 0 

Influenzavirus H3 0 0 2.000 1.512 0 0 0 

Gerechtskosten (IP + IVK) 2.560 2.560 7.521 7.520 172 172 0 

Andere uitgaven 33.121 14.031 17.414 9.765 3.516 1.927 0 

Totaal 205.032 178.701 195.142 180.374 191.587 179.843 187.916 
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2.4 Behaalde resultaten 
 

a. Barometer 

 
Om een globaal beeld te krijgen van de veiligheid van de voedselketen ontwikkelde het Wetenschappelijk 
Comité (SciCom) 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. 

 

De voedselveiligheidsbarometer 
 

De voedselveiligheidsbarometer is een instrument dat in 2010 werd ontwikkeld door het Wetenschappelijk 
Comité  waarmee op jaarbasis een beeld kan worden verkregen van de evolutie van de algemene 
toestand van de voedselveiligheid in België. De barometer is gebaseerd op een korf van 
voedselveiligheidsindicatoren (VVI) die betrekking hebben op de hele voedselketen, namelijk vanaf de 
preventieve aanpak (autocontrole, inspecties), over de controle van producten (op de aanwezigheid van 
chemische en biologische gevaren), tot de gevolgen voor de volksgezondheid (voedseltoxi-infecties). 
 
Onderstaande figuur geeft de evolutie weer van de voedselveiligheidsbarometer (versie 2) tussen 2010 
en 2020. 
 

 
 

Tussen 2010 en 2020 vertoont de voedselveiligheidsbarometer (versie 2) een globale positieve tendens. 
Deze is hoofdzakelijk het gevolg van gunstige evoluties m.b.t. de autocontrole en aantal gerapporteerde 
gevallen van collectieve voedseltoxi-infecties, Salmonellose en Campylobacteriose bij de mens. De 
conformiteit van producten blijft over het algemeen hoog met gunstige evoluties voor Escherichia coli en 
Campylobacter op karkassen en versneden vlees. De evolutie van de traceerbaarheid in de voedselketen 
en van gerapporteerde gevallen van Listeriose bij de mens is evenwel ongunstig. 
 
De barometer geeft in 2016 voor het eerst sinds zijn berekening een achteruitgang weer van de 
voedselveiligheid. Deze negatieve evolutie is voornamelijk het gevolg van een toename van het aantal 
personen getroffen door een collectieve voedseltoxi-infectie en van het aantal gerapporteerde listeriose 
gevallen bij de mens.  
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Na een éénmalige negatieve evolutie in 2016, geeft de barometer van 2017 opnieuw een positieve trend 
aan. In 2017 waren er namelijk minder personen betrokken bij voedseltoxi-infecties en werden er minder 
gevallen van door voedsel overgedragen Salmonella- en Listeria- infecties gerapporteerd. Nochtans was 
er een belangrijke afname van het aantal gunstige inspecties met betrekking tot een goed functionerend 
autocontrolesysteem en met betrekking tot de infrastructuur, inrichting en hygiëne in de sectoren 
distributie, horeca en gemeenschapskeukens. Hierbij dient wel de kanttekening gemaakt te worden dat 
er wijzigingen werden uitgevoerd m.b.t. het uitvoeren van de inspecties m.b.t. autocontrole en m.b.t. 
infrastructuur, inrichting en hygiëne in de B2C- (business-to-consumer) sector, wat deels de minder 
gunstige resultaten kan verklaren. 
 
In 2018 laat de barometer opnieuw een daling van de voedselveiligheid zien. Deze negatieve evolutie is 
voornamelijk het gevolg van een toename van het aantal personen getroffen door een collectieve 
voedseltoxi-infectie, een afname van het aantal gunstige inspecties met betrekking tot de infrastructuur, 
inrichting en hygiëne in de sectoren distributie, horeca en gemeenschapskeukens en een toename van 
het aantal gerapporteerde van salmonellose gevallen bij de mens. 
 
Voor 2019 geeft de barometer een lichte toename weer ten opzicht van 2018. Deze toename is 
voornamelijk het gevolg van een toename van het aantal gunstige inspecties met betrekking tot 
infrastructuur, inrichting en hygiëne in de horeca, de grootkeukens en de groot- en kleinhandel, en een 
afname van het aantal door voedsel overgedragen Salmonella, Listeria en Campylobacter infecties. In 
2019 waren er evenwel meer meldingen van personen getroffen door een collectieve voedseltoxi-infectie 
(CVTI) dan in 2018. 
 
Onderstaande figuur geeft de evolutie weer van de voedselveiligheidsbarometer (versie 2) tussen 2019 
en 2020. 
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De voedselveiligheidsbarometer (versie 2) geeft voor 2020 een toename van +6,5 % weer ten opzichte 
van 2019. Deze toename is grotendeels een gevolg van minder meldingen van personen getroffen door 
een collectieve voedseltoxi-infectie (CVTI), waaronder een opmerkelijke afname van het aantal gevallen 
van salmonellose en campylobacteriose. Ofschoon het aantal inspecties ongeveer hetzelfde gebleven is, 
wordt net als in 2019 een toename waargenomen van het aantal gunstige inspecties met betrekking tot 
infrastructuur, inrichting en hygiëne in de horeca, de grootkeukens en de groot- en kleinhandel, en met 
betrekking tot de autocontrole in de sectoren toeleveranciers voor de primaire productie, de primaire 
productie en de transformatie. Hierbij wordt opgemerkt dat in de context van de Corona pandemie de 
inspecties op het terrein aangepast en enigermate versoepeld werden. De horeca sector is bovendien 
verplicht gesloten geweest tijdens de eerste en tweede lockdown van maart en oktober 2020. Het 
percentage operatoren die één of meer activiteiten uitoefenen in de toeleveringssector van de primaire 
productie en die een gevalideerd autocontrolesysteem voor al hun activiteiten hebben, is eveneens 
toegenomen terwijl dit percentage in de primaire productie en de transformatie sector afgenomen is. 
 
De conformiteit van producten blijft over het algemeen zeer hoog, maar de indicatoren met betrekking tot 
de controle van producten tonen een lichte afname ten opzichte van 2019. Het meest opvallend is de 
lagere conformiteit met betrekking tot de aanwezigheid van acrylamide (ofschoon nog steeds 95 % 
conformiteit). Daarnaast blijkt uit de indicatorresultaten dat er nog verbeterpotentieel mogelijk is met 
betrekking tot de aanwezigheid van Campylobacter in karkassen en versneden vlees (conformiteit van 89 
%). 
 
De dierengezondheidsbarometer 

 
De dierengezondheidsbarometer is een instrument dat werd ontwikkeld door het Wetenschappelijk 
Comité waarmee op jaarbasis een beeld kan worden verkregen van de evolutie van de algemene 

toestand van de dierengezondheid (nutsdieren) in België. Tussen 2008 en 2017 werd de toestand van 

de dierengezondheid berekend op basis van de eerste versie van de barometer. In 2018 werd deze 

eerste versie opnieuw geëvalueerd. De tweede versie van de barometer is gebaseerd op een 

verschillende korf van indicatoren. De resultaten van beide versies zijn daarom niet vergelijkbaar. 
 

Tussen 2019 en 2020 nam de dierengezondheidsbarometer (versie 2) af met - 3,9 %. 
 

Deze evolutie kan in hoofdzaak worden toegeschreven aan een sterke toename van het aantal 
meldingen van aangifteplichtige dierenziekten en van de antimicrobiële resistentie bij indicatorbacteriën. 
Lichte negatieve evoluties werden verder waargenomen bij de indicatoren die te maken heeft met 
inspecties van de infrastructuur, de inrichting en de hygiëne op de bedrijven, de inspecties 
traceerbaarheid, het percentage afgekeurde pluimveekarkassen en de meldingen van abortus bij 
runderen. Verder werd er een lichte afname van het aantal bedrijven met een gevalideerd 
autocontrolesysteem in de primaire dierlijke productie en een zeer lichte toename van het 
antibioticumgebruik vastgesteld. 

 
Tegelijkertijd stellen we een gunstige evolutie vast op het niveau van de sterfte van kleine herkauwers, 
vleeskalveren en varkens in België. Verder was er een verbetering van het celgetal van rundermelk en 
een daling van het aantal afgekeurde varkenskarkassen. 



Businessplan 2021-2024 goedgekeurd op 20 
 

Onderstaande figuur geeft de evolutie weer van de dierengezondheidsbarometer (versie 2) tussen 2019 
en 2020. 

 

 

 
 

Onderstaande figuur geeft de evolutie weer van de voedselveiligheidsbarometer (versie 2) tussen 2010 
en 2020. 
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In vergelijking met 2010 vertoont de dierengezondheidsbarometer (versie 2) een licht negatieve tendens. 
Deze is hoofdzakelijk het gevolg van minder gunstige evoluties van de indicatoren die te maken hebben 
met meldingen van aangifteplichtige dierenziekten (= toename van het aantal meldingen) en in minder 
mate van de inspecties traceerbaarheid in de dierlijke primaire sector. 

 
De indicatoren die te maken hebben met meldingen van abortus bij herkauwers, antibioticumresistentie 
en het gebruik van antibiotica in de dierlijke productie vertoonden dan weer een gunstige evolutie. Ook 
het aantal bedrijven in de dierlijke primaire sector dat beschikt over een gevalideerd autocontrolesysteem 
vertoonde een gunstige evolutie. 

De plantengezondheidsbarometer 

 
De plantengezondheidsbarometer is een instrument dat werd ontwikkeld door het Wetenschappelijk 
Comité waarmee op jaarbasis een beeld kan worden verkregen van de evolutie van de algemene 

toestand van de plantengezondheid in België. Tussen 2008 en 2017 werd de toestand van de 

plantengezondheid berekend op basis van de eerste versie van de barometer. In 2018 werd deze eerste 

versie opnieuw geëvalueerd. De tweede versie van de barometer is gebaseerd op een verschillende korf 

van indicatoren. De resultaten van beide versies zijn daarom niet vergelijkbaar. 
 

Tussen 2019 en 2020 nam de plantengezondheidsbarometer (versie 2) toe met + 3,8 %. 
 

Deze verbetering van de algemene toestand van de plantengezondheid is voornamelijk te wijten aan de 
gunstige evolutie van één indicator. Deze laatste toont een lager aandeel gedetecteerde gereguleerde 
(quarantaineorganismen) schadelijke organismen in België (wat wordt geïnterpreteerd als een 
verbetering van de fytosanitaire toestand). De gunstige evolutie van deze indicator dient echter 
genuanceerd te worden. Eind 2019 trad namelijk een nieuwe Europese fytosanitaire wetgeving in 
werking. Daarin wordt een hele reeks voorheen gereglementeerde schadelijke organismen niet langer 
beschouwd als quarantaineorganismen maar als gereglementeerde niet-quarantaine organismen. 
Aangezien deze laatsten enkel gereglementeerd zijn voor bepaalde planten bestemd voor opplant en 
aangezien het FAVV niet langer hun aanwezigheid controleert, wordt er bij de berekening van de 
betreffende indicator geen rekening meer met deze schadelijke organismen gehouden. Als de Europese 
fytosanitaire wetgeving ongewijzigd had gebleven, zou het resultaat van de barometer naar schatting - 
1,5% zijn geweest. 

 
Tussen 2019 en 2020 stellen we ook een gunstige evolutie vast van het aantal ontvangen verplichte 
meldingen met betrekking tot plantenziekten en schadelijke organismen (= minder meldingen ontvangen, 
wat wordt geïnterpreteerd als een verbetering van de fytosanitaire situatie), en van de fytosanitaire 
conformiteit van monsters genomen bij invoer. 

 
Tegelijkertijd stellen we een ongunstige evolutie vast op het niveau van de "eerste opsporingen" van 
voor planten schadelijke organismen in België (= toename, wat wordt geïnterpreteerd als een 
verslechtering van de fytosanitaire situatie) en op het niveau van de fytosanitaire inspecties 
(traceerbaarheid). 
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Onderstaande figuur geeft de evolutie weer van de plantengezondheidsbarometer (versie 2) tussen 2019 
en 2020. 

 

Onderstaande figuur geeft de evolutie weer van de plantenveiligheidsbarometer (versie 2) tussen 2010 
en 2020. 

 

 
In vergelijking met 2010 vertoont de plantengezondheidsbarometer (versie 2) een positieve tendens. 
Deze is hoofdzakelijk het gevolg van gunstige evoluties m.b.t. de conformiteit van producten1, de 
autocontrole2 en de meldingsplicht3. 
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1Indicator m.b.t. de controles van gereglementeerde plantenetende of houtetende insecten (= toename 
van het percentage conforme monsters). 

 
2Indicator m.b.t. de autocontrole op het niveau van de plantaardige productie (= toename van het 
percentage activiteiten uitgeoefend met een gevalideerd/gecertificeerd autocontrolesysteem). 

 
3Indicator m.b.t. de meldingsplicht m.b.t. plantenziekten en schadelijke organismen (= minder meldingen 
ontvangen, wat wordt geïnterpreteerd als een verbetering van de fytosanitaire toestand). 

 

b. Enquête consumenten 

 
In 2010, 2013 en 2016 werden perceptie-enquêtes over het FAVV uitgevoerd bij de consumenten. Deze 
enquêtes werden enerzijds georganiseerd voor een panel dat representatief is voor de Belgische 
bevolking en anderzijds afzonderlijk voor iedereen die online aan de enquête wilde deelnemen via de 
website van het FAVV. 

 
In het kader van zijn opdracht voor het FAVV heeft het communicatieagentschap de opdracht gekregen 
om de impact te meten van de communicatiecampagne die voorzien was voor 2019. 

 
Deze meting zal in verschillende fases worden uitgevoerd bij een representatieve steekproef van de 
Belgische bevolking. De resultaten van de eerste peiling worden hieronder weergegeven. Het gaat meer 
bepaald om de 0-meting die werd uitgevoerd vóór de verspreiding van de campagne en waarin de 
thema’s met betrekking tot het imago en de perceptie van het FAVV bij het grote publiek aan bod 
kwamen. 

 
Uit de enquête komt naar voren dat 81% van de bevraagde personen het FAVV kent, maar slechts 13% 
van de respondenten kent de opdrachten van het Agentschap zeer goed. 88% is van mening dat het 
FAVV in België onmisbaar is voor de veiligheid van de consument en wat betreft het imago van het 
Agentschap wordt een gemiddelde score van 7/10 gegeven. 

 

 
 

Uit de enquête werd geconcludeerd dat een eerder didactische communicatiestrategie moet worden 
aangewend. Deze strategie moet meer bepaald gericht zijn op het promoten van de activiteiten, diensten 
en hulpmiddelen van het FAVV ten dienste van de bevolking. Op die manier kan de positieve impact van 
het FAVV op de dagdagelijkse bescherming van de gezondheid van de consumenten meer in de kijker 
worden gezet en kan worden aangetoond dat het FAVV niet enkel optreedt bij crisissituaties die het 
vertrouwen in de voedselketen ondermijnen. 
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c. Enquête operatoren 

 
Het FAVV heeft een perceptie-enquête uitgevoerd bij de operatoren in 2009, 2013 en de laatste keer in 
2017. Aan de hand van de percepties die werden verzameld bij de operatoren krijgt het Agentschap een 
goed zicht op de problemen die zich voordoen op het terrein en tijdens de controles. Het Agentschap 
houdt rekening met de resultaten van deze enquêtes bij de uitwerking van zijn strategie en streeft ernaar 
om zijn controlemethodes en de uitwerking van zijn controleprogramma’s zo goed mogelijk aan te passen 
om de wetgeving na te leven en daarbij te voldoen aan de verwachtingen van de operatoren. Daartoe 
zal het FAVV periodiek blijven peilen naar de tevredenheid van de aan de controles onderworpen 
operatoren. 

 
Bij de tevredenheidsenquête die in 2020 werd uitgevoerd bij de stakeholders (zie punt 4.1.), waren een 
deel van de respondenten operatoren of vertegenwoordigers van de activiteitensectoren. De resultaten 
die naar voren kwamen uit deze enquête kunnen ook helpen bij het bepalen van de richtlijnen die het 
Agentschap volgt. 

 
Een van de interessante resultaten van deze enquête was dat, net zoals bij vorige enquêtes, het 
professionalisme van het FAVV wordt erkend door ongeveer 8 respondenten op 10. Daarentegen is 
slechts de helft van de respondenten van mening dat het FAVV bereid is om nieuwe technologieën te 
implementeren en te beantwoorden aan de evoluerende verwachtingen van de samenleving. 

 
 
 

6 respondenten op 10 zijn van mening dat de administratieve 
werklast te zwaar is om aan de wettelijke eisen te voldoen. 
Sinds tal van jaren werkt het FAVV aan dit punt om de 
administratieve procedures voor de operatoren te 
vereenvoudigen. Het Agentschap zal in het kader van 
administratieve en operationele vereenvoudiging projecten 
blijven uitwerken. 
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Wat crisisbeheer betreft, zijn meer dan 3 op 4 
respondenten van mening dat het FAVV efficiënt 
optreedt voor de betrokken activiteitensector. Het 
Agentschap zal zijn beheer van crisissen en 
incidenten blijven optimaliseren, bijvoorbeeld 
door de samenwerking tussen alle betrokken 
diensten te verbeteren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Kwaliteit en procesbenadering bij het FAVV 
 

Het is de wens van het FAVV om al zijn stakeholders kwaliteitsvolle diensten aan te bieden en zijn 
werking permanent te verbeteren. Daartoe gebruikt het FAVV een geïntegreerd systeem van 
kwaliteitsbeheer dat berust op het ‘Plan-Do-Check-Act’-principe. 

 
Vanaf de eerste jaren van zijn bestaan heeft het FAVV ervoor gekozen om een dergelijk systeem in te 
voeren en de centrale processen ervan te laten certificeren. Deze doelstellingen zijn bereikt. 
Verschillende certificaten, afgeleverd op basis van externe audits, bevestigen vandaag dat het 
Agentschap voldoet aan de ISO-normen 9001, ISO 17020 (controles), ISO 17025 (analyses en 
kalibraties) en ISO 17043 (ringtesten). Het waarborgen van de processen door die verschillende 
certificaten wordt schematisch voorgesteld op onderstaande cartografie. 
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De beginselen van goed bestuur, gehuldigd door de ISO-normen, en de evolutie ervan worden op 
continue wijze geïmplementeerd in het systeem en maken het beter 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 zijn engagement ten 
aanzien van de kwaliteit verderzet en beslist om in deze richting verder te gaan in het kader van het BP 
2021-2024. 

 
De nieuwe editie van ISO 9001, gepubliceerd in 2015, benadrukt het belang dat moet worden toegekend 
aan het beheer van de processen en van de risico’s. De procesbenadering, gebaseerd op de principes 
van end-to-end-werking en de creatie van toegevoegde waarde, beantwoordt goed aan de visie van het 
FAVV. Die biedt bovendien specifieke voordelen, zoals bijvoorbeeld een betere beheersing van de 
activiteiten en van de daaraan verbonden risico’s, succesvolle samenwerkingsmogelijkheden, alsook de 
mogelijkheid om efficiënter te reageren op wijzigingen van de context en op nieuwe interne of externe 
eisen die opduiken. 

 

De procesbenadering, geïllustreerd door de cartografie van de processen, wordt door het Agentschap 
sinds 2015 doorgevoerd. Het doel is om daarbij alle medewerkers te betrekken en hen een efficiënt en 
gebruiksvriendelijk werk- en communicatie-instrument ter beschikking te stellen. De cartografie van de 
processen wordt ook gebruikt als referentiebasis voor bepaalde oefeningen die intern worden 
uitgevoerd, zoals het uitwerken van het interne auditprogramma of de uitvoering van het proces van de 
analytische boekhouding. Deze cartografie werd herzien en dit voor het eerst in 2018. Tijdens het vorige 
businessplan werd de modellering van de processen van het FAVV op deze basis uitgediept. 

 

2.6 Impact FIA-audit 

 
De FIA-audits, aangevraagd door Minister Ducarme in 2018 in navolging van het Veviba-incident, 
hebben veel werk met zich meegebracht voor het Agentschap in 2019 en 2020. De verschillende acties 
die ondernomen zijn, zullen echter een permanente impact hebben op de werking en de manier waarop 
het Agentschap zijn missie uitvoert. 

 
De grootste impact kan worden teruggevonden op de manier waarop de controles, inspecties en missies 
uitgevoerd worden door onze controleurs, inspecteurs en BMO’s. In plaats van controles uit te voeren 
met behulp van zeer uitgebreide checklists die alle items afdekken, zal er gewerkt worden met een 
basischecklist aangevuld met thematische en additionele scopes. Dit zal ons toelaten om de efficiëntie 
van de controles te verhogen zonder in te boeten op de effectiviteit, door de kwaliteit en kwantiteit van 
de controles meer in evenwicht te brengen. Het Agentschap kan zich zo concentreren op de essentie, 
beter antwoorden op complexe vragen binnen de voedselketen en bepaalde aspecten en risico’s meer 
in detail aanpakken aan de hand van het inspectieverleden en het risicoprofiel van een operator. Het 
Agentschap neemt hier ook een actievere rol in bij de opvolging van de resultaten van de ACS-audits. 
Om de opvolging van het inspectieverleden van een operator efficiënt te laten verlopen door de 
controleur, inspecteur en BMO heeft het FAVV geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van haar ICT- 
landschap. 

 
Er zullen maatregelen genomen worden om de “too lates”, dit zijn missies die ingepland zijn binnen het 
inspectieplan maar niet binnen de voorgestelde termijn kunnen worden uitgevoerd, terug te dringen. Zo 
zal er in navolging van een consumentenklacht steeds een volwaardige controle worden uitgevoerd 
binnen het inspectieplan, zullen er geen controles op hobbyhouders van dieren meer gehouden worden 
en zal de inspectiefrequentie binnen de distributiesector gegradeerd worden. Hierdoor zal de 
inspectiefrequentie binnen de distributiesector nog sterker afhankelijk zijn van het risicoprofiel en het 
inspectieverleden van de operator. 

 

Om fraude beter te bestrijden binnen de voedselketen werden er extra middelen vrijgemaakt om de NOE 
uit te breiden. Daarnaast werd er een proefproject ontwikkeld dat uiteindelijk zal leiden tot een 
risicobeoordelingsinstrument. Naast de bestrijding van fraude heeft het Agentschap ook zijn draaiboek 
voor incidentenbeheer aangepast. Zo kan het Agentschap maximaal inzetten op signaalcaptatie binnen 
de eigen databanken en gegevens aangeleverd door Sciensano en andere instanties. 
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Het Agentschap erkent ook het belang van haar stakeholders. Om de communicatie naar de consument 
en operator te verbeteren, werd er een communicatiestrategie uitgewerkt samen met verschillende 
campagnes. Het Agentschap zal ook zelf zijn stakeholdermanagement verder uitwerken in dit 
businessplan. Op deze manier kunnen de stakeholders beter beheerd worden en kunnen de specifieke 
behoeftes van de stakeholders gecapteerd worden om ze de werking van het Agentschap te blijven 
verbeteren. Ook werd het Raadgevend comité, de grootste vergadering van stakeholders binnen het 
Agentschap, geanalyseerd op zijn werking waaruit een aantal verbeteringsvoorstellen vloeiden die de 
werking en betrokkenheid van de stakeholders helpen verbeteren. 

 
Om tegemoet te komen aan bepaalde noden om de voedselveiligheid te vrijwaren, heeft het Agentschap 
enkele wetsvoorstellen uitgewerkt die betrekking hebben op de administratieve boetes, de 
meldingsplicht van operatoren bij non-conforme resultaten en de kwaliteitswaarborging bij externe 
laboratoria (laboratoria die niet onder het beheer vallen van/ niet samenwerken met het Agentschap) 
waar autocontrolemonsters worden geanalyseerd. 

 
Het Agentschap zal blijven investeren in zijn nieuwe controlemethodologie, zodat deze uitgerold kan 
worden over de verschillende sectoren. Hierbij zal er aandacht blijven gegeven worden aan 
signaalcaptatie, communicatie, fraudebestrijding, opleiding en de verdere ontwikkeling van 
ondersteunende ICT-middelen. 
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3. Context waarbinnen het FAVV zal moeten functioneren 

3.1 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 het behoud van Belgische 
exportmarkten en het openstellen van nieuwe exportmarkten, moet hiermee natuurlijk rekening houden. 
België is eveneens een belangrijke speler met betrekking tot de invoer en doorvoer. 

 

 

 

 

3.2 De Europese context 

 
Het Europese beleid inzake veiligheid van de voedselketen en het regelgevend kader 

 

Het huidige Europese voedselveiligheidsbeleid is 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 voedselveiligheidsschandalen en 
was bedoeld om de consument terug het nodige vertrouwen te geven in de veiligheid van 
levensmiddelen, via een communautaire geharmoniseerde aanpak. 

 
De algemene levensmiddelenverordening (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 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 hierbij aangeduid als primaire verantwoordelijke voor de 
veiligheid van de producten. De naleving van de regelgeving door de operatoren moet nagegaan worden 
door officiële controles uitgevoerd door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. 
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Met de oprichting van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) werd een onafhankelijke 
instantie gecreëerd voor risicobeoordeling en -communicatie met betrekking tot de veiligheid van de 
voedselketen. De EFSA doet beroep op een breed internationaal netwerk van wetenschappelijke 
experten en wordt ondersteund door nationale instanties voor risicobeoordeling. 

 
Via het systeem voor snelle waarschuwingen (RASFF) worden notificaties en informatie verspreid naar 
het netwerk van contactpunten van alle lidstaten, de Europese Commissie, EFSA, ESA (ETFA 
Surveillance Authority), Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland. 
Zowel de adviezen van de EFSA als informatie uit het RASFF-systeem worden gebruikt om het 
controleprogramma van het FAVV aan te sturen. 

 

In het kader van het Commissieprogramma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (‘REFIT’ – 
Regulatory Fitness and Performance Programma) werd in 2018 de ‘fitness check’ van de General Food 
Law afgerond. Uit de resultaten van deze uitgebreide beleidsevaluatie bleek dat de verordening vandaag 
nog steeds relevant is en door het toepassen van de algemene principes haar kerndoelstellingen heeft 
bereikt, nl. een hoge mate van bescherming van de menselijke gezondheid en de belangen van de 
consument en een soepele werking van de interne markt. Toch werden er ook een aantal tekortkomingen 
vastgesteld. Zo bleken de transparantie van wetenschappelijke studies en het risicobeoordelingsproces 
belangrijke bezorgdheden en werd vastgesteld dat de risicocommunicatie over het algemeen niet 
doeltreffend genoeg werd geacht wat een weerslag heeft op het vertrouwen van de consument in de 
uitkomsten van het risicoanalyseproces. De bevindingen van de ‘fitness check’ vormde een belangrijke 
basis voor een aanpassing van de General Food Law in 2019 via een verordening betreffende de 
transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen. Deze verordening 
beoogt de toegang van het publiek tot industriële studies die door de EFSA in haar risicobeoordelingen 
worden gebruikt, te verbeteren, het vermogen van de EFSA om wetenschappelijke deskundigen aan te 
werven te waarborgen, de samenwerking tussen de EFSA en nationale wetenschappelijke organen te 
versterken, de betrokkenheid van de lidstaten bij de werkzaamheden van de EFSA te vergroten, en de 
communicatie over risico’s te verbeteren. 

 
Met de General Food Law werd een basis gelegd voor heel wat bijkomende wetgeving zoals het 
hygiënepakket en de controleverordening. Parallel werden verticale vereisten en normen vastgesteld 
voor o.a. dierlijke bijproducten, contactmaterialen, additieven, bijzondere voeding, enz. 
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 activiteiten en met 
kmo'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. 

 

In 2013 legde de Europese Commissie een ambitieus pakket maatregelen voor 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 wou uitbreiden naar 
sectoren waar dit tot nog toe niet werd toegepast: 'slimmere regels voor een veiliger voedselketen'. Na 
lange onderhandelingen werd zo de bestaande EU-wetgeving met betrekking tot dierengezondheid, 
plantengezondheid en de officiële controles doorheen de hele agrovoedselketen herleid tot drie 
kaderverordeningen. 

 

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. 
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Als gevolg van de globalisering van de handel en de klimaatverandering is de insleep van nieuwe 
plaagorganismen in Europa toegenomen. Door de Plant Health Law (verordening (EU) 2016/2031) 
worden de voordien reeds bestaande fytosanitaire voorschriften aangescherpt om 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 implementeren is een goede opvolging van het 
samenwerkingsakkoord met de gewesten (Samenwerkingsakkoord tussen de Ministers van Landbouw 
van de Federale Staat en de gewesten inzake de verdeling van opdrachten voor de toepassing van de 
beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten) belangrijk en 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 dat controles moeten gebaseerd 
zijn op het risico, maar minimale controlefrequenties zullen wel nog mogelijk zijn via aanvullende 
wetgeving, bv. voor controles van producten van dierlijke oorsprong, controles op residuen van verboden 
stoffen in levensmiddelen en diervoeders, dierlijke bijproducten, enz. 

 
De bepalingen inzake officiële labo's werden herzien, de officiële certificering verruimd, en de 
transparantie naar belanghebbenden nog verhoogd. Er werden uitgebreidere toolkits voorzien voor 
fraudebestrijding, voor administratieve bijstand en samenwerking tussen bevoegde autoriteiten tussen 
en binnen de lidstaten en voor handhavingsmaatregelen. De financieringsregels werden herzien maar 
het uitgangspunt blijft dat de bevoegde autoriteiten over voldoende middelen moeten kunnen beschikken 
om hun opdrachten uit te kunnen voeren; dit kan met voldoende nationale flexibiliteit worden ingevuld. 
Tevens werd de basis gecreëerd voor een informatiebeheerssysteem met betrekking tot officiële 
controles die reeds bestaande – zoals Traces en het RASFF-systeem – en toekomstige IT-tools moet 
integreren. 

 
De meeste artikelen van de Plant Health Law en de Official Controls Regulation zijn van toepassing 
geworden op 14 december 2019. De Animal Health Law wordt volledig van toepassing vanaf 21 april 
2021. Om een volledig operationeel systeem in al de betrokken beleidsdomeinen mogelijk te maken, 
werden deze kaderverordeningen ondertussen reeds aangevuld met een omvangrijk pakket van 
aanvullende wetgeving in de vorm van gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen. Dit pakket 
zal echter nog verder groeien, wat zeker nog de nodige inspanningen zal vergen van de Commissie en 
de lidstaten. 

 
Het toezicht door en overleg met de Commissie, en samenwerking op Europees niveau 

 

Binnen de Europese 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 haar 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. 
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Overleg tussen de nationale en Europese autoriteiten is geformaliseerd via de permanente werkgroepen 
van het ‘PAFF’-comité (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 Europese Commissie 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 Officers of Plant 
Health Services) wordt er ook overleg gepleegd tussen de Europese voedselveiligheidsagentschappen 
(HOA – Heads of Agencies). De overlegmomenten van de HOA zijn bedoeld om de onderlinge 
samenwerking te bevorderen en te leren van elkaar. Ook de Europese Commissie erkent 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). 

 
De politieke beleidslijnen van de Commissie voor 2019-2024 en uitdagingen voor de toekomst 

 
Het hierboven geschetste beleid en samenwerking moeten gezien worden in een context van een 
Europese Unie die blijft evolueren. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en de, op het 
moment van de opmaak van dit businessplan, onzekere handelsrelatie die daaruit zal volgen, heeft van 
de overgebleven lidstaten al veel inspanningen gevraagd om de toekomstige situatie voor te bereiden. 
Daartegenover staat dat de uitbreiding van de EU ondertussen verder wordt voorbereid. 

 

Nieuwe technologieën vinden hun toepassing, de complexiteit van de productieprocessen neemt nog 
toe en er zijn ook maatschappelijke trends zoals het ontstaan van nieuwe voedingsgewoonten (bv. de 
consumptie van insecten) of de groeiende aandacht voor duurzaamheid en 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 verwacht de consument van de bevoegde 
autoriteiten dat de veiligheid van de voedselketen bewaakt en gegarandeerd wordt. 

 
Met zes grote ambities voor de periode 2019-2024 heeft de Commissie haar politieke beleidslijnen 
uitgezet voor het toekomstige Europa waarbij ingezet wordt op een ‘Green Deal’, het digitale tijdperk, de 
economie, een sterker Europa in de wereld, de bescherming van onze levenswijze, en een nieuwe impuls 
voor de Europese democratie 

 

Een nieuwe ‘van boer tot bord’-strategie is een kernelement van de ‘Green Deal’. Hierbij worden de 
uitdagingen in verband met duurzame voedselsystemen in een alomvattende benadering behandeld en 
wordt erkend dat gezonde mensen, gezonde samenlevingen en een gezonde planeet niet los van elkaar 
te zien zijn. Europees voedsel geldt wereldwijd reeds als de norm voor wat veilig, ruimschoots 
voorhanden, voedzaam en van hoge kwaliteit is. Nu moet Europees voedsel ook wat duurzaamheid 
betreft wereldwijd de norm worden. Wat met deze strategie wordt nagestreefd, is om de landbouwers, 
vissers en andere exploitanten in de voedselvoorzieningsketen die transitie naar duurzame werkwijzen 
hebben doorlopen te belonen, anderen in staat te stellen de transitie ook aan te gaan en hun bedrijven 
extra kansen te bieden. 

 
Inzake duurzame voedselproductie wil de Commissie acties ondernemen om tegen 2030 o.a. het totale 
gebruik van chemische pesticiden en de daarmee samenhangende risico’s, evenals het gebruik van 
gevaarlijkere pesticiden met 50% te verminderen, het gebruik van meststoffen met ten minste 20% te 
reduceren, en de totale verkoop van antibiotica voor landbouwdieren en in de aquacultuur met 50% te 
doen afnemen. Om de milieueffecten van de veeteelt te verminderen, wil men het in de handel brengen 
van duurzame en innovatieve toevoegingsmiddelen voor diervoeders vergemakkelijken. 

 

In de levensmiddelenverwerking, groothandel, detailhandel, horeca en cateringdiensten wil men 
duurzame praktijken stimuleren, de consumptie van duurzaam voedsel bevorderen en de overschakeling 
op gezonde en duurzame voedingspatronen gemakkelijker maken. Tegen 2030 wil de Commissie de 
voedselverspilling bij de consument en de detailhandel halveren waarbij men eveneens de EU-regels 
inzake datumaanduidingen wil herzien aan de hand van consumentenonderzoek. 
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Daarnaast wil men initiatieven lanceren om producenten te stimuleren de samenstelling van verwerkte 
voedingsmiddelen te wijzigen, onder meer door voedingsprofielen op te stellen om het aanprijzen (via 
voedings- of gezondheidsclaims) van levensmiddelen met een hoog gehalte aan vet, suikers en zout, 
aan banden te leggen. Om de voedselveiligheid en volksgezondheid te vergroten, en de milieuvoetdruk 
van de sector te verkleinen, wil de Commissie een herziening van de EU-wetgeving voorstellen inzake 
materialen die in contact komen met levensmiddelen. 

 
Tegelijkertijd wil de Commissie ook haar strijd tegen voedselfraude opvoeren en zal hiervoor 
samenwerken met de lidstaten, Europol en andere instanties en gebruikmaken van de 
traceerbaarheidsgegevens en waarschuwingsmogelijkheden van de EU om de coördinatie te 
verbeteren. Zij wil ook strengere afschrikwekkende maatregelen en betere invoercontroles voorstellen 
en onderzoeken of de coördinatie- en onderzoekscapaciteit van het Europees bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) kan worden vergroot. 

 

3.3 De economische en sociale context 

 
De maatschappelijke trends zoals het ontstaan van nieuwe voedingsgewoonten, nieuwe technologieën, 
de groeiende aandacht voor duurzaamheid en het vermijden van voedselverspilling en de Europese 
beleidslijnen waarbij wordt ingezet op de nieuwe “Green Deal” van boer tot bord’-strategie en digitalisatie 
vormen het brede kader waarbinnen operatoren binnen de voedselketen voedsel produceren en 
verwerken. De consument verwacht van de autoriteiten dat de voedselveiligheid ook in deze socio- 
economische context bewaakt en gegarandeerd wordt. 
Twee grote factoren zullen verder hun impact uitoefenen, namelijk de Brexit en de sanitaire situatie 
(COVID19-crisis) waarin we ons bevinden en waaruit we bepaalde lessen trekken. Zowel de operatoren 
als het FAVV staan voor grote uitdagingen Post-Brexit en post-COVID. 

 

a. Post Brexit 

 
Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU heeft van de andere lidstaten al veel inspanningen 
gevraagd om zich op de huidige situatie voor te bereiden. 

 

Aangezien het VK een derde land is, is er vanaf 01/01/21 geen vrij handelsverkeer meer, wat een impact 
heeft op de handel tussen de EU-lidstaten en het VK. Zo zal de handel in dieren, producten van dierlijke 
oorsprong, planten en plantaardige producten voortaan aan specifieke sanitaire en fytosanitaire 
voorwaarden moeten voldoen. 

 
De invoer in de EU wordt op Europees niveau geregeld. Importeurs moeten hun zendingen vooraf 
aangeven in het Europees informaticasysteem TRACES en de zending moet vergezeld zijn van een 
officieel certificaat dat de bevoegde overheid van het VK aflevert. Bij binnenkomst in de EU moet de 
zending worden aangeboden aan de bevoegde overheid van de lidstaat (het FAVV in België) in een 
aangewezen grenscontrolepost voor documentaire, overeenstemmings- en fysieke controles. 

 
Wat betekent dit voor onze Belgische voedingsbedrijven, en welke voedingsmiddelen 
(export)ondervinden impact? 

 
De Brexit heeft een grote schadelijke impact voor bepaalde economieën, gezien het Verenigd Koninkrijk 
en België altijd nauwe bilaterale relaties hebben onderhouden. Aangezien bijna 10% van de Belgische 
uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk ging (aandeel Vlaanderen 86% en Wallonië 14% van de Belgische 
export), en BE in grote mate afhankelijk was van de handel met het VK is er een grote impact op de 
Belgische voedingsindustrie. Op korte termijn is de devaluatie van het Britse pond een belangrijke 
uitdaging. 

 

Op lange termijn zijn vooral de verschillen in reglementering, protectionisme, alsook in een meer 
algemeen kader 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 en het Verenigd Koninkrijk was ook een belangrijke (groei)markt voor de 
Belgische voedingsindustrie (cf. BP 2018-2020). 



Businessplan 2021-2024 goedgekeurd op 33 
 

De Belgische voedingssector exporteerde 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. 

 

Wat betekent dit voor de controles op voedselveiligheid, regelgeving en de werking van het 
FAVV? 

 

Teneinde een actualisering toe te laten omtrent procedures, regelgevingen werd en wordt de Brexit 
website van het FAVV permanent geactualiseerd. 

 
De Brexit brengt volgende uitdagingen met zich mee voor het FAVV 

 
Een belangrijke uitdaging in de voorbereiding van de Brexit was het voorzien van de noodzakelijke 
middelen en werden 115 VTE’s medewerkers aangeworven voor de uitvoering van supplementaire 
invoer en uitvoercontroles vanaf 01/01/21. 

 

Naar de nabije toekomst toe zal initieel de focus liggen op communicatie naar operatoren en KMO’s, en 
zal het voor DG Controle een grote uitdaging zijn om deze nieuwe situatie een hoofd te bieden: 
permanente vorming en de organisatie van de invoercontroles en certificering van 
gezondheidscertificaten zullen een bijkomende werklast met zich mee brengen naast de gewone 
controleprogrammatie en de noodzakelijke middelen en mensen zullen nauwlettend moeten opgevolgd 
worden. 
Gezien het VK ook voor reizigers een derde land is, zal reizen met gezelschapsdieren ook worden 
onderworpen aan andere voorwaarden. 

 

b. Post COVID 

 
Het is duidelijk dat de sociaaleconomische impact van de corona crisis van een nooit geziene omvang 
is en dat bij onachtzaamheid ze steeds opnieuw kan opflakkeren. Deze vaststelling leidde tot een aantal 
belangrijke conclusies gemaakt door de groep van tien : 
“ 

• Tot aan de definitieve oplossing voor de pandemie via een vaccin, zullen sanitaire maatregelen 
noodzakelijk blijven. 

• Deze definitieve oplossing zal mogelijk nog maanden op zich laten wachten. 

• We moeten vermijden dat in onze samenleving het sociale en economische leven nogmaals 
danig ingeperkt wordt. 

 
Relance 

 
In deze context waarin de samenleving en de economie maximaal moeten functioneren binnen de 
sanitaire beperkingen, moesten en moeten het FAVV en zijn stakeholders hun werkzaamheden 
verderzetten. 

 

Voor de relance is het noodzakelijk dat de samenleving veerkrachtiger wordt en dat we te maken hebben 
en zullen hebben met maatregelen om faillissementen van aanvoerketens, productieketens tijdens de 
relance te voorkomen en om mensen weer naar werk te leiden, en te houden via permanente vorming, 
en een evenwichtige verhouding tussen arbeid en gezin blijft noodzakelijk. 

 
Ook roepen de sociale partners gezamenlijk op om in geval van telewerk de band met het bedrijf en de 
collega’s niet te laten verdwijnen. 
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Ook voor het FAVV is en blijft deze band essentieel en is een optimale organisatie belangrijk en moet 
voor sedentaire medewerkers het telewerken georganiseerd worden in functie van de efficiënte werking 
en doelstellingen van de respectievelijke diensten. 

 
Belang van de lokale markt stijgt 

 

De online bevraging van stakeholders uitgevoerd door Deloitte, wijst uit “dat de Covid-19 
gezondheidscrisis de consument bewuster gemaakt heeft van het belang van de lokale markt, de 
voordelen van de korte ketens en van gezonde voeding. Dit is een gunstig gevolg voor de Belgische 
landbouw, alhoewel de vrees bestaat dat dit effect slechts van tijdelijke aard zal zijn. Gekoppeld aan 
deze ontwikkeling is een meerderheid van de belanghebbenden van mening dat we nu een lokale markt 
nog meer moeten promoten en de operatoren op dit gebied moeten begeleiden om verder te kunnen 
profiteren van de huidige dynamiek.” 

 
De tendens waarin voorkeur gegeven wordt aan de lokale markt wordt aangetoond door een enquête 
(uitgevoerd door GfK) waar t.o.v. een vergelijkbare periode in 2019 in het eerste semester de aankopen 
van traditionele producten op de hoeve met 97 procent waren gestegen. Ook voor detailhandels die niet 
gelinkt zijn aan de grootdistributie ziet men dat het aankoopgedrag zich voor verse producten heeft 
verschoven naar lokale groenten en fruitwinkels (+39%), slagers (+19%), kruideniers (+40%) en 
biowinkels (+41%). Deze segmenten zijn binnen de grootdistributie gestegen met 13%. 

 
Naast deze tendens dat de lokale markt steeds meer in aanmerking komt bij consumenten en de 
voorkeur voor de korte ketens (= verkoopsysteem waarbij de consument de producent kan identificeren), 
geeft de online bevraging van Deloitte aan dat er bij de geïnterviewden een consensus is dat België zeer 
afhankelijk is van de wereldmarkt en de internationale markt door de overproductie van bepaalde 
producten (bv. vlees of aardappelen). De stakeholders maken zich zorgen over de impact van de COVID- 
19-crisis op de nabije toekomst, omdat de primaire sector ook afhankelijk is van de internationale markt 
om zijn productie af te zetten. 
Sommige marktdeelnemers (met name in de verwerkende sector) zijn niet positief over de toekomst, 
omdat de voortdurende liberalisering van de markt de concurrentievervalsing en de daling in de prijzen 
van bepaalde producten alleen maar verergert. Daarom moeten inspanningen worden opgevoerd en 
moet innovatie worden aangemoedigd. 

 
Digitalisatie 

 

Naar de toekomst toe is het een permanente uitdaging om meer gebruik te maken van bestaande digitale 
technologieën om de digitale dienstverlening en administratieve vereenvoudiging verder uit te bouwen, 
rekening houdend met de lessen uit de COVID-19-crisis. 

 
Als organisatie willen we ten volle profiteren van deze digitale evolutie om onze maatschappelijke 
opdracht tot een goed einde te brengen en de dienstverlening aan de burger en aan operatoren in het 
algemeen en de consument in het bijzonder te verbeteren. Dit door onze werkwijze en processen verder 
te moderniseren waarbij we onze medewerkers ook betere voorwaarden kunnen bieden voor de 
uitvoering van hun taken. 

 

Meer inzetten op telewerk betekent voor onze organisatie dat onze manier van samenwerken zal 
evolueren en dat we met z’n allen dagelijks moeten bouwen aan het vertrouwen in elkaar, 
resultaatgerichtheid en de kwaliteit van onze dienstverlening. 

 
Continuïteit bij controles in de voedselketen 

 

Wat betreft de controle op de voedselketen werden bij de aanvang van de COVID-19-crisis reeds 
prioriteiten vastgelegd, gezien de continuïteit van de voedselvoorziening en voedselveiligheid hand in 
hand gaan. 

 
Er werden risico gebaseerde prioriteiten gelegd, er werden en worden flexibele tools en controle 
methodologieën (checklist Light) ontwikkeld die inspelen op deze nieuwe situatie en de noodzakelijke 
middelen werden en worden voorzien om in de nieuwe sanitaire situatie op efficiënte wijze de 
voedselketen te controleren. In deze situatie wordt een pragmatische doch doortastende aanpak 
beoogd. 
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Ook worden de wetenschappelijke evoluties in het kader van COVID-19 in relatie tot de voedselketen 
nauwlettend opgevolgd en werden adviezen gevraagd aan het SciCom met het oog op bijkomende 
maatregelen, die werden geïmplementeerd. 

 
Rekening houdend met de socio-economische verschijnselen, mogelijke nieuwe gevaren binnen deze 
sanitaire toestand, blijft het een uitdaging om tijdens en post-COVID verder het op risico gebaseerde 
controleprogramma bij te sturen. 

 

Bij het uitvoeren van controles in de voedselketen staat sanitaire veiligheid naast voedselveiligheid meer 
dan ooit in “the picture”. 

 

3.4 Technologische en wetenschappelijke evoluties en uitdagingen 

 
Het bewaken van de veiligheid van de voedselketen blijft een belangrijk aandachtspunt en dit niet alleen 
omwille van de globalisering van de voedselketen, maar ook door het streven naar duurzamere 
voedselsystemen. In de context van de klimaatverandering en de aantasting van het milieu, voorziet de 
Europese ‘Green Deal’ een actieplan om onder meer hulpbronnen efficiënter te gebruiken door over te 
schakelen op een schone, circulaire economie. Van de tendens tot vermindering van de 
voedselverspilling, over duurzaam omgaan met de natuurlijke bronnen zoals water, tot recyclage van 
verpakkingsmaterialen, maar ook de gewijzigde voedingsgewoontes en de toegenomen interesse voor 
korte-keten producten leiden tot nieuwe uitdagingen op het vlak van de veiligheid van de voedselketen 
en kunnen verschillende potentiële voedselveiligheidsrisico’s met zich meebrengen. 

 
Net zoals in andere economieën, volgen ook in de voedselketen de technologische innovaties 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. 

 
De technologische vooruitgang biedt ook opportuniteiten voor de bewaking van de veiligheid van de 
voedselketen. Tegenwoordig worden massa's data gegenereerd door sensoren, door performantere 
testen, door nieuwe observatiemethoden (drones, microsatellieten, …) 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 snel evoluerende kennis die 
niet altijd de toets van de wetenschappelijke ‘peer review’ heeft doorstaan. De COVID-19-pandemie 
heeft dit onder meer aan het licht gebracht. 

 
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 programma’s 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 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 Genome 
Sequencing' (WGS) technieken valt hierbij te verwachten. Zo is WGS de afgelopen jaren 
getransformeerd van uitsluitend een onderzoeksmethode naar een methodologie die steeds meer 
routinematig wordt toegepast in vele gebieden, waaronder diagnostiek, antimicrobiële resistentie en 
bronopsporing van voedseltoxi-infecties. Deze technologie heeft een hoger onderscheidingsvermogen 
vergeleken met traditionele moleculaire typeringsmethoden en ontwikkelt zich in hoog tempo, met 
continue kwaliteitsverbetering en kostenreductie. Voor verdere toepassing binnen de 
voedselmicrobiologie zijn er wel nog uitdagingen op het vlak van data-analyse en data-uitwisseling. 
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Op plantaardige producten (bladgroenten, kiemgroenten…) worden pathogenen meer en meer 
opgespoord. Deze pathogenen liggen vaker dan vroeger aan de basis van voedseltoxi-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 het Agentschap erin bestaan om 
ook voor (opkomende) gevaren waarvoor nog geen wettelijke normen bestaan een controlebeleid toe te 
passen en de toenemende kennis omtrent hormoonverstorende stoffen, nanodeeltjes en genetisch 
gewijzigde organismen verder op te volgen. Op het vlak van de risicobeoordeling van chemische gevaren 
zijn er nieuwe evoluties te verwachten door verdere ontwikkelingen op het vlak van geïntegreerde 
benaderingen voor toxiciteitstesten en blootstellingsschatting en een toenemende kennis over het 
cocktaileffect van mengsels van stoffen. 



Businessplan 2021-2024 goedgekeurd op 37 
 

4. Input van de stakeholders voor de toekomst 

4.1 Kwalitatieve enquête bij belanghebbenden (SWOT-stakeholdersbevraging) 

 
Om ervoor te zorgen dat dit businessplan beantwoordt aan de verwachtingen van zijn stakeholders, 

voerde het FAVV tussen april en juni 2020 een kwalitatieve enquête uit om de standpunten, de 

behoeften, de verbeteringsmogelijkheden en de risico's die de operatoren, de federaties en de 

overheden hebben waargenomen te achterhalen. 

Het doel van de bevraging is om inzicht te krijgen in de beoordeling van de stakeholders over de manier 

waarop het FAVV haar huidige missie vervult, en t.a.v. de strategische visie van het Agentschap, zodat 

het Agentschap deze strategische visie eventueel kan bijsturen in haar nieuwe businessplan. 

Teneinde de objectiviteit van de resultaten zo goed mogelijk te garanderen gaf het FAVV de opdracht 

voor de bevraging aan een externe firma (Deloitte) in het kader van een raamcontract met de overheid. 

Deze bevraging mondde uit in een rapport met aanbevelingen voor mogelijke verbeteringen van de 

dienstverlening en de activiteiten van het FAVV gemaakt door de bevraagde stakeholders. 

Volgende thema’s werden aangehaald : (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) 

Autocontrolesysteem, (15) Voedselfraude,(16) sociaal-economische context. 

De enquête is uitgevoerd via een online-enquête en door het uitvoeren van 61 persoonlijke-diepte- 

interviews. Er werd bijzondere aandacht besteed aan een geografische en sectorale verdeling in de lijst 

van deelnemers aan de enquête. 

De belangrijkste algemene bevindingen van de respondenten zijn dat: 
 

• het FAVV beschouwd wordt als een efficiënte instelling die op het internationaal niveau 
als voorbeeld dient; 

• het autocontrolesysteem (ACS) beschouwd wordt als volledig en essentieel voor de 
voedselveiligheid; 

• het FAVV een ruimte voor samenwerking en overleg biedt via meerdere kanalen. 

• het werk van de Begeleidings- en voorlichtingscel enorm gewaardeerd wordt. 

• de preventie en het beheer van incidenten door het FAVV erkend wordt als juist en 
efficiënt. 

 
 

Bij de respondenten bestaat er echter nog steeds het gevoel dat het FAVV: 

• onvoldoende haar positieve rol benadrukt in haar externe communicatie naar het grote 
publiek toe; 

• de inspanningen op het gebied van administratieve vereenvoudiging en digitalisering 
moeten voortgezet worden, rekening houdend met de lessen die zijn getrokken uit de 
COVID-19-crisis (“Digital Food Safety”); 

• moet blijven werken aan een uniforme toepassing en interpretatie van de wetten 
tijdens de controles; 

• de inspanningen die geleverd moeten worden om de operatoren dichter bij elkaar te 
brengen blijven voortzetten, zodat ze verder kunnen investeren in participatie en 
overleg. 
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Bij de verschillende respondenten blijven er nog enkele bezorgdheden bestaan. 

• De wens dat het FAVV naast haar controlemissie ook advies en begeleiding geeft. 

• Het belang dat de eisen en verplichtingen voor kleinere landbouwbedrijven zoveel 
mogelijk worden bekeken en indien nodig, aangepast om nieuwe marktdeelnemers aan 
te moedigen en innovatie te bevorderen. 

 
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. De thema’s met het grootste verbeterpotentieel zijn: 

• het FAVV en de andere overheidsinstanties; 

• het FAVV en de administratieve lasten. 

 

Ook wat betreft de thema’s communicatie, financiering en keuring & inspectie en beleid en regelgeving 

is er nog marge voor verbetering aanwezig 

Tenslotte bevat het rapport een analyse van de sterktes, de zwaktes, de opportuniteiten en de 

bedreigingen (SWOT) en de conclusie van deze analyse. 

Sterktes 
 

De erkenning en autoriteit van het FAVV op vlak van voedselveiligheid, zowel nationaal als 
internationaal. Het Agentschap heeft daarbij sterke professionele vakkennis waardoor het zich kan 
onderscheiden van andere landen, en dit ondanks de kostenbesparingen van de voorbije jaren. 

 
Het huidige overlegmodel is goed ontwikkeld (vb. stakeholdersbevraging ter voorbereiding van het 
businessplan, de jaarlijkse tevredenheidsenquêtes, etc.) bij vooral operatoren en ook consumenten. 

 

De aanpak op vlak van incidenten en crisissen verloopt doorgaans op een effectieve manier. 

Zwaktes 

Het vertrouwen en de draagkracht bij zowel operatoren als sectoren. Hierbij is er nood aan voldoende 
praktijkkennis om zich te kunnen inleven in de realiteit van operatoren. Daarnaast is het cruciaal dat er 
ook voldoende geluisterd wordt naar de operatoren om hun draagvlak te behouden. 

 
Er is een stijgende behoefte aan meer participatie bij het uitwerken van het controlebeleid en de 
regelgeving. 

 

De externe communicatie van het FAVV t.a.v. de media en het grotere publiek wordt nu voornamelijk 
als te zwak beschouwd. Het Agentschap moet daarbij zijn nut en relevantie voor zowel de bevolking als 
de economie proactief aantonen. 

 

Een huidig gebrek aan een pragmatische aanpak met betrekking tot de controles, waarbij er soms 
onvoldoende ruimte is voor interpretatie. 

 
Bedreigingen 

 
De regionalisering van bevoegdheden bemoeilijkt de samenwerking tussen gefragmenteerde 
overheidsdiensten en de effectiviteit van een totale controleketen. 

 

Bij uitbreiding van het takenpakket (vb. meer actieve begeleiding & coaching, het tegengaan van 
voedselfraude, etc.) moet er voldoende financiering worden voorzien vanuit overheid en operatoren. 
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Nieuwe innovaties en toekomstontwikkelingen bij operatoren vereisen nieuwe werkwijzen vanuit het 
FAVV – de communicatie hierover moet duidelijk zijn, en idealiter wordt er hierrond ook meer overlegd 
met de industrie (vb. duidelijke communicatie over hoe online handelsdiensten worden gecontroleerd). 

 
Onvoldoende zichtbare politieke steun voor het FAVV-beleid in een complex en gefragmenteerd 
landschap van bevoegdheden. 

 

Opportuniteiten 
 

Het Agentschap kan zijn voedselveiligheidsbeleid benchmarken met andere EU-lidstaten zonder daarbij 
zijn competitief voordeel en positief imago in gevaar te brengen, en met aandacht voor het faciliteren 
van innovatie in de sector. 

 
Meer gebruik maken van bestaande digitale technologieën (vb. Artificiële Intelligentie, Internet of 
Things, etc.) om de digitale dienstverlening en administratieve vereenvoudiging verder uit te bouwen, 
rekening houdend met geleerde lessen uit de COVID-19-crisis. 

 

Het Agentschap kan meer inzetten op de uniformisering van inspecties binnen de LCE's. Daarbij is het 
ook van belang dat de LCE's en de centrale dienst op één lijn staan om gelijke behandeling te realiseren. 

 
Samenwerking met controlediensten (vb. douane, politie, parket, etc.) verder versterken om 
voedselfraude op te sporen, met speciale aandacht voor e-commerce. 

 

Opzetten van focusgroepen rond pertinente thema’s, zoals bijvoorbeeld collaborative regulation, 
innovatie en nieuwe technologie, digitale voedselveiligheid, enz. 

 

4.2 Regeerakkoord 

 
Het nieuwe businessplan zal met een belangrijk deel van de legislatuur van de regering De Croo 
overlappen. Het is dus belangrijk om in de strategische en operationele objectieven het beleid van de 
regering in het algemeen en de bevoegde minister in het bijzonder te integreren. 

 
Regeerakkoord 

 
https://www.belgium.be/sites/default/files/Regeerakkoord_2020.pdf 

In het regeerakkoord hebben de volgende passages betrekking op het FAVV en de veiligheid van de 
voedselketen, voor wat betreft de bevoegdheid van het FAVV. 

 

Audits 

“De regering bekijkt de doorgevoerde audits naar de werking van het FAVV en voert indien nodig 
maatregelen door. Bij het onderzoeken van de nodige maatregelen zal er ook een reflectie gevoerd 
worden over de voogdij over het FAVV.” 

 
Voedselveiligheid 

“De regering zal er in haar beleid met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen op toezien dat 
een hoog niveau van voedselveiligheid wordt gewaarborgd. Zij zal in het grootste deel van haar handelen 
uitgaan van de science-based methode en rekening houden met het voorzorgsbeginsel. 

 

Alle producten waarvan vermoed wordt dat zij een gevaar voor de gezondheid, de biodiversiteit en het 
leefmilieu inhouden, moeten worden onderzocht op die wetenschappelijke basis en in overleg met de 
betrokken sectoren om de nadelige sociaaleconomische gevolgen te beperken.” 

 

Daarnaast zijn er nog een aantal meer algemene passages die van toepassing kunnen zijn op de werking 
van het FAVV. 

https://www.belgium.be/sites/default/files/Regeerakkoord_2020.pdf
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Administratieve lasten 

“De afbouw van de administratieve lasten voor de burger en de ondernemingen, o.a. door de digitale 
dienstverlening te verbeteren, het ontsluiten en het verder ontwikkelen van e-government toepassingen, 
met respect voor de “only once”- en “think small first”-principes, en het implementeren van snellere 
vergunningsprocedures en smart contracts met respect voor de wetgeving inzake overheidsopdrachten. 
Binnen de eerste zes maanden leggen de colleges van voorzitters een plan neer voor een substantiële 
verlaging van administratieve lasten en een reductie van slapende regelgeving voor burgers en 
ondernemingen” 

 
Digitalisering 

“De regering werkt een meer eengemaakte e-government-strategie uit om toekomstige digitale 
prioriteiten en aanbestedingen beter te coördineren, onder meer op basis van de Single Digital Gateway- 
verordening” 

 
“Inzake digitalisatie: Versterking van het digitaal actieplan Digital Belgium en investeringen die de ‘digital 
competitiveness’ van België versterken: 

 
- Verbetering van de digitale dienstverlening door de federale overheid, in het bijzonder mHealth, 

eHealth en eJustice; 
… 

- Ontwikkeling van een federale datastrategie, voor het inzetten van big data (geen individuele 
data) voor publieke doeleinden zoals bevorderen van gezondheid of verbeteren van mobiliteit.” 

 
Bescherming van de consument 

“In het belang van alle burgers, consumenten en ondernemingen maakt de regering verder werk van 
een goede bescherming van de consument. Een voldoende hoog niveau van consumentenbescherming 
is een essentiële voorwaarde bij het creëren van een competitieve, duurzame en evenwichtige werking 
van de markt, en houdt in het bijzonder rekening met de zwakkeren in onze samenleving. De regering 
draagt er zorg voor dat de consument over de nodige en correcte informatie, die op toegankelijke wijze 
beschikbaar is, om met kennis van zaken een beslissing te nemen, dat hij niet geconfronteerd wordt met 
oneerlijke handelspraktijken. De kwaliteit van de producten en diensten die hij afneemt moet 
beantwoorden aan wat hij redelijkerwijze mag verwachten en zijn klachten moeten op een correcte wijze 
worden behandeld.” 

 
Circulaire economie 

“De regering zal in afstemming met de deelstaten een federaal actieplan circulaire economie uitwerken 
om het grondstoffengebruik en de materialenvoetafdruk in productie en consumptie sterk te 
verminderen.” 

 
Beleidsverklaring minister van landbouw 

 
In de beleidsverklaring van de minister van landbouw hebben de volgende passages betrekking op het 
FAVV: 

 
“Landbouw en voedselveiligheid gaan hand in hand: veilige dierlijke en plantaardige producten 
garanderen, van riek tot vork, is een permanente uitdaging, die de sector toelaat om aan de consument 
veilige en kwaliteitsvolle producten te bieden.” 

 

“De consument zal hierbij centraal staan en dit moet de rode draad zijn in het beleid van het Agentschap. 
Gezond voedsel, gezonde dieren en planten, geproduceerd op basis van een duurzame en 
gecoördineerde aanpak, zijn ook rendabiliteits- en duurzaamheidsgaranties” 

 

“De promotie van de export is wel degelijk de bevoegdheid van de gewesten, maar de diensten van het 
FAVV zullen een belangrijke rol blijven spelen om de noodzakelijke sanitaire en fytosanitaire akkoorden 
te sluiten. Het FAVV speelt een belangrijke rol in het certificatieproces dat op een efficiënte manier moet 
georganiseerd zijn, waarbij het respect voor de vereisten van de derde landen en de kwaliteit van het 
certificatieproces essentieel is voor het behoud van het vertrouwen van de derde landen in de Belgische 
producten.” 
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“Naast de export zal ik ook oog hebben voor de binnenlandse markt en de maatschappelijke evoluties 
die daarmee samenhangen. De ontwikkeling van de korte keten en de strijd tegen de voedselverspilling 
spelen hierin een belangrijke rol. Het staat buiten kijf dat de veiligheid van de producten gegarandeerd 
moet zijn en er nooit een voedselveiligheid met twee snelheden mag ontstaan, maar dat mag ons niet 
beletten na te gaan welke maatregelen genomen kunnen worden om de korte keten te faciliteren en 
waar nodig in overleg met de gewesten te begeleiden.” 

 
“Het Agentschap zal zijn acties voor 2021 tot 2024 baseren op zijn nieuwe businessplan (BP), dat mij ter 
goedkeuring zal worden voorgelegd. Ik zal het Agentschap begeleiden in de uitvoering van dit BP.” 

 

“Zo kunnen we de consument een gezonde voeding garanderen, die de wettelijke normen respecteert 
van de FOD Volksgezondheid, en daarbij onze producenten beschermen tegen elke vorm van oneerlijke 
concurrentie door de niet-naleving van de sanitaire normen. Zoals beschreven in het regeerakkoord, is 
het van essentieel belang dat de risico’s voor de gezondheid, de biodiversiteit en het leefmilieu 
geanalyseerd worden volgens de science-based methode, gebaseerd op objectieve en becijferde 
gegevens. Dat is een van de opdrachten van het Wetenschappelijk Comité (SciCom) van het FAVV.” 

 
“Ik zal ook de opvolging en de finalisering van de aanbevelingen van de audit van het FAVV, uitgevoerd 
door de Federale Interne Auditdienst (FIA) naar aanleiding van de fraude gepleegd door de onderneming 
Veviba, met grote aandacht volgen.” 

 

“Het begrotingsfonds voor de gezondheid van de dieren en producten van dierlijke oorsprong, kortom 
het Sanitair Fonds, maakt deel uit van het DG4 van de FOD Volksgezondheid. Het is een belangrijke 
hendel in het voorkomen van besmettelijke dierziekten en het garanderen van een snelle aanpak en 
vergoeding bij uitbraken van een aantal aangifteplichtige dierziekten. Het systeem is ongeveer 30 jaar 
oud en dient geëvalueerd. te worden om de komende uitdagingen (kleiner aantal dieren, grotere 
bedrijven, nieuw opkomende dierziekten) het hoofd te kunnen bieden. Inzake diergezondheid dringt een 
herwaardering van het diergeneeskundig beroep zich op. Binnen de volksgezondheid is de dierenarts 
een waardevolle schakel om zoönosen te voorkomen, antimicrobiële resistentie in te dijken en de 
voedselveiligheid te verhogen.“ 

 
“In een “One Health”-concept kan de gezondheid van de mens niet los gezien worden van de gezondheid 
van dieren en planten; ook hier is er een essentiële rol voor de landbouw weggelegd. Het behoud en het 
creëren van een gezond leefmilieu zal een belangrijke dimensie hebben in ons sanitair beleid; daarvoor 
moet de strijd tegen antibioticaresistentie worden voortgezet, met name bevorderd door de dynamiek 
van de vermindering van het gebruik van antimicrobiële middelen (AMR) in de diergeneeskunde voor 
landbouwhuisdieren en huisdieren.” 

 
“Op korte termijn heeft de RAGCA (Risk Assessment Group-COVIDAnimals), opgericht op initiatief van 
het Wetenschappelijk Comité van het FAVV, als opdracht de verspreiding van de zoönose COVID-19 
door huisdieren en wilde dieren te monitoren. Op middellange en lange termijn zal het doel er vooral in 
bestaan om een generiek bestrijdingsplan uit te werken tegen pandemieën, een project dat 
gecoördineerd zal moeten worden tussen de ministers van Landbouw en Volksgezondheid.” 
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5. Aanpak van de periode 2021-2024 

5.1 Algemene oriëntatie 
 

a. Beleid 

 
Er werden zes strategische opties gedefinieerd en wij hebben de daaruit voortvloeiende strategische en 
operationele doelstellingen bepaald. Deze strategische opties zullen de werkzaamheden en activiteiten 
van het FAVV in de nieuwe periode sturen, en dit aan de hand van twee hoofdlijnen. 

 

Enerzijds worden operationele en routinewerkzaamheden uitgevoerd door welomschreven 
werkprocessen. Deze processen zijn opgenomen in onze cartografie van de processen. Het gaat hier 
om activiteiten die het FAVV herhaaldelijk uitvoert. Om een optimale werking te garanderen, werd 
belangrijk werk verricht om voor elk van deze processen prestatie-indicatoren (KPI – Kritieke Prestatie 
Indicator) vast te stellen, zodat de opvolging ervan kan worden gegarandeerd. Er werden strategische 
indicatoren geïdentificeerd voor onze meest kritische processen, zodat het Directiecomité deze actief 
kan volgen. Het is de bedoeling een systeem op te zetten om de prestaties te volgen en te kunnen 
ingrijpen in geval van disfuncties of wanneer de verwezenlijking van onze opdracht in gevaar komt. 

 
Anderzijds moet de organisatie ook in staat zijn bepaalde veranderingen in gang te zetten om te 
evolueren, te verbeteren en te moderniseren. We staan hier voor nieuwe initiatieven en het tweede luik 
van de acties, de projecten en programma's. Voor elk van de strategische en operationele doelstellingen 
werden verbeteringsprojecten in kaart gebracht. 

 

b. Organisatie 

 
Strategische cel 

 

Het idee om een strategische cel op te richten binnen het FAVV is het resultaat van denkwerk betreffende 
de noodzaak om op een meer transversale manier te werken. De conclusies van de FIA-audit van 2018 
verwezen wat het deel bestuur betreft uitdrukkelijk naar deze problematiek. In zijn aanbevelingen vraagt 
de FIA een evaluatie van de bijdrage van de DG’s aan de realisatie van de holistische visie en de 
prestaties van het Agentschap in zijn geheel. 

 
Het is belangrijk voor een organisatie om te beschikken over een team dat zich specifiek bezighoudt met 
de strategie, de voorbereiding van de beslissingen, het uitwerken van programma's, de opvolging en de 
coördinatie van strategische projecten... Het management heeft daarom besloten om binnen de diensten 
van de Gedelegeerd Bestuurder een strategische cel op te richten. Het doel van deze cel is om een meer 
holistische visie op de activiteiten van het Agentschap uit te werken en in fine het Directiecomité te 
ondersteunen. 

 
De werkzaamheden van de Strategische cel zullen concreet gericht zijn op drie werkpijlers: 

 

 
Pijler A: Ondersteuning van het Directiecomité 
In het kader van deze pijler heeft de strategische cel als opdracht het ondersteunen van het 
Directiecomité bij zijn besluitvorming en ziet ze erop toe dat de dossiers die aan het Directiecomité 
worden voorgelegd, goed worden voorbereid. 

 

Pijler B: Project Management Office 
In het kader van deze pijler heeft de strategische cel als opdracht het opzetten van een beheer van de 
portefeuille van de strategische projecten van het FAVV en het rapporteren aan het Directiecomité over 
de voortgang van deze projecten. 

 

Pijler C: Enterprisearchitectuur 
In het kader van deze pijler ontwikkelt de strategische cel een holistische visie op de organisatie die 
rekening houdt met de volgende componenten: de businessarchitectuur (de processen), de 
informatiearchitectuur en de ICT-architectuur (applicaties); net als de interacties tussen deze 
verschillende componenten. 
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De doelstelling van de oprichting van deze cel is meerwaarde creëren en op een efficiëntere manier 
werken aan de realisatie van onze doelstellingen. De rol van de strategische cel zal er immers in bestaan 
ervoor te zorgen dat de activiteiten van het Agentschap gericht zijn op de realisatie van de 
gemeenschappelijke doelstellingen. Niettemin wilden we voorkomen dat er een extra "laag" zou worden 
gecreëerd die onze processen zou bemoeilijken. Dit betekent dat taken die door de strategische cel 
overgenomen worden een afslanking betekenen voor andere fora. Zo zal bijvoorbeeld op termijn het ICT 
Directiecomité uitgefaseerd worden. 

 
Daarenboven is een goede analyse van bedrijfsgegevens, waar zinvol en mogelijk aangevuld met 
externe gegevens, essentieel voor het uitbouwen van een efficiënte strategie. Dat is de reden waarom 
sommige personeelsleden vanuit hun initiële dienst (SIBI) zijn gedetacheerd om de strategische cel te 
vervoegen en hun kennis op het gebied van databeheer voor het onderdeel informatiearchitectuur in te 
brengen. 

 
De kern van de strategische cel is samengesteld uit de staf van de Gedelegeerd Bestuurder en de 
vertegenwoordigers van de verschillende DG’s, waar nodig aangevuld met experten in bepaalde 
domeinen. Met andere woorden, het Agentschap evolueert naar een flexibel en dynamisch 
organisatiesysteem om optimaal in te spelen op de behoeften van de diensten. 

 

5.2 Strategische en operationele doelstellingen 

 
De strategische en operationele doelstellingen van dit nieuwe businessplan zijn gericht op 6 nieuwe 
strategische opties. Deze strategische opties werden door het management gedefinieerd tijdens een 
strategisch seminarie over de toekomstige krijtlijnen van het Agentschap. 

 

Een volledige beschrijving op het moment van de start van het businessplan wordt in bijlage 1 
toegevoegd en kan gedurende de looptijd van het businessplan geactualiseerd worden. 

 

Strategische optie 1: Het FAVV stelt de consument in het middelpunt van zijn 
bekommernis en zal zijn medewerkers aanmoedigen om zich hierop te concentreren 

 
De consument staat centraal in de bekommernis van het FAVV en zijn medewerkers; dat is altijd zo 
geweest. Immers, in elke situatie waarin een beslissing moet worden genomen staat de veiligheid van 
de consument voorop. Door deze strategische optie, wil het FAVV zijn rol herbevestigen en zijn imago 
in de samenleving versterken, met name via zijn medewerkers die de geprivilegieerde ambassadeurs 
van zijn missie zijn. 

 
De consument centraal stellen is altijd al een zorg van het Agentschap geweest, maar in dit businessplan 
willen we meer nadruk op dit aspect leggen. De toewijzing van middelen, het besluitvormingsmodel van 
de organisatie en de definitie van ons beleid zijn allemaal gericht op de bescherming van de consument 
en het waarborgen van een optimale veiligheid. 

 

 

 
Strategische doelstelling 

 
Operationele doelstelling 

 

Het FAVV verdeelt zijn middelen optimaal op 
basis van prioriteiten en risico's en zijn missie, 
visie en doelstellingen. 

 

Maximaal de activiteiten realiseren binnen het 
toegekend, maar optimaal verdeeld en 
gebruikt budget. 

De beslissingsprocessen en prioriteiten van 
het FAVV stellen de consument centraal. 

Toetsen of en zorgen dat de consument 
centraal staat in alle beslissingsprocessen en 
bij bepalen van prioriteiten van het FAVV, en 
deze toetsing formeel motiveren. 

 Streven naar een transparante en 
geharmoniseerde aanpak van risico- 
evaluaties en actielimieten. 
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Optimaliseren van het controlebeleid. Een wetenschappelijk onderbouwde 
controlemethodologie die meer bepaald de 
middelen van het FAVV richt op producten, 
activiteiten en operatoren van de 
voedselketen die meer risico’s inhouden. 

Uitwerken van een bemonsteringsplan en 
een meerjarig inspectieplan dat een 
maximale bescherming van de consument 
biedt. 

Ontwikkelen van een proactief beleid om te 
vermijden dat de operatoren zich onttrekken 
aan de regelgeving en/of aan de maatregelen 
die opgelegd worden, en om ongekende 
operatoren op te sporen. 

Duidelijke en optimale interne communicatie 
van alle vonnissen en arresten met betrekking 
tot het Agentschap en de 
mogelijke impact van deze vonnissen en 
arresten. 

Optimalisatie van de autocontrole en voor de 
operatoren actief in de voedselketen alle 
nodige instrumenten ter beschikking stellen 
om een autocontrolesysteem uit te werken 
conform aan de regelgeving en deze op een 
betrouwbare manier te laten valideren. 

Evolueren naar een autocontrole-aanpak 
(met inbegrip van de validatie ervan) die 
voldoet aan de verwachtingen van de 
consument en die aansluit bij de noden van 
operatoren. 

Ontwikkeling van tools die het mogelijk maken 
om de impact van het doorgevoerd beleid te 
meten. 

Het niveau van de veiligheid van de 
voedselketen meten en/of evalueren. 

 

Strategische optie 2: De strategische communicatie toespitsen op de volgende 
doelgroepen: consumenten, operatoren en medewerkers 

 
Door deze nieuwe strategische optie wil het FAVV zijn rol herbevestigen en zijn imago in de samenleving 
versterken. De afgelopen jaren werden gekenmerkt door verschillende crisissen die hun weerslag 
hebben gehad op het imago van het FAVV. Het FAVV wil daarom een proactief (in plaats van reactief) 
communicatiebeleid voeren. 

 
Het is daarom belangrijk om de missie en de waarden van het FAVV te verduidelijken en te 
communiceren om de toegevoegde waarde ervan voor de samenleving te benadrukken. 

 
We evolueren naar een context waarin de informatie almaar complexer wordt. Het wordt moeilijk voor 
de burger, de consument en de operator om hun weg te vinden in de hoeveelheid informatie die hun ter 
beschikking wordt gesteld. 

Een globale communicatiestrategie ontwikkelen, zowel extern als intern. 

• Het FAVV past zijn communicatie aan op alle niveaus en houdt daarbij rekening met de 
3 voornaamste doelgroepen: de consumenten, de operatoren en de medewerkers en 
besteedt daar de nodige middelen aan. 

• Het FAVV zet zijn missie en zijn toegevoegde waarde voor de samenleving voorop door 
in te zetten op een communicatie die aangepast is aan de verwachtingen van deze 
samenleving. Zijn bevoegdheden zijn op een duidelijke en transparante manier in detail 
beschreven. 

• Verbetering van de interne communicatie die is afgestemd op de externe communicatie. 

• Volledige herziening van de communicatiemiddelen en een grotere zichtbaarheid via 
nieuwe communicatiemiddelen. 

• Ter beschikking stellen van informatie op maat voor de verschillende doelgroepen, om 
zo duidelijke en transparante informatie aan de klant te verstrekken. 
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Strategische doelstelling Operationele doelstelling 

Het FAVV vernieuwt zijn 
digitale identiteit (zijn 
aanwezigheid) om zich een 
professioneel en modern 
imago aan te meten. 

Een digitaal communicatiebeleid voor de organisatie 
instellen. 

Performante applicatie(s) instellen zodat deze het 
best beantwoorden aan de behoeften van 
consumenten en operatoren (mijn foodweb/myfavv), 
in het kader van de digitale strategie. 

Onze website vernieuwen. 

Modernisering (meest recente communicatietools) en 
uniformisering (zelfde look & feel) van de 
verschillende informatiekanalen van het FAVV. 

Een beleid bepalen voor het gebruik van sociale 
netwerken. 

Het FAVV is een aantrekkelijke werkgever waarbij de 
werknemers als ambassadeur fungeren en het sterke 
employer brand FAVV uitdragen. 

Het FAVV implementeert 
een transparant en 
professioneel 
communicatie- en 
informatiebeleid, zichtbaar 
voor de consument en in 
het belang van zijn eigen 
veiligheid. 

Uitvoering van een meerjarig communicatieplan op 
basis van een globale communicatiestrategie en een 
maximale uitvoering van dit plan. 

Optimalisatie van onze communicatie naar de 
consument in verband met de risicocommunicatie. 

De consument overtuigen dat het FAVV controles 
uitvoert die hem centraal stelt. 

De manier waarop we de tevredenheid onderzoeken 
(gerichte enquêtes in plaats van elke 3 jaar) 
moderniseren, met bijzondere aandacht voor de 
consument. 

Het FAVV implementeert 
een transparant en 
professioneel 
communicatie- en 
informatiebeleid, duidelijk 
voor de operator, zodat hij 
ten alle tijden over alle 
informatie beschikt om zijn 
bedrijf conform de 
regelgeving te beheren. 

Uitvoering van een meerjarig communicatieplan op 
basis van een globale communicatiestrategie en een 
maximale uitvoering van dit plan. 

Het accent leggen op nieuwe operatoren, hen 
uitleggen wie we zijn en wat we doen. 

De operator overtuigen dat het FAVV betrouwbaar en 
onafhankelijk is. 

Bij de operator een draagvlak creëren om de controles 
aanvaardbaar te maken en hen stimuleren om hun 
eigen verantwoordelijkheid in de keten beter op te 
nemen. 
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Strategische optie 3: Het FAVV zal inzetten op de innovatie van zijn werking 

 
De samenleving en de technologie evolueren almaar sneller en innovatie en creativiteit worden de 
drijfveren van deze veranderingen. De evolutie van de middelen en de werkinstrumenten (zorg voor het 
milieu, telewerken, digitalisering), maar ook de evolutie in consumptiegewoonten en -patronen 
(bevorderen van de circulaire economie, bekommernis voor het milieu, verspilling, groepsaankopen, 
thuisleveringen, consumptie van insecten, innovatie in verpakkingsmaterialen...) zijn trends die het FAVV 
absoluut in aanmerking wil nemen in zijn strategie voor de toekomst. 

 
Het 15de symposium van het Wetenschappelijk Comité heeft gewezen op de complexiteit van deze 
evolutie, maar ook op het opkomen van nieuwe risico’s en de daaruit voortvloeiende noodzaak tot grotere 
waakzaamheid. 

 

Het FAVV wil zich onderscheiden als een moderne organisatie die gericht is op de toekomst en op 
innovatie op alle niveaus. Het Agentschap wil zich kunnen aanpassen aan de evoluties in de 
maatschappij en de technologie en op een professionele manier het hoofd kunnen bieden aan de 
uitdagingen die daaruit voortvloeien. 

 
De afgelopen jaren is gebleken dat het risico op opkomende ziekten permanent aanwezig is en dat het 
noodzakelijk is om de captatie van de signalen verder te ontwikkelen. In dit verband, maar ook in bredere 
zin, is het in het belang van de vereenvoudiging van cruciaal belang om na te gaan hoe informatie die 
elders beschikbaar is, kan worden verkregen en gebruikt. 

 
Daarnaast wil het FAVV zich profileren als een "data driven" Agentschap, dat zijn gegevens en de 
externe gegevens benut om hun potentieel ten volle te benutten en een maximale toegevoegde waarde 
te genereren. 
 

Het FAVV zet in op een 
verdere professionalisering 
van haar interne 
communicatieprocessen 
zodat iedere medewerker 
geïnformeerd is en zich te 
allen tijde betrokken voelt en 
de rol van ambassadeur ten 
volle op zich kan nemen. 

Beschikken over een actuele interne 
communicatiestrategie  
 
Het professionaliseren van de interne 
communicatiekanalen. 

Duidelijk (intern) en proactief communiceren naar 
zowel de medewerkers als naar de managers, op een 
manier die is aangepast aan elke doelgroep en in de 
meest geschikte vorm. 

 
Strategische doelstelling 

 
Operationele doelstelling 

Het FAVV is een 
performante, lerende 
organisatie die samen met 
haar partners (consument, 
stakeholder, medewerkers) 
werkt aan een kwaliteitsvol 
en toekomstgericht beleid 
met de nadruk op innovatie. 

DG Laboratoria beschikt over een performant LIMS dat 
beantwoordt aan de noden van de organisatie. 

DG Laboratoria beschikt over een activiteitendomein 
(scope) dat voldoet aan de noden van de klant. 

Het beheer van de analysemonsters beantwoordt aan 
de kwaliteitseisen ISO 17025. 

Benchmarking realiseren, de goede praktijken van 
buitenaf opnemen, om innovatief te blijven. 

Op een innovatieve manier gegevens binnen het FAVV 
omzetten in voor iedereen bruikbare informatie. 
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Het FAVV is een lerende organisatie, met focus op 
kennisdeling en uitwisseling van ervaring/ expertise, die 
in samenwerking met haar nationale & internationale 
partners (sectoren, overheden, ...) werkt aan een 
kwaliteitsvol en toekomstgericht ontwikkelingsbeleid 
voor haar medewerkers met de nadruk op innovatie van 
controle & beheersing van de veiligheid van de 
voedselketen. 

Het FAVV is voldoende 
voorbereid op het 
beheersen van incidenten 
en crisissen. 

Actief werken op alle informatiebronnen, 
netwerkontwikkeling. 

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. 

Verbeteren van de traceerbaarheid voor de operatoren. 

Het beleid en de werking 
van het Agentschap 
aanpassen  aan 
veranderingen in de 
omgeving (nieuwe 
behoeften, nieuwe 
technieken, enz.) en 
anticiperen op toekomstige 
ontwikkelingen en deze 
evalueren om zo een betere 
dienstverlening  te 
verzekeren naar de 
consument en de 
operatoren. 

Inzetten op het veranderd consumptiegedrag van de 
consumenten en nieuwe productiemethodes van de 
operatoren. 

Ontwikkelen van de bedrijfsarchitectuur om een 
systemische visie op de organisatie, haar componenten 
en de verbanden daartussen door te voeren; dit om het 
management te ondersteunen bij de besluitvorming. 

Innovatie op vlak van 
uitvoeren controles. 

Het FAVV speelt in op veranderende tendensen (e- 
commerce, korte keten...). 
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Strategische optie 4: Het FAVV zal de interne werking verbeteren door progressief te 
evolueren naar een « end-to-end » logica 

 
De verwachtingen van de samenleving ten aanzien van particuliere bedrijven, maar ook 
overheidsbedrijven worden almaar hoger. Als overheidsorganisatie wil het FAVV daar een antwoord op 
bieden door zijn werking aan te passen en te luisteren naar zijn klanten. Om dit eisenniveau te bereiken, 
wil ze ook de verantwoordelijkheid van elke schakel in deze keten benadrukken, met name zowel de 
operatoren als de medewerkers. Wij willen een organisatie opbouwen die gericht is op 
procesondersteuning waarbij elke schakel zijn rol speelt en bijdraagt aan een optimale efficiëntie. 

 
Het doel van het FAVV voor de periode van dit nieuwe businessplan is om verder te gaan in de 
procesaanpak om een "end-to-end"-beeld te krijgen, een overzicht van onze activiteiten, waarvan de 
controle de eerste blijft. De klant beter dienen is de uiteindelijke doelstelling. 

 
Bij het ontwikkelen van een end-to-end proces is het belangrijk om niet alleen naar het interne proces 
van de organisatie te kijken, maar ook rekening te houden met externe partijen. De rol en de 
verantwoordelijkheid van de actoren buiten het Agentschap moeten duidelijk en transparant zijn. 
Iedereen op zijn of haar eigen niveau moet zich verantwoorden voor zijn of haar verantwoordelijkheid en 
samenwerken, zodat uiteindelijk het hele proces werkt aan een optimale voedselveiligheid. 

 
Het is dankzij overtuigde en gemotiveerde medewerkers dat het FAVV optimale veiligheid voor de 
consument kan garanderen. Hiertoe beoogt het FAVV om een bedrijfscultuur door te voeren die 
gebaseerd is op vertrouwen en dialoog. Het management speelt zijn leiderschapsrol ten volle 

 
• door actief te communiceren over de strategie en de besluitvorming; 

• door medewerkers te begeleiden en te ondersteunen en door een motiverende en 
participatieve werkomgeving op te zetten; 

• door de kennisuitwisseling, zowel intern als extern, te bevorderen. 

 
Vanuit dit oogpunt ambieert het FAVV om het personeelsbeleid aan te passen aan de uitdagingen van 
de huidige samenleving, zowel ten aanzien van de consumenten als ten aanzien van de werknemers. 

 

 
Strategische doelstelling Operationele doelstelling 

Organisatiestructuur en werking 
afstemmen met end-to-end filosofie om 
een optimale dienstverlening te 
verzekeren. 
Het FAVV investeert in zijn proces in 
samenwerking met alle diensten (van 
de programmering tot de uitvoering 
van de analyses) om een end-to-end 
benadering te garanderen. 

Aanpassing van het organisatie- en besluitvormingsmodel 
van het FAVV en alle belanghebbenden erbij betrekken 
om de optimale werking van de processen te garanderen 
en de samenwerking 
tussen alle diensten te bevorderen. 

Het FAVV beschikt over een flexibele workforce door in te 
zetten op verhoging van de interne mobiliteit (horizontaal 
& verticaal), door proactief en transparant te 
communiceren over de workforce-planning en door de 
inzetbaarheid via opleiding & ontwikkeling te stimuleren 
om tot een future-proof organisatie te komen. 

Professioneel projectbeheer dat toelaat om kwaliteitsvolle 
resultaten te leveren en een werkelijke return on 
investment van de projecten te bekomen. 

Versterking van de middelen om de medewerkers op het 
terrein beter te ondersteunen, op materieel, juridisch, 
moreel en hiërarchisch vlak. 
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 Het FAVV zet actief in op de verdere ontwikkeling van een 
open feedbackcultuur, zodat de samenwerking en 
uitwisseling van kennis tussen de centrale diensten en de 
buitendiensten wordt gestimuleerd, met als doel te 
streven naar excellentie in de uitvoering van zijn opdracht. 

Optimalisatie van het kwaliteitssysteem om een 
geïntegreerde en doeltreffende aanpak van de interne 
controle, kwaliteit en risicobeheersing te ontwikkelen. 

Het continu streven naar efficiëntiewinst (LEAN) van 
processen in het belang van de interne administratieve 
vereenvoudiging & klantvriendelijkheid voor de gebruikers 
en in het bijzonder van de diensten aangeleverd door 
DGAD. 

Het FAVV creëert een innovatieve en 
motiverende bedrijfscultuur voor zijn 
medewerkers. 

Het FAVV implementeert een waarde gedreven 
organisatiecultuur waarbij enerzijds via participatie 
ingezet wordt op het verhogen van de inzet(baarheid) en 
betrokkenheid van de medewerkers, gericht op het 
behalen van gestelde doelstellingen en anderzijds het 
vertrouwen wordt gegeven om te vernieuwen in functie 
van de opdracht van de organisatie. 

Het FAVV zorgt voor een evenwichtige en harmonieuze 
werkomgeving voor zijn medewerkers. 

 

 
Strategische optie 5: Het FAVV beschikt over een modern stakeholdermanagement 

 
Het beheer van de stakeholders draagt bij aan de realisatie van de missie, de visie en de strategie van 
het Agentschap. 

 
In een complex landschap van bevoegdheden is het belangrijk dat het FAVV zich sterk inzet voor een 
goede samenwerking met de verschillende stakeholders. Door de belangen van het FAVV af te stemmen 
op die van de stakeholders en vice versa, is het mogelijk om een breder draagvlak te creëren en de 
gemeenschappelijke doelstellingen efficiënter en effectiever te realiseren. 

 
In deze optiek wil het FAVV investeren in een engagement met de stakeholders, naast de bevoegdheden 
van het FAVV, om de missie van het FAVV te realiseren; investeren in samenwerking met andere 
overheden, met als hoofddoel het verhogen van de efficiëntie om samen op een meer energieke manier 
te kunnen handelen en vooruit te komen. 

 
 

Strategische doelstelling Operationele doelstelling 

De stakeholders ondersteunen 
de visie en de missie van het 
FAVV. 

Heroriëntering van de samenwerking met de betrokken 
overheden, diensten, controle-instanties en 
beroepsorganisaties waarbij de consument centraal staat. 

Informeren en samenwerking met de sectoren en operatoren. 
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Optimaliseren van de De verschillende initiatieven voor administratieve en 
dienstverlening naar de operationele vereenvoudiging worden centraal opgevolgd en 
stakeholders.   gerapporteerd. 

   Waar mogelijk, wordt een digitale dienstverlening voorzien aan 
   de operatoren. 

 

 

Strategische optie 6: Het FAVV zal een volwaardig One-health beleid uitwerken en 
implementeren 

 
De gezondheid van mens, dier en plant zijn onafscheidelijk en nauw gelinkt met de omgeving waarin zij 
evolueren. De benadering “One Health” richt zich op een optimale gezondheid, voor mens, dier, plant en 
hun omgeving door het bestuderen van de interacties tussen deze drie elementen en hun invloed op de 
gezondheid. 

 

Door de gezondheidsproblemen vanuit verschillende invalshoeken en op verscheidene manieren 
tegelijkertijd te benaderen, kan er een zo compleet en efficiënt mogelijk antwoord gegeven worden op 
de vragen van onze maatschappij. 

 
 

 

Strategische doelstelling 
 

Operationele doelstelling 

De bewaking van dieren- en Actief deelnemen aan het actueel houden van het sanitair beleid. 

plantengezondheid, inclusief het 
beleid rond antimicrobiële 
resistentie is georganiseerd op 
basis van vooraf gedefinieerde 
programma’s die kaderen in een 

Stimuleren van de permanente verbetering van de bioveiligheid 
op de veehouderijen. 

Actief deelnemen aan het actueel houden van het fytosanitair 
beleid. 

globaal sanitair beleid.  

Het FAVV beschikt over alle Actualisatie of ontwikkeling van de regelgeving in functie van de 
noodzakelijke en actuele noden en evolutie van een algemeen internationaal, Europees 

operationele regelgeving. of nationaal kader. 

 

 

5.3 Beheersing van de processen 
 

5.3.1 Procesbenadering 

 
Procesbenadering is een methode die een organisatie in staat stelt om haar activiteiten te beschrijven 
en te modelleren in gestructureerde en coherente gehelen. Procesbenadering stimuleert de organisatie 
om na te denken over haar activiteiten, haar organisatie, haar middelen en haar klanten. Dat zorgt ook 
voor meer duidelijkheid over de activiteiten, de verbanden tussen de activiteiten en de manier waarop 
ze zijn gestructureerd, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan een transversale benadering in plaats 
van een silobenadering. 

 

De procesbenadering, die wordt bepleit door de ISO 9001-norm, brengt de organisatie in een leermodus. 
Procesmanagement gebeurt vanuit de filosofie van continue verbetering en is daarom nauw verbonden 
met het kwaliteitsmanagementsysteem. 

 
De eerste stap om die benadering in te voeren is het opstellen van een cartografie van de processen. 
Een cartografie van de processen identificeert de macroprocessen van de organisatie en de 
subprocessen die daar deel van uitmaken. De output van deze processen wordt duidelijk geïdentificeerd. 
De processen en hun output maken deel uit van een waardeketen die uiteindelijk gekoppeld is aan de 
verwachtingen en de tevredenheid van de eindklant. Processen hebben direct of indirect 
(ondersteunend) altijd het bereiken van strategische en operationele doelstellingen tot doel. 
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Bij het FAVV bestaat deze basis reeds sinds 2015 toen een eerste versie van de cartografie werd 
gepubliceerd. Ondertussen werd deze cartografie in 2018 reeds herzien. Momenteel is de cartografie 
door iedereen gekend en wordt die beschouwd als een referentiemodel voor het documenteren van onze 
activiteiten. 

 

5.3.2 Processen en KPI 

 
Naast het documenteren is er ook het procesmanagement. In dit stadium wordt het interessant om de 
begrippen procesbeheerder, meten van de proceskwaliteit en de output daarvan toe te voegen. 

 

In het kader van dit nieuwe businessplan wil het FAVV dit aspect benadrukken. Voor elk van de 
processen van onze cartografie wordt een procesbeheerder geïdentificeerd. Het begrip proceseigenaar 
wordt dus binnen de organisatie gepromoot met de gevolgen die dit met zich meebrengt voor deze rol: 
noodzaak om te rapporteren, te meten, te documenteren, enz. Dit is een heel andere benadering dan de 
verticale benadering, die per DG is uitgewerkt. 

 
Om de beheersing van onze processen te kunnen garanderen en zeker te zijn dat ze optimaal 
functioneren, is het noodzakelijk om ze te kunnen meten. 
Zowel in de FIA-audit als de ISO 9001 audit werd de nadruk gelegd op de noodzaak om de 
procesbenadering inclusief het bepalen van SMART4 KPI volledig te implementeren in het FAVV en mee 
op te nemen in het businessplan. 

 

Er is geen éénduidige (ISO) definitie voor KPI. Voor de ISO 9001 norm zijn KPI’s een onderdeel van de 
criteria en methoden die nodig zijn om een doeltreffende uitvoering en beheersing van deze processen 
te bewerkstelligen. Iedere organisatie moet zelf nagaan wat de KPI’s zijn voor zijn type organisatie, 
activiteiten en doelstellingen. 

 
Als FAVV hebben we de KPI als volgt gedefinieerd: Een KPI is een meetbare waarde die aangeeft hoe 
effectief onze organisatie is in het bereiken van haar objectieven. KPI’s kunnen door onze organisaties 
gebruikt worden op verschillende niveaus om het succes van het bereiken van de doelstellingen te 
meten. Hoog niveau KPI’s of output KPI’s focussen op de globale prestaties van de organisatie, laag 
niveau KPI’s of operationele KPI’s focussen op de processen. 

 
Er kunnen heel wat indicatoren gedefinieerd worden. Het is de kunst om een verzameling van indicatoren 
aan te leggen die zich concentreren op de belangrijke aspecten (key/sleutel) met betrekking tot onze 
prestaties of doelmatigheid5 (om onze strategische en operationele doelstellingen te bereiken) of 
sleutelindicatoren die aangeven hoe doeltreffend onze processen verlopen. 
Processen worden beheerd door de proces eigenaren en opgevolgd via procesindicatoren waarvan de 
belangrijkste indicatoren kritische procesindicatoren zijn die op het niveau van het management (DG 
/Directiecomité) opgevolgd worden. 

 
Wanneer processen slechts om de zoveel tijd uitgevoerd worden is het niet evident om een KPI te 
bepalen maar komen we in het vaarwater van projecten. Een voorbeeld is het businessplan: om de 3 
jaar moeten we een businessplan hebben. Dit valt moeilijk te vatten in een % maar moet eerder als te 
bereiken doelstelling gezien worden zelfs indien er een proces aan de grondslag ligt. In dit geval zal het 
succes van een proces beoordeeld worden op het behalen van deze (kritische) doelstelling (K(O)B). 

 
Implementatie van SMART KPI’s 

 
Het FAVV zal in de aanvang van het businessplan een eerste set van KPI’s volgen. Gedurende de 
looptijd van het businessplan zullen deze KPI’s verfijnd en vervolledigd worden zodat het FAVV in 2024 
beschikt over een matuur systeem voor het opvolgen van zijn processen. 

 
De beschrijving van de eerste set van KPI’s wordt in bijlage 2 toegevoegd. 

 
 
 

 
4 Specifiek, Meetbaar, Aanvaard, Realistisch, Tijdsgebonden 
5 Een (voorgenomen) handelwijze is doelmatig of efficiënt als de betreffende inspanningen en uitgaven 
daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel en de kosten in verhouding staan tot 
de opbrengsten. 
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