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Woord vooraf 
Beste lezer, 

Het activiteitenverslag van het FAVV is al-

tijd een gelegenheid om terug te blikken, 

te evalueren en conclusies voor de toe-

komst te trekken. Voor Gil Houins, die op 

1 mei 2014 afscheid heeft genomen van 

het Agentschap, was 2013 de afronding 

van een bijzondere carrière.  Hij heeft het 

Agentschap vanaf juni 2006  op bekwame 

wijze en met heel veel  enthousiasme ge-

leid. Het is de gelegenheid te onderlijnen 

dat het succes van het  Agentschap niet al-

leen het resultaat is van goed leiderschap 

maar ook door de nooit aflatende inzet van 

de medewerkers en van  alle partners die 

voor het FAVV opdrachten uitvoeren.

De resultaten voor 2013 mogen er zijn. 

Niet alleen blijft het FAVV zijn activiteiten 

jaar na jaar opdrijven, ook de inspectiere-

sultaten zijn in een aantal sectoren beter 

geworden.  Opmerkelijk zijn onder meer 

de betere resultaten in de sector van de 

toelevering, in het bijzonder de handel in 

fytofarmaceutische middelen, in de slacht-

huizen, in de horeca en in de meeste groot-

keukens.  Hopelijk is dit het omslagpunt 

naar een duurzame verbetering. Vaak is dit 

niet alleen het resultaat van het toezicht 

door het FAVV, maar ook van andere  ini-

tiatieven genomen door het Agentschap 

en de sectoren.  Heel wat inspanningen 

worden geleverd om te informeren, op te 

leiden en de bedrijven te ondersteunen in 

hun activiteiten.

Dit vertaalt zich ook in de verbetering van 

de barometers voor de veiligheid van de 

voedselketen.  De barometers werden ont-

wikkeld om in één ‘oogopslag’  een stand 

van zaken te kunnen geven.  In het verle-

den werd telkens een vergelijking gemaakt 

met het jaar ervoor.  Nu beschikken we 

over voldoende informatie om trends weer 

te geven.  De voedselveiligheidsbarometer 

geeft een duidelijk positieve trend weer, 

net zoals de dierengezondheidsbarometer.  

Voor de plantengezondheidsbarometer is 

de evolutie minder uitgesproken.  Samen 

met het  Wetenschappelijk Comité zullen 

we nagaan hoe we deze instrumenten nog 

verder kunnen verfijnen en verbeteren.

Dit betekent echter niet dat alle objectie-

ven bereikt zijn. In verschillende sectoren 

is er nog altijd ruimte voor verbetering.  Er 

is nog altijd regelgeving die efficiënter en 

eenvoudiger kan. Er zijn maatschappelijke 

evoluties waar we als overheidsinstelling 

op moeten inspelen, zoals de vraag naar 

meer transparantie over onze inspectiere-

sultaten of  het zoeken naar andere eiwit-

bronnen  zoals insecten. 

Er is dus nog heel wat werk voor de boeg 

maar we kunnen de toekomst met vertrou-

wen tegemoet zien zolang het FAVV zijn 

slagkracht kan behouden.

Herman Diricks

Gedelegeerd bestuurder
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1 E l k e  d a g  v e i l i g  v o e d s e l :  o n z e  z o r g

Elke dag
veilig voedsel:
onze zorg

1
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Elke dag veilig voedsel: onze zorg

Het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen 
(FAVV), opgericht bij wet van 4 
februari 2000, is een federale pa-
rastatale A belast met de evaluatie 
en de beheersing van de risico’s die 
niet alleen de gezondheid van de 
consumenten maar ook de gezond-
heid van dieren en planten kunnen 
schaden evenals met de controles 
op de veiligheid doorheen de hele 
voedselketen.

Het FAVV integreert alle controledien-

sten, bevoegd voor de hele voedselketen. 

Het controleert niet alleen levensmidde-

len, diervoeders, meststoffen en gewas-

beschermingsmiddelen, maar het is ook 

verantwoordelijk voor de preventie en be-

strijding van dierenziekten en fytosanitai-

re aspecten (plantaardige sector). Ook de 

opstelling van de operationele regels voor 

de controles, de certificering en ook de nor-

men voor infrastructuur waar de bedrijven 

actief in de voedselketen zich aan moeten 

houden, behoort tot haar opdrachten. Het 

FAVV beheert ook alle communicatie  naar 

de operatoren toe en in het bijzonder de 

voorlichting van de consumenten.
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1 E l k e  d a g  v e i l i g  v o e d s e l :  o n z e  z o r g

1. Onze middelen

Om zijn opdrachten in 2013 uit te voeren 

kon het FAVV rekenen op:

• 1.320 medewerkers; 

• 11 provinciale controle-eenheden (PCE) 

ISO 17020 geaccrediteerd, met samen 

725 medewerkers;

• 686 zelfstandige dierenartsen met op-

dracht (DMO), wat overeenstemt met 

ongeveer 390 VTE, die controleop-

drachten (hoofdzakelijk ante- en post-

mortemkeuringen in slachthuizen, 

inspecties op het dierenwelzijn) en cer-

tificeringsopdrachten uitvoeren onder 

toezicht van de ambtenaren. Wanneer 

de DMO’s opdrachten uitvoeren voor 

rekening van het FAVV worden zij als of-

ficiële dierenartsen beschouwd;

• een dienst voor het realiseren van 

gecöordineerde acties om fraude te 

bestrijden (Nationale Opsporingseen-

heid NOE); 

• een nauwe samenwerking met di-

verse federale en regionale overheids-

diensten, waaronder de politie en de 

douane; 

• 5 ISO 17025 geaccrediteerde interne la-

boratoria met samen 152 medewerkers;

• een netwerk van 52 door het FAVV er-

kende externe laboratoria en 9 natio-

nale referentielaboratoria;

• een budget van 180,9 miljoen €.

Open bedrijvendag

Het Laboratorium van Luik (Wandre) en 

de PCE’s Namen en Vlaams-Brabant na-

men deel aan de Open Bedrijvendag op 

de eerste zondag van oktober. 

Deze dag was een unieke gelegenheid 

voor het personeel om zijn dagelijks 

werk aan het grote publiek te tonen. 
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Inkomsten

 Realisaties 2011 Realisaties 2012 Realisaties 2013

Dotatie 107.993.000 € (57,5 %) 106.147.000 € (57,7 %) 106.820.000 € (57,7 %)

Heffingen 30.084.000 € (16,0 %) 29.957.000 € (16,3 %) 30.676.000 € (16,6 %)

Retributies 40.215.000 € (21,4 %) 37.422.000 € (20,4 %) 40.451.000 € (21,8 %)

Tussenkomsten van de Europese Unie 3.362.000 € (1,8 %) 2.990.000 € (1,6 %) -144.000 € * (-0,1 %)

Andere 6.086.000 € (3,2 %) 7.415.000 € (4,0 %) 7.475.000 € (4,0 %)

Totaal inkomsten 187.740.000 € 183.931.000 € 185.278.000 €

* Negatief bedrag wegens een boekhoudkundige correctie (reële tussenkomst van de EU: 1.308.088 €)

Uitgaven

 Realisaties 2011 Realisaties 2012 Realisaties 2013

Personeel 51,7 % 55,8 % 55,8 %

Lonen en wedden 81.188.000 € 85.390.000 € 84.846.000 €

Andere personeelskosten 7.260.000 € 6.445.000 € 7.772.000 €

Werking 47,0 % 42,9 % 42,1 %

Personeelsgebonden werkingskosten 8.221.000 € 7.695.000 € 7.693.000 €

ICT 7.351.000 € 7.268.000 € 7.463.000 €

Prestaties externe dierenartsen 27.744.000 € 26.886.000 € 27.657.000 €

Externe laboratoria 20.168.000 € 19.910.000 € 19.493.000 €

Terugbetaling voorschotten Schatkist 

2005 (BSE-kosten)
6.715.000 € 0 € 0 €

Andere werkingskosten 10.213.000 € 8.922.000 € 7.704.000 €

Investeringen 1,3 % 1,3 % 2,1 %

Toestellen, meubilair, ICT 2.221.000 € 2.060.000 € 3.507.000 €

Totaal uitgaven 171.081.000 € 164.576.000 € 166.135.000 €
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1 E l k e  d a g  v e i l i g  v o e d s e l :  o n z e  z o r g

Risico- 
beoordeling

Programmatie 
in functie van de risico’s 
en van de autocontrole

Planning 
op basis van de  
programmatie

Rapportering 
Vaststellingen  

(inspectie, controle, 
audit) 

Analyseresultaten

RASFF  
en diverse 
informatie

Input  
van de sectoren

Uitvoering  
van de planning 

door de PCE’s 
Inspectie, controle, 

audit,  
bemonstering

Uitvoering  
analyses door de 

laboratoriaÉvaluaties  
van het 

Wetenschappelijk 
Comité

2. Het kernproces van het FAVV

Het FAVV ziet erop toe dat de voedselketen 

voldoet aan de reglementaire voorschrif-

ten. Om de veiligheid en de kwaliteit van 

de producten uit de voedselketen na te 

gaan maakt het FAVV oa gebruik van:

• inspectie van installaties en toegepaste 

hygiënemaatregelen,

• controle op de effectieve toepassing 

van autocontrole- en traceerbaarheids-

systemen,

• controle van producten (analyse en 

etikettering). 

Rode draad doorheen alle contro-

les: respect, objectiviteit (Charter 

van de controleur), kwaliteit en een 

permanent streven naar efficiëntie 

en verbetering van onze werkme-

thodes door opleiding.
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Meerjarenplanning: het MANCP

Het Voedselagentschap stelt in het kader 

van verordening (EG) nr. 882/2004 een 

geïntegreerd meerjarig nationaal controle-

plan (kortweg MANCP) op. Hierin worden 

de strategie en de organisatie beschreven 

om een efficiënte controle van de volledige 

voedselketen te garanderen. Het program-

ma wordt uitgewerkt met aandacht voor 

een hoog niveau van voedselveiligheid en 

efficiënt gebruik van het beschikbaar per-

soneelsbestand. 

Naast het FAVV zijn oa ook de FOD Volks-

gezondheid, het FAGG (Geneesmiddelena-

gentschap), de Multidisciplinaire Hormo-

nencel, het FANC (Nucleair agentschap), de 

Administratie der Douane en Accijnzen, de 

gewesten en de FOD Economie en diverse 

externe controleorganen betrokken.

De strategische en operationele doelstel-

lingen van het MANCP en ook de tijdsduur 

volgen deze van het businessplan van de 

gedelegeerd bestuurder van het FAVV. De 

aanpassingen aan het MANCP en de re-

sultaten van de controles worden jaarlijks 

meegedeeld aan de Europese Commissie. 

Het activiteitenverslag van het FAVV ligt 

hiervan aan de basis. Het MANCP is be-

schikbaar op onze website. 

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

vv/mancp/_documents/20130411_MAN-

CP2012-2014_v2.1_NL.pdf

Businessplan

Businessplan
voor het voedselagentschap
2012 - 2014

Gil Houins
Gedelegeerd Bestuurder

Goedgekeurd door Mevrouw Sabine Laruelle,
Minister van Landbouw op 13 september 2012

 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

AC-Kruidtuin - Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55 - 1000 Brussel
Tel.: 02 211 82 11

www.favv.be

Verantwoordelijke uitgever: Gil Houins | Vormgeving: communicatiedienst FAVV | Drukkerij: Albe De Coker

 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
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Het businessplan 2012-2014 van het FAVV 

voorziet niet alleen in de continuïteit ten 

aanzien van de vorige 3 businessplannen, 

maar ook in een actieve bijdrage van con-

sumenten, operatoren en hun respectie-

velijke organisaties op basis van de tussen 

2009 en 2011 uitgevoerde tevredenheid-

senquêtes en SWOT-analyses. Het legt heel 

in het bijzonder de nadruk op de verbete-

ring van de dienstverlening aan de expor-

teurs, echter zonder de geloofwaardigheid 

van de certificaten van het FAVV aan te tas-

ten en op het voortzetten van de adminis-

tratieve vereenvoudiging.
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1 E l k e  d a g  v e i l i g  v o e d s e l :  o n z e  z o r g

Deze 9 strategische doelstellingen werden 

in 214 operationele doelstellingen ver-

taald; 65  % zijn in uitvoering en 26 doel-

stellingen werden gerealiseerd, waaronder 

de invoering van opvolgingscontroles, de 

vermindering van de frequentie van de 

bloednames in de meeste varkensbedrij-

ven door de ziektevrije status voor de ziek-

te van Aujeszky (MB van 23/07/2013), een 

betere dienstverlening aan de exporteurs 

oa door een beter dossierbeheer, de afron-

ding van de herziening van regelgeving 

ivm het H-statuut, hierdoor wordt  verder 

De beleidsprioriteiten van het FAVV voor 2012 – 2014

1. een veiliger voedselketen,

2. een agentschap aanvaard door de operatoren en erkend door de maatschap-

pij en de consumenten in het bijzonder,

3. administratieve vereenvoudiging,

4. internationale handel: naar een betere dienstverlening aan de exporteurs en 

een internationaal erkend Agentschap,

5. een ambitieus informaticaplan,

6. betrouwbare en performante labo’s,

7. een transparant Agentschap,

8. uitbreiding van de autocontrole in de voedselketen,

9. een modern human resources beleid.

onderzoek mogelijk en ook de oprichting 

van een evaluatiecommissie op vraag van 

de operator (KB van 2013/02/27 houdende 

vaststelling van controlemaatregelen ten 

aanzien van bepaalde stoffen en residuen 

daarvan in levende dieren en dierlijke pro-

ducten).



12

3. Een professionele en voor zichzelf veeleisende organisatie

Kwaliteitsbeheer - veiligheid - milieu

Dit zijn enkele van de pijlers die het FAVV 

ondersteunen in zijn opdrachten en die 

het toelaten zijn wensen  concreet vorm 

te geven om aanvaard te worden door de 

operatoren en erkend te worden door de 

maatschappij en in het bijzonder door de 

consumenten. In 2013 zette het Agent-

schap zijn inspanningen verder om de im-

plementering van deze ‘good governance 

tools’ te versterken waarbij gebruik wordt 

gemaakt van alle mogelijke synergieën. 

De ISO 9001, ISO 17020, ISO 14001 en 

EMAS audits van het FAVV zijn zeer goed 

verlopen en, naast het behoud van de cer-

tificaten en de waarborg van betrouwbaar-

heid voor de partners van het Agentschap, 

hebben ze ook gezorgd voor ideeën ter 

verbetering en voor de nodige motivatie 

om deze weg te blijven volgen.

In 2013 legde het FAVV de nadruk op het 

versterken en toepassen van de kennis van 

de ISO 9001 en ISO 17020 normen (door in-

terne en externe opleidingen) in antwoord 

op de evoluties van de normen en de no-

den van de gebruikers. Er werd ook een 

geïntegreerd beleid opgestart voor de drie 

domeinen – kwaliteit, veiligheid en milieu – 

gebaseerd op zijn waarden en strategische 

doelstellingen.

Interne controle

In 2013 heeft het FAVV de implementatie 

van de interne controle nog verhoogd, in 

het bijzonder inzake sensibilisering en risi-

comanagement. 

Het FAVV heeft in mei 2013 een seminarie 

georganiseerd dat het middle manage-

ment van het Agentschap en een delega-

tie van andere geïnteresseerde federale 

instellingen samenbracht. Het beheer van 

belangenvermenging en de strijd tegen 

corruptie kwamen aan bod. Nadien werd 

een tool ontwikkeld om het maturiteitsni-

veau van de interne controle te meten en 

werd een eerste enquête bij het middle 

management georganiseerd.

De resultaten hiervan zullen in rekening 

genomen worden bij het opstellen van het 

businessplan 2015 - 2017. 

In het kader van het risicomanagement 

– van identificatie en evaluatie van de voor-

naamste risico’s tot aan de planning, het 

opstarten en de opvolging van de impact 

van de controlemaatregelen – werden 

meerdere significante elementen aan het 

systeem toegevoegd.

Interne audits

De uitvoering van interne audits is naast 

een Europese vereiste (verordening (EC) nr 

882/2004) ook een nationale verplichting 

(KB van 17 augustus 2007). Het is tevens 

een onontbeerlijke stap in de richting van 

de validatie (certificering of accreditatie) 

van onze kwaliteits- en managementsys-

temen. 

In 2013 voerde het FAVV 46 interne audits 

uit; bij de opvolgingsaudits werden 336 

aanbevelingen geëvalueerd; 81  % van 

deze aanbevelingen konden worden afge-

sloten op basis van doeltreffende corrige-

rende maatregelen om de tekortkomingen 

in de toekomst te voorkomen.

Inspecties en audits van de Europese 
Commissie

Zoals ieder jaar heeft het Voedsel en Veteri-

nair Bureau (VVO of FVO) van de Europese 

Commissie, dat verantwoordelijk is voor 

het toezicht op de controles die worden 

uitgevoerd door de bevoegde overheid 

van de Lidstaten in de voedselketen, een 

reeks missies uitgevoerd bij de Belgische 

overheid.
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1 E l k e  d a g  v e i l i g  v o e d s e l :  o n z e  z o r g

Een van deze missies – een nieuwigheid 

ingevoerd in 2012 in het globaal auditsys-

teem door de FVO – had een horizontaal 

karakter. Het ging om de evaluatie van de 

doeltreffendheid van de controles uitge-

voerd door het Agentschap, overeenkom-

stig Verordening (EG) 882/2004 van het Eu-

ropees Parlement en de Raad van 29 april 

2004 inzake officiële controles op de nale-

ving van de wetgeving inzake diervoeders 

en levensmiddelen en de voorschriften 

inzake dierengezondheid en dierenwel-

zijn (artikel 8(3)). Het FAVV verduidelijkte 

de manier waarop het ISO 17020 kwali-

teitssysteem geïmplementeerd werd en 

waarbij niet alleen efficiëntie en optimale 

uniformiteit van de controles in het hele 

land gegarandeerd worden via contacten 

met de vertegenwoordigers van het hoofd-

bestuur van het FAVV, maar ook tijdens de 

bezoeken aan de provinciale controle-een-

heden. Het FVO heeft zich bijzonder tevre-

den getoond over het ingevoerde systeem 

en heeft tijdens die missie geen enkele 

aanbeveling geformuleerd ten aanzien van 

de Belgische overheid.

De andere missies hadden be-

trekking op de officiële contro-

les van de voedselveiligheid en de              

proceshygiënecriteria, de opvolgingsmaat-

regelen die de bevoegde overheden heb-

ben getroffen inzake officiële controles op 

de veiligheid van vlees, van melk en van 

afgeleide producten, het gebruik van het 

TRACES-systeem en ook de evaluatie van 

getroffen maatregelen voor de identifica-

tie en het beheer van risico’s doorheen de 

hele voedselketen, in het bijzonder wat oli-

en, vetten en afgeleide producten betreft. 

Deze missies, waarvan de verslagen ge-

publiceerd worden op de website van het 

FVO (http://ec.europa.eu/food/fvo/index_

en.cfm) hebben geleid tot een aantal aan-

bevelingen van de Europese Commissie 

die het voorwerp zullen uitmaken van een 

opvolging in overleg met de verschillende 

betrokken Belgische overheden. 

Inspecties en audits door derde 
landen

Het FAVV wordt ook geauditeerd door der-

de landen met het oog op het behoud en 

de uitbreiding van onze uitvoermarkten.

Kalfsvlees is een nicheproduct dat sterk ge-

geerd is in het buitenland. Ons land heeft 

in 2013 inspectieteams uit Maleisië en Is-

raël ontvangen voor de evaluatie van ons 

controlesysteem en van de geïnteresseer-

de bedrijven. 

Begin 2013 hebben inspecteurs van de 

Chinese bevoegde overheid AQSIQ België 

bezocht in het kader van de export van 

voeder voor gezelschapsdieren. Het posi-

tief resultaat van deze audit heeft ervoor 

gezorgd dat vanuit België, als één van de 

enige landen in Europa, voeder voor gezel-

schapsdieren naar China geëxporteerd kan 

worden.  

Bezoek van een Chinees inspectieteam in het kader van de uitvoer van voeder voor gezel-

schapsdieren
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4. Internationale betrekkingen

In 2013 heeft het FAVV 8 buitenlandse de-

legaties ontvangen. Hierbij werden de wer-

king en de opdrachten van het FAVV toege-

licht. Er werd bijzondere aandacht besteed 

aan het vrijwaren van onze exportmarkten. 

Er werden 61 bilaterale akkoorden of cer-

tificaten afgesloten met 20 derde landen. 

Daarnaast heeft het FAVV 15 nieuwe alge-

mene certificaten, gebaseerd op de EU-re-

gelgeving, ter beschikking gesteld op haar 

website. 

Het FAVV neemt ook deel aan twee samen-

werkingsprojecten ondersteund door de 

BTC (Belgische Development Agency): een 

project met Benin (Agence béninoise pour 

la sécurité sanitaire des aliments, ABSSA) 

ter verbetering van de sanitaire en phyto-

sanitaire kwaliteit van landbouwproducten 

en levensmiddelen, en een project met 

Marokko (Office national de sécurité sa-

nitaire des produits alimentaires, ONSSA) 

voor de delegatie van controlemissies, de 

autocontrole en de programmering van de 

controles.

Met derde landen werden verschillende 

bilaterale akkoorden afgesproken en wer-

den er nieuwe certificaten opgesteld voor 

export naar 20 verschillende landen.

Overleg tussen de voedselveiligheidsagentschappen van de Europese Unie

Het overleg tussen voedselveiligheidsagentschappen (‘Heads of Agencies’) vond 

in 2013 tweemaal plaats en werd telkens georganiseerd door de lidstaat die op dat 

moment voorzitter was van de Raad (Ierland en Litouwen). Tijdens deze bijeenkom-

sten werd voornamelijk een stand van zaken opgesteld over de werkzaamheden 

van de diverse werkgroepen, werden de mogelijkheden om de samenwerking tus-

sen de Agentschappen te verbeteren besproken en gaf de Commissie toelichting 

bij de herziening van de controleverordening. 

De overlegmomenten werden in 2013 verder gestructureerd en beschikken nu 

over een permanent secretariaat wat de continuïteit garandeert. Ook de Commis-

sie erkent nu de rol die dit overlegorgaan kan spelen om een beter en efficiënt 

beleid uit te bouwen. 

Uit deze overlegmomenten  kon besloten worden dat een volledig geharmoniseer-

de benadering in Europa op dit moment geen haalbare kaart is, maar uitwisseling 

van informatie kan heel wat landen verder helpen in het verfijnen van hun model-

len.  Het Belgisch model kreeg veel waardering.
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Naar een betere dienstverlening voor de export

Om de dienstverlening aan de Belgische 

exporteurs efficiënter te maken, heeft 

het FAVV sinds 2011 geopteerd om haar 

exportgerelateerde processen via de 

LEAN-aanpak te analyseren en bij te stu-

ren waar nodig. LEAN is het Engelse woord 

voor ‘mager’. Ballast overboord gooien en 

concentreren op de essentie is daarbij de 

hoofdgedachte. Concreet hebben de be-

trokken diensten van het FAVV, samen met 

interne en externe begeleiders, de pro-

cessen in kaart gebracht, de knelpunten 

of verspilposten in de processen geïden-

tificeerd en voor die punten oplossingen 

uitgewerkt en geïmplementeerd. Ook sa-

menwerkingsverbanden met andere ge-

westelijke en federale overheidsdiensten 

werden hierbij onder de loep genomen.

In 2013 werd deze oefening afgerond en 

het resultaat mag gezien worden. De inter-

ne samenwerking ten behoeve van de Bel-

gische export werd verbeterd door nauwer 

overleg tussen de betrokken diensten en 

door de aanstelling van exportverantwoor-

delijken in de PCE’s. De geoptimaliseerde 

werkwijzen werden vastgelegd in pro-

cedures, verantwoordelijkheden werden 

duidelijk gedefinieerd en afspraken gefor-

maliseerd. De informatie en communicatie 

omtrent export naar alle betrokkenen werd 

verduidelijkt op de website van het FAVV. 

Dit alles moet resulteren in een efficiëntere 

dienstverlening voor de Belgische expor-

teurs. Het FAVV heeft ervoor geopteerd om 

de belangrijkste stakeholders (gewesten, 

Buitenlandse zaken, beroepsverenigingen) 

te betrekken bij het proces om te komen 

tot duidelijke afspraken en het vastleg-

gen van verantwoordelijkheden. In de 

werkgroepen, voorgezeten door vertegen-

woordigers van de beroepsverenigingen, 

werden afspraken gemaakt over samen-

werking en prioriteitenbepaling.

De afspraken die werden gemaakt in het 

kader van deze LEAN-oefening dienen nu 

verder geconsolideerd te worden. Structu-

reel overleg met de verschillende betrok-

ken interne en externe diensten en met de 

sectoren zal georganiseerd worden om de 

correcte toepassing ervan op regelmatige 

basis te evalueren en waar nodig bij te stu-

ren.
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Communicatie in cijfers

2011 2012 2013

Persberichten  

(waarvan recalls van producten van 

bij de consumenten)

120 

(48 %)

129 

(52 %)

123 

(44 %)

www.favv.be: aantal bezoeken 774.367 854.578 988.239

Nieuwsbrief    

voor de consument

Verschenen nummers 6 6 5

Abonnees 11.808 11.530 12.305

Meldpunt
Vragen 6.902 4.163 4.237

Klachten 4.604 4.328 4.067

Voorlichtingscel 
Sessies 216 257 287

Deelnemers 5.660 7.202 10.426

Brochures Nieuwe brochures 9 11 8

Facebook
Abonnees 

Gepubliceerde berichten 

- 

-

- 

-

1.201 

77

Twitter
Abonnees 

Gepubliceerde berichten 

- 

-

- 

-

413 

77

Newsletters voor de dierenartsen
Abonnees 

Gepubliceerde berichten 
11 30

7.788 

27

Newsletters actuele  

en gerichte informatie

Abonnees 

Gepubliceerde berichten 

2.261 

561

Ombudsdienst

Klachten 211 150 120

Klachten over financiering 55 % 37 % 32 %

Klachten over de interpretatie van 

de regelgeving, betwisting van 

controlemaatregelen

30 % 33 % 31 %

Raadgevend Comité
Leden 37 37 39

Plenaire vergaderingen 8 9 8
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1. Transparantie

Transparantie is een van de waarden van 

het FAVV en vormt eveneens een van de 

strategische doelstellingen van zijn busi-

nessplan 2012 - 2014. Het transparantiebe-

leid van het FAVV wordt verder gezet door 

middel van een website met zeer veel infor-

matie voor professionelen, een aparte web-

site voor de consumenten, actieve commu-

nicatie via de 2 woordvoerders, door de 

persmededelingen, door de publicatie van 

productterugroepingen en door nieuwe 

initiatieven zoals diverse nieuwsbrieven en 

de verspreiding van persberichten via soci-

ale media (Twitter en Facebook).

Nieuwe website voor de consumenten

Om de consumenten zo goed mogelijk te 

informeren, heeft het FAVV een website 

gelanceerd die integraal aan hen is gewijd. 

Er is een rechtstreekse toegang naar deze 

site vanaf de homepage: www.favv.be.

Op deze consumentensite is alle informatie 

terug te vinden die hen rechtstreeks aan-

belangt: persberichten, productterugroe-

pingen (recalls), informatie over bepaalde 

levensmiddelen, praktische tips (over be-

waring, houdbaarheidsdata, voedselver-

giftigingen, allergieën,…), publicaties en 

video’s van het Agentschap, FAQ’s,,… 

Ook wordt de werking van het meldpunt 

voor consumenten uitgelegd in verband 

met het indienen van klachten en het stel-

len van vragen.

Via de webapplicatie Foodweb (beschik-

baar via www.favv.be), hebben de ope-

ratoren van de voedselketen toegang tot 

hun eigen gegevens (administratieve ge-

gevens, inspectieresultaten, aangifte in het 

kader van de jaarlijkse heffingen aan het 

FAVV, …).
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2. Opleiding en begeleiding van beroepsactieven

2.1. Opleidingen als alternatief voor de administratieve boete

Het Agentschap streeft er naar om het hy-

giëneniveau in de horeca te verbeteren 

(restaurants, pitabars, frituren, snackbars, 

…) en stelt hen reeds vanaf  1/1/2011 voor 

om de administratieve boete kwijt te schel-

den op voorwaarde dat alle betrokken per-

soneelsleden een opleiding volgen, geor-

ganiseerd door de voorlichtingscel van het 

FAVV. Deze actie geldt alleen voor een eer-

ste boete en slaat niet op inbreuken tegen 

het rookverbod. 

Dit initiatief kan vergeleken worden met de 

FAVV-smiley voor operatoren die een ge-

certificeerd autocontrolesysteem hebben.

 

2011 2012 2013 
Operatoren ingeschreven voor een 

opleiding "alternatief voor de 
administratieve boete" 

574 581 701 

(Gedeeltelijke) kwijtschelding van de 
administratieve boete van 2011 tem 

2013 
446 885 1193 
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2.2.  Aangekondigde controle-acties 

Met het oog op verbetering van de hygië-

ne in de distributiesector (horeca, slagers, 

detailhandel, groothandel, supermarkten, 

ambulanten en kinderdagverblijven) orga-

niseert het FAVV sensibiliserings- en infor-

matiecampagnes voor professionelen en 

– sedert 2009 – ook in verschillende steden 

aangekondigde controleacties voorafge-

gaan door informatiesessies.

Het FAVV organiseerde hiervoor informa-

tiesessies waaraan 1.014 personen deel-

namen. Tijdens de campagne werden sys-

tematisch alle betrokken operatoren per 

gemeente gecontroleerd. Deze campagnes 

kwamen ruim aan bod in de media en le-

verden de nodige publieke aandacht op 

voor de voedselveiligheid.
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3. Ten dienste van consumenten en operatoren

3.1. Meldpunt

Via het meldpunt van het FAVV kunnen 

consumenten vragen stellen en een klacht 

indienen. Alle vragen en klachten worden 

op passende wijze afgehandeld; het nale-

ven van de antwoordtermijn is een bijzon-

der aandachtspunt.

3.2. Crisispreventie en -beheer

Niettegenstaande ook in 2013 de voedsel-

keten in ons land gespaard is gebleven van 

grotere incidenten, is het voorkomen van 

incidenten één van de hoofdbekommer-

nissen van het FAVV.

De dienst crisipreventie en –beheer staat in 

voor het:

• opstellen en actualiseren van crisissce-

nario’s,

• organiseren van simulatieoefeningen 

om de deskundigheid van de overheid 

en de operatoren voor het beheren van 

probleemsituaties op peil te houden en 

te verbeteren, inbegrepen de deelname 

aan de oefeningen georganiseerd door 

het Crisiscentrum van de overheid, 

• het capteren van mogelijke signalen die 

toelaten mogelijke incidenten zo snel 

mogelijk te ontdekken of te herkennen.

De belangrijkste oefening in 2013 was 

een traceringsoefening op eieren en ei-

producten die de dienst crisispreventie 

en crisisbeheer in samenwerking met de 

pluimveesector, de distributiesector en de 

transformatiesector heeft georganiseerd. 

Uiteindelijk bleken meer dan 3.000 ope-

ratoren betrokken bij het probleemlot. Zij 

dienden elk een reële tracering van hun 

producten uit te voeren en hun klanten van 

de fictieve contaminatie op de hoogte te 

brengen. Op deze wijze werden ze bewust 

gemaakt van het belang van een goede 

tracering. 
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3.3. De voorlichtingscel

De voorlichtingscel, actief sinds 1/9/2008, 

helpt professionelen die direct contact 

hebben met consumenten (horeca, detail-

handel) om zich in orde te stellen met de 

regelgeving. Zij organiseert hiervoor oplei-

dingssessies voor groepen van operatoren.

3.4. De ombudsdienst

De ombudsdienst verwerkt alle klachten 

over de werking van het FAVV. De dienst 

biedt een luisterend oor aan de partners 

van het FAVV, in de eerste plaats aan de in 

de voedselketen actieve operatoren. Op 

basis van de verkregen informatie kan het 

FAVV zijn werking continu verbeteren.
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3.5. Perceptie-enquête bij de consumenten

Uit bezorgdheid om zijn opdrachten te 

realiseren en tegelijkertijd te voldoen aan 

de verwachtingen van de maatschappij, 

vraagt het FAVV aan de FOD Personeel en 

Organisatie en/of aan een privéfirma om 

eens om de drie jaar en alternerend een 

perceptie-enquête te organiseren bij de 

operatoren die het controleert, bij de con-

sumenten wiens belangen het dient en bij 

de medewerkers. 

In november 2013, werd de tweede per-

ceptie-enquête bij de consumenten geor-

ganiseerd, enerzijds bij een panel dat re-

presentatief is voor de Belgische bevolking, 

en anderzijds en afzonderlijk bij iedere 

persoon die wenste deel te nemen aan de 

enquête via de link op de website van het 

FAVV (open enquête).

Drie hoofdthema’s werden onderzocht: 

de houding van de consumenten inzake 

voedselveiligheid (hun bezorgdheden, hun 

graad van tevredenheid over de bezochte 

bedrijven,…), hun kennis over de activi-

teiten van het FAVV (FAVV, communicatie-

kanalen, meldpunt,…) en hun waardering 

van de werking van het FAVV (globale ap-

preciatie en appreciatie van de verschillen-

de activiteiten). 

Belangrijke aspecten voor de con-

sumenten. De overgrote meer-

derheid van de respondenten (98 

à 99  %) beschouwen de versheid 

van het voedingsmiddel, het veilig 

zijn voor de gezondheid, als ook de 

hygiëne en de netheid van winkels 

en restaurants als belangrijk. 75  % 

onder hen hechten ook belang aan 

de voedingswaarde (ingrediënten, 

calorieën…) van de voedingsmid-

delen.

Het volledig rapport van deze en-

quête kan geraadpleegd worden op:  

www.sondagepeiling.be
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De resultaten van deze enquête wijzen uit dat het FAVV beter en beter bekend raakt. De globaal hoge scores wijzen op een tevre-

denheid over het werk dat het Agentschap verricht. Toch is een derde van de consumenten ervan overtuigd dat er niet voldoende 

controles zijn en 44 % vindt dat er niet voldoende informatie gegeven wordt. Communicatie blijft een actiepunt. Dit wordt ook 

aangetoond door het povere gebruik van de diverse communicatiekanalen van het FAVV.
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27% 

93 % van de consumenten zijn tevreden of heel tevreden over het werk van het FAVV
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4. Overleg

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 is ook een 

overlegplatform waar het FAVV en zijn part-

ners op volledig transparante wijze kunnen 

discussiëren over actuele onderwerpen, 

de evolutie van de regelgeving, de finan-

ciering, belemmeringen bij export, … Het 

comité bestaat uit 39 leden die de belang-

rijkste beroepssectoren, de consumenten-

verenigingen en de betrokken autoriteiten 

vertegenwoordigen.

Het FAVV overlegt regelmatig met de 

sectoren en de nationale en internationa-

le instanties, meer bepaald de Europese 

Commissie en het OIE. De diensten van DG 

Controlebeleid van het FAVV organiseren 

meerdere keren per jaar technische over-

legvergaderingen samen met de belang-

rijkste beroepssectoren. 

Binnen de provinciale controle-eenheden 

worden lokale samenwerkingsplatformen 

met andere diensten zoals politie, douane, 

lokale overheden opgericht om gemeen-

schappelijke acties makkelijker uit te voe-

ren.

5. Autocontrolesystemen en sectorgidsen

Het FAVV neemt verschillende initiatieven 

om te helpen bij de invoering van auto-

controlesystemen en om de validatie ervan 

aan te moedigen.

Versoepelingen voor het in voege stellen van een autocontrole-systeem

Om het invoeren van autocontrole in de be-

drijven te vergemakkelijken, werden even-

eens versoepelingen voorzien. Tot voor 

kort waren deze versoepelingen beperkt 

tot de KMO’s uit de distributie, de horeca en 

de ZKO’s van de transformatiesector, maar 

sedert 2013 zijn de versoepelingen uitge-

breid tot alle inrichtingen in de B2C-sector, 

ongeacht de grootte van de inrichting. 

Deze versoepelingen maken het voor de 

inrichtingen mogelijk om de HACCP-proce-

dures die in de gids beschreven zijn over te 

nemen zodat zij geen eigen gevarenanaly-

se meer moeten uitvoeren. Dit vergemak-

kelijkt grotendeels het implementeren van 

de autocontrole in kleine bedrijven die 

over weinig human resources en weten-

schappelijke expertise beschikken.

De autocontrolegidsen voor bedrijven die 

rechtstreeks aan de consument leveren 

(B2C) worden voortaan beheerd door het 

FAVV en zijn gratis beschikbaar op de web-

site.
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Validatie van de autocontrolesystemen

Operatoren die hun autocontrolesysteem 

hebben laten valideren, genieten van een 

verlaging van de inspectiefrequentie door 

het FAVV en van een korting van 75 % op de 

jaarlijkse heffing. De audits zijn gebaseerd 

op de goedgekeurde autocontrolegidsen 

en worden uitgevoerd aan de hand van 

checklists die door het FAVV zijn opgesteld 

in overleg met de vertegenwoordigers van 

de betrokken beroepsverenigingen. Voor 

enkele activiteiten die nog niet door een 

gids gedekt zijn (er is een gids beschikbaar 

voor meer dan 99  % van de operatoren) 

heeft het FAVV specifieke tools opgesteld 

om de bedrijven te helpen. 

In de sectoren waarvoor er een gids be-

staat, worden de audits eventueel door het 

FAVV maar meestal door een van de 14 ge-

accrediteerde en erkende certificeringsin-

stellingen (OCI) uitgevoerd. Gelijktijdig met 

de audits voor validatie van de autocontro-

le kunnen deze OCI’s audits uitvoeren op 

basis van privélastenboeken. Door deze 

“gecombineerde audits” kunnen de kosten 

worden verlaagd.

Het aantal bedrijven dat zijn autocontro-

lesysteem laat valideren, gaat voortdurend 

in stijgende lijn. Dit toont de doeltreffend-

heid van het gevoerde beleid aan.

Eind 2013 beschikten 20.674 inrichtingen over een gevalideerd autocontrolesysteem  

voor al hun activiteiten

 

Le Poste d’Inspection Frontalier de De Grensinspectiepost van het FAVV wint 
de Brucargo Award

De meeste validaties zijn terug te vinden in 

de sector van de primaire productie, maar 

ook in de sector distributie is een duidelij-

ke toename waarneembaar. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Diensten 1 1 8 109 65 118 148

Horeca 55 149 198 284 430 537

Distributie 12 31 404 801 1.524 1.836 1.982

Groothandel 4 7 93 139 203 215

Transformatie 82 198 284 425 497 602 621

Primaire productie 3025 5113 7525 10.000 14.657 16.060 16.868

Agrotoelevering 185 225 159 197 269 285 303

Totaal 3.305 5.627 8.536 11.823 17.435 19.534 20.674
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De Grensinspectiepost van het FAVV wint de Brucargo Award

De zevende editie van de Brussels Air-

port Aviation Awards vond plaats op 20 

maart 2014. De “Brucargo Award” werd 

toegekend aan de Grensinspectiepost 

van het FAVV voor de succesvolle samen-

werking met Brussels Airport om de door-

stroomsnelheid van goederen te verhogen. 

Uit derde landen ingevoerde dieren, dier-

voeders, levensmiddelen van dierlijke oor-

sprong, planten en plantaardige producten, 

inclusief plantmateriaal en hout, en con-

tactmaterialen worden gecontroleerd in 

de grenscontroleposten van het FAVV, die 

zich in de Belgische havens en luchthavens 

bevinden.

Deze Award levert nogmaals het bewijs 

dat het uitvoeren van gedegen controles 

absoluut geen rem legt op het leveren van 

uitstekende diensten aan de gecontroleer-

de bedrijven.
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3
Onze 
basisopdracht:  
controles
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Het FAVV voert verschillende soorten 

controles uit waaronder inspecties waarbij 

checklists (CL) worden gebruikt. In de 

checklists staan de verschillende pun-

ten die worden gecontroleerd. Ze zijn 

beschikbaar op de website van het FAVV 

zodat iedere operator kan nagaan of zijn 

inrichting in overeenstemming is met 

de regelgeving. In geval van een ongun-

stige inspectie wordt systematisch een 

hercontrole uitgevoerd na de periode die 

nodig is om werkzaamheden uit te voeren. 

Geen checklist, maar een verslag wordt 

opgemaakt van deze hercontroles en van 

andere soorten controles zoals monster-

nemingen en bijkomende controles bij 

andere operatoren, die noodzakelijk zijn 

na vaststellingen tijdens een controle. Er 

kunnen bij een missie (bezoek aan een 

operator) verschillende controles aan de 

hand van verschillende checklists plaats-

vinden ofwel een inspectie die gelijktijdig 

met een bemonstering doorgaat. Bij het 

bemonsteren van diervoeders, dieren, 

planten of levensmiddelen worden één of 

meer monsters genomen die vervolgens 

worden onderzocht op de aanwezigheid 

van een stof/stoffen of van micro-organis-

men.

De overige missies bestaan uit controles 

zonder checklist, onderzoeken als gevolg 

van een klacht, toezicht op recalls en 

 

2011 2012 2013
Inspecties 50.149 49.850 54.349

Hercontroles 16.053 18.405 17.737

Monsternemingen 30.960 30.860 29.962

Andere missies 28.797 31.357 29.140
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In dit rapport kunnen alle controles die uitgevoerd worden door het FAVV 

niet in detail worden voorgesteld, Ze zijn consulteerbaar in het uitgebreid 

activiteitenverslag over 2013 en beschikbaar op de website www.favv.be  

Enkele markante resultaten worden in de volgende hoofdstukken beschreven.

terugtrekken van producten van de markt, 

van een verdenking van dierziekte, van 

een maatregel tov een andere operator, 

een RASFF, een voedselvergiftiging, een 

onregelmatigheid bij in- of uitvoer, een 

aanvraag voor erkenning, van een incident 

in de voedselketen (traceerbaarheid van 

een dier of een gecontamineerd pro-

duct…), …

Resultaten van inspecties en monsternemingen
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Inspecties 

In 2013 heeft het FAVV 186.870 inspecties 

uitgevoerd (op basis van checklists) tijdens 

54.349 missies bij 46.227  operatoren en dit 

op een totaal van 146.393 geregistreerde 

operatoren.

Resultaten in alle sectoren

2013
2013  

vs. 2012

Conformi-

teit 2012

Conformi-

teit 2013 

Infrastructuur, inrichting en hygiene 51.486 +10,8 % 74,1 % 76,5 %

Infrastructuur, inrichting en hygiene (voor toekennen erkenning) 343 +6,5 % 93,2 % 95,0 %

Autocontrolesystemen 19.216 +8,9 % 65,3 % 73,9 %

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 34.744 +15,9 % 91,6 % 91,6 %

Meldingsplicht 24.283 +12,9 % 98,2 % 98,7 %

Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 10.185 +4,8 % 88,4 % 88,9 %

Verpakkingsmateriaal 584 -8,2 % 95,3 % 93,2 %

Afvalbeheer 4.057 -6,3 % 90,3 % 91,5 %

Vervoer 1.590 +1,3 % 97,8 % 98,2 %

Rookverbod 12.556 +17,1 % 93,9 % 95,6 %

Fytosanitaire controles 3.214 -4,6 % Niet van toepassing

Pesticiden 2.567 -9,0 % 87,6 % 87,1 %

Dierengezondheid 1.554 -9,7 % 97,9 % 98,5 %

Dierenwelzijn 11.108 +20,7 % 97,3 % 95,9 %

Geneesmiddelen en diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding 5.567 +40,2 % 97,3 % 97,6 %

Epidemiologische bewaking 3.699 +4,5 % 97,7 % 96,7 %

Erkenning uitvoer 117 +1,7 % 72,2 % 84,6 %

Totaal 186.870 + 11,5 % 85,5 % 87,4 %
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Analyses

In 2013 heeft het FAVV 68.327 monsterne-

mingen uitgevoerd en 172.000 analyses; 

97  % van de analyses was conform. De 

Grensinspectieposten (GIP’s) waren verant-

woordelijk voor 3.657 monsternemingen 

en 6.879 analyses; 96,1  % was conform. 

75 % van de analyses werden uitgevoerd in 

een van de 5 laboratoria van het FAVV, de 

overige werden toevertrouwd aan één van 

de 27 erkende labo’s of aan één van de 9 

nationale referentielabo’s. 

Deze resultaten zijn een bewijs van de aan-

dacht die het FAVV besteedt aan de secto-

ren waar de meeste kans bestaat dat ze een 

risico vormen voor de volksgezondheid. 

Inderdaad de microbiologische analyses la-

ten toe de micro-organismen met een mo-

gelijk schadelijke impact op de gezondheid 

op korte tijd te diagnosticeren. Analyses op 

hormonen en geneesmiddelen worden ge-

woonlijk geassocieerd met fraudeproble-

men en residuen of chemische verontreini-

gingen kunnen bij de consumenten schade 

veroorzaken op lange termijn.

 

Microbiologische 
analyses 
65.838 

Parasieten planten 
4.462 

Hormonen & 
geneesmiddelen 

57.775 

Kwaliteit 
4.125 

Residuen & 
 contaminanten 

34.916 

GGO’s 
366 

Andere analyses 
4.518 

Monsternemingsplan
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1. Primaire productie

Resultaten van de 6.484 missies uitgevoerd bij 5.257 operatoren in de plantaardige productie

Inspecties Gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 3.576 98,4 %

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 3.701 97,3 %

Meldingsplicht  3.430 99,9 %

Bestrijdingsmiddelen (gebruik en bezit) 2.567 87,1 %

Deze resultaten liggen in dezelfde lijn als 

vorige jaren. De non-conformiteiten heb-

ben aanleiding gegeven tot 217 waarschu-

wingen, 204 PV’s en 209 inbeslagnames. 

Het merendeel van de inbreuken had te 

maken met het bezit van bestrijdingsmid-

delen die niet (meer) erkend zijn: 13 kg, 67 

liter en 1.268 verpakkingen van bestrij-

dingsmiddelen werden in beslag genomen.
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Resultaten van de 9.505 missies uitgevoerd bij 8.725 operatoren uit de dierlijke productie

 Inspecties Gunstig

Infrastructuur, inrichtingen en hygiëne in landbouwbedrijven, voertuigen, handelaars, verzamelcentra 

en controleposten
8.231 97,9 %

Infrastructuur, inrichtingen en hygiëne in sperma(opslag)centra en embryoproductieteams 214 99,1 %

Identificatie en registratie van dieren 6.771 88,4 %

Diervoeders in overeenstemming met de vereisten inzake preventie van BSE-besmetting 1.131 99,9 %

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) in spermaopslagcentra en embryo(productie)

teams
211 99,5 %

Naleving leveringsverbod van melk 118 99,2 %

Dierengezondheid 1.125 97,9 %

Geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding 5.567 97,6 %

Epidemiologisch toezicht 3.699 96,7 %

Dierenwelzijn 6.608 94,3 %

Meldingsplicht 240 99,6 %

Globaal zijn de resultaten vergelijkbaar 

met deze van 2012, maar er blijven een 

aantal aandachtspunten. In 2013 waren 

de controles op de identificatie van kleine 

herkauwers, traceerbaarheid tijdens het 

vervoer, epidemiologisch toezicht in rund-

veebedrijven, hygiëne in de melkbedrijven 

en dierenwelzijn minder goed dan in 2012. 

Daarentegen waren de resultaten van de 

controles op de identificatie en traceer-

baarheid in de varkensbedrijven, beter dan 

in 2012.

De non-conformiteiten hebben aanleiding 

gegeven tot 1.126 waarschuwingen, 248 

PV’s en 42 inbeslagnames. De non-confor-

miteiten bij de controles op de identificatie 

hebben geleid tot de blokkering van scha-

pen en/of geiten bij 5 operatoren. 

De non-conformiteiten in broeierijen heb-

ben aanleiding gegeven tot het niet ver-

lenen van de erkenning aan 1 broeierij. Er 

waren 5 inbeslagnames van geneesmidde-

len.
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1.1. Residuen van pesticiden 

Er werd gezocht naar meer dan 550 residu-

en van verschillende bestrijdingsmiddelen 

in 3.612 monsters van fruit, groenten en 

granen. 97,8  % van de resultaten waren 

conform (afwezigheid van residuen of on-

der de maximale residulimieten zoals vast-

gelegd in de Europese regelgeving), dit 

was 1 % beter dan in 2012. 

De non-conformiteiten hebben aanleiding 

gegeven tot 4 PV’s en 57 bijkomende maat-

regelen (inspectie, bijkomende analyses en 

eventuele inbeslagnames) tov de verant-

woordelijken van de non-conforme levens-

middelen (producent of invoerder).

1.2. Fytosanitaire controles

In 2013 heeft het FAVV 14.612 analyses 

laten uitvoeren op planten, plantaardige 

producten, grond en andere materialen 

die drager kunnen zijn van schadelijke or-

ganismen; 95  % van de monsters hadden 

een conform resultaat. De non-conforme 

resultaten zijn voornamelijk te wijten aan 

het grote aantal tripsen (kleine, dunne in-

secten met gerafelde vleugels) dat gevan-

gen werd tijdens de monitoring.

Deze monsternemingen werden verricht 

bij producenten, in opslagplaatsen, ver-

zendingscentra, openbaar groen en bos-

sen. Door dit toezicht is het mogelijk waar-

borgen te geven op internationaal vlak, dat 

onze planten en plantaardige producten 

aan de wettelijke voorschriften voldoen. 

Een aanzienlijk aantal monsternemingen, 

in het bijzonder in de teelt van aardappel-

pootgoed, wordt door het FAVV aan de ge-

westen gedelegeerd. 

1.3. Diervoeders

De resultaten van de inspecties in de sector 

van de diervoeders zijn gunstig: 92,5 % van 

de controles op  infrastructuur, autocontro-

le, hygiëne, traceerbaarheid, verpakking, 

etikettering en meldingsplicht en 98,8  % 

van de controles op de naleving van de 

voorschriften voor gemedicineerde dier-

voeders waren gunstig.

1.4. Dierengezondheid

België is officieel vrij van verschillende 

ziekten bij rundvee en varkens: runder-

leucose, runderbrucellose en rundertuber-

culose, de ziekte van Aujeszky, mond- en 

klauwzeer, hondsdolheid, hoogpathoge-

ne aviaire influenza, de ziekte van New-

castle bij pluimvee, klassieke varkenspest, 

blauwtong, enz… De volledige lijst kan 

geraadpleegd worden op de website van 

het FAVV. Op In het kader van de intracom-

munautaire handel en de uitvoer naar der-

de landen is het voor België belangrijk om 

vrij te blijven van deze ziekten.

Het sanitaire beleid van het FAVV stelt ons 

in staat om de vrije status te behouden en 

om het toepassingsgebied uit te breiden. 

Het voorziet onder meer in onderzoek en 

systematische analyses in geval van abor-

tus bij runderen en kleine herkauwers, 

een aangepaste wintercampagne, en het 

bewaren van monsters genomen tijdens 

deze campagnes in een serotheek, bloe-

danalyses van runderen uit landen die 

niet officieel vrij zijn van bepaalde ziektes 

bij hun binnenkomst in België analyse en 

monitoring van ontwikkelingen van nieu-

we opkomende of opnieuw opkomende 

dierenziektes. 

Het FAVV vertrouwt een belangrijk deel 

van het gezondheidstoezicht toe aan het 

CODA als ook aan de gewestelijke vereni-

gingen voor dierengezondheid (ARSIA en 

DGZ) en besteedt hiervoor jaarlijks meer 

dan 7 mijloen euro.
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Opvolging van de sterfte bij bijen: Europees pilootproject Epilobee  

In mei en augustus 2013 werden de laatste 2 bezoekreeksen van fase 1 (2012-2013) van het Europees pilootbewakingsproject voor 

bijensterfte Epilobee afgewerkt. Hierbij werd gekeken hoe het de 627 geselecteerde bijenkolonies bij 150 imkers verging na afloop 

van de winter en gedurende het daaropvolgend seizoen:

- voorjaarsbezoeken: de wintersterfte bedroeg 33,6 %. Bij 20 imkers (13 %) stierven alle geselecteerde kolonies;

- zomerbezoeken: de seizoenssterfte bedroeg 8,9 %. 

Bij de uitvoering van het klinisch onderzoek van de geselecteerde kolonies, werden 65 stalen genomen bij 49 verschillende ko-

lonies met ziektesymptomen, voor verder laboratoriumonderzoek: alleen het Deformed wing virus (DWV) en de darmparasiet 

Nosema werden aangetoond in enkele stalen. 

In september 2013 startte de tweede fase van Epilobee (2013-2014). Dit project omvat opnieuw 3 bezoekreeksen bij 150 nieuw 

geselecteerde imkers: 643 kolonies zullen opgevolgd worden. Van iedere geselecteerde kolonie werd een staal genomen van 300 

volwassen bijen voor telling van het aantal varroamijten. Hierbij werden gemiddeld 2 varroamijten per 100 bijen aangetroffen. Dit 

gemiddelde ligt aanzienlijk lager dan de resultaten van hetzelfde onderzoek een jaar eerder. Verder werden ook 16 stalen geno-

men bij 10 verschillende kolonies met ziektesymptomen. Verder laboratoriumonderzoek toonde in 1 staal de aanwezigheid van 

Amerikaans vuilbroed aan. 

De 2 volgende bezoekreeksen zijn gepland voor het voorjaar en de zomer van 2014. 

Opvolging van abortussen

Bij iedere melding van een verwerping bij 

runderen, schapen of geiten wordt, naast 

het verplichte brucelloseonderzoek, een 

uitgebreid onderzoek op een hele reeks 

ziekteverwekkers uitgevoerd. Het onder-

zoek naar de oorzaak van de verwerping 

wordt uitgevoerd op serum van het moe-

derdier en met virologisch en bacteriolo-

gisch onderzoek van de verworpen vrucht 

of de nageboorte.

In 2013 werden 9.506 verwerpingen on-

derzocht bij runderen. Dit betekent een da-

ling ten opzichte van 2012 (11.324). Deze 

evolutie is te wijten aan het verminderen 

van verwerpingen ten gevolge van het 

Schmallenbergvirus. 

Het FAVV financiert de onderzoeken uitge-

voerd in het kader van het abortusprotocol 

en het ophalen van de materialen voor on-

derzoek. Geen enkel geval van brucellose 

werd vastgesteld. 



1.5.  Identificatie en registratie van paarden

Sinds 2012 is het FAVV sterk betrokken in 

de bestrijding van identificatiefraude bij 

paarden. Onze diensten kennen de ver-

schillende fraudetechnieken goed en er 

worden rigoureuze controles uitgevoerd, 

vooral op het niveau van het slachthuis. De 

fraudeurs hebben echter het voordeel dat 

er een gebrek is aan harmonisatie tussen 

de verschillende Lidstaten wat betreft de 

implementering van de wetgeving voor de 

identificatie van paarden en voor de con-

troles op het naleven van deze wetgeving. 

Bepaalde instellingen die paspoorten afle-

verden tot 2009 bleken ook nalatigheden 

te hebben begaan. Ook het veelvoud aan 

officiële paspoortmodellen maakt de con-

troles er niet makkelijker op.

De afwijkingen vastgesteld in België heb-

ben hoofdzakelijk betrekking op paardach-

tigen van buitenlandse oorsprong. Van de 

8.733 paardachtigen die in 2013 in België 

zijn geslacht, waren minder dan een derde 

van Belgische oorsprong. In 2013 waren 

31.918 paardachtigen betrokken in het of-

In 2013 haalden paarden meerdere malen het nieuws in Europa of België. In januari 

deelde Europa mee dat kant-en-klaargerechten waarvan verondersteld werd dat ze 

uitsluitend rundvlees bevatten, eigenlijk volledig of gedeeltelijk met paardenvlees 

waren bereid. Het onderzoek en de maatregelen van deze verdachte kant-en-klaar-

gerechten in België werden beheerd door de FOD Economie. 

Als reactie op dit dossier richtte de Europese Commissie voor de duur van een 

maand een Europees coördinatieprogramma op met als doel niet alleen de om-

vang van de etiketteringsfraude, maar ook het risico voor de consument te evalue-

ren. Paarden worden immers vaak behandeld met fenylbutazon, een niet-steroïda-

le ontstekingsremmer (NSAID), voor motorische en andere problemen. Dit middel 

is evenwel verboden voor paarden bestemd voor de voedselketen. Het programma 

voorzag DNA-analyses - die werden uitgevoerd door de FOD Economie - en onder-

zoek naar residuen - die werden uitgevoerd door het Voedselagentschap. Hoewel 

de Europese Commissie slechts één monster per 50 ton (1 op 150 paarden) eiste, 

besloot het FAVV 1 op 10 paarden in het slachthuis te analyseren. Uiteindelijk heeft 

het FAVV 73 vleesmonsters  genomen in het slachthuis en 24 monsters genomen 

van ingevoerd vlees, geanalyseerd. In geen enkel monster kon de aanwezigheid 

van fenylbutazon of een andere NSAID aangetoond worden.  

De Europese resultaten van dit gecoördineerd programma zijn beschikbaar op de 

website van de Commissie: http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/tests_re-

sults_en.htm
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ficiële intracommunautaire handelsverkeer 

met België als betrokken land. Daar moet 

men al de intracommunautaire aan- en af-

voer van niet-aangegeven paardachtigen 

aan toevoegen. Dit verkeer betekent bo-

vendien een reëel risico voor de dierenge-

zondheid en voor de volksgezondheid.

Het FAVV heeft niet alleen de Europese 

Commissie ingelicht over de problemen 

die meermaals op het terrein worden vast-

gesteld, maar heeft er ook voor gepleit dat 

deze problematiek als een prioriteit wordt 

beschouwd door de Europese Commissie 

en ook voor het doorvoeren van verhoog-

de en geharmoniseerde controles in alle 

Lidstaten. Het Agentschap heeft zijn exper-

tise gedeeld met de andere Lidstaten en 

heeft hen verschillende maatregelen voor-

gesteld om fraude in te dijken. In het kader 

van de wijziging van verordening (EG) nr. 

504/2008, betreffende methoden voor de 

identificatie van paardachtigen, heeft het 

FAVV ten slotte een actieve rol gespeeld in 

de discussies om het identificatiesysteem 

van paarden te beveiligen. 
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2. Antibioticaresistentie

De Belgische overheden en onderzoeksin-

stellingen in het algemeen en het FAVV 

en haar wetenschappelijk comité in het 

bijzonder besteden heel wat aandacht 

aan antimicrobiële resistentie. Niet alleen 

wordt de situatie opgevolgd door moni-

toring via analyses van vlees en bij leven-

de dieren, maar worden er ook concrete 

maatregelen genomen en voorbereid om 

tot een rationeel gebruik van antibiotica 

in de dierlijke sector te komen zodat deze 

resistentie teruggedrongen kan worden en 

zo te vermijden dat het een gevaar kan vor-

men voor de volksgezondheid. 

Sedert 2011 wordt door het FAVV de anti-

microbiële resistentie van pathogenen en 

indicatorkiemen bij kalveren, varkens en 

pluimvee opgevolgd. Het voorkomen van 

ESBL-producerende (ESBL: Extended-spec-

trum beta-lactamase) kiemen bij pluimvee 

wordt o.a. onderzocht. Dit monitoring-

programma loopt voor op een Europese 

beschikking. Deze beschikking zal alle 

lidstaten verplichten om vanaf 2014 mo-

nitoringprogramma’s uit te voeren op an-

timicrobiële resistentie van onder meer 

Salmonella, Campylobacter en E. coli bij 

pluimvee, varkens en rundvee. Zo wil de 

Europese Commissie een overzicht krijgen 

van de Europese situatie.

Samen met de verschillende betrokkenen 

uit de sector levert het FAVV een financiële 

bijdrage en werkt het samen met het AM-

CRA (Antimicrobial Consumption and Re-

sistance in Animal). Dit expertisecentrum 

sensibiliseert veehouders en dierenartsen, 

maakt een inventaris op van de situatie en 

stelt gidsen op om tot een verantwoord ge-

bruik van antibiotica te komen.

Gekeurde karkassen In beslag genomen karkassen

Runderen 480.009 1.674 (0,4 %)

Kalveren 328.066 284 (0,1 %)

Varkens 11.945.169 29.628 (0,3 %)

Paarden 8.800 62 (0,7 %)

Schapen 121.265 188 (0,2 %)

Geiten 6.783 118 (1,7 %)

Gevogelte 294.853.925 3.260.454 (1,1 %)

Konijnen 3.103.367 45.870 (1,5 %)

3. Slachten

Alle dieren moeten voor en na het slachten 

worden onderzocht. Diit noemt men keu-

ringen. De keuring heeft in de eerste plaats 

als doel de bescherming van de volksge-

zondheid te garanderen door vlees met 

afwijkingen, vlees dat verontreinigd is met 

ziekteverwekkers of dat residuen bevat van 

diergeneesmiddelen of verontreinigingen 

op te sporen en voor menselijke consump-

tie te weren. De keuring wordt uitgevoerd 

door een officiële dierenarts, doorgaans 

een dierenarts met opdracht van het FAVV.
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Traceerbaarheid 98,2% 98,1% 99,7%

Autocontrole 85,2% 85,3% 87,0%

Infrastructuur, inrichting & hygiëne (pluimvee en konijnen) 74,7% 72,0% 73,9%

Infrastructuur, inrichting & hygiëne (als landbouwhuisdier 
gehouden hoefdieren) 59,1% 57,0% 71,3%

Naast de keuring zelf voert de officiële 

dierenarts ook controles uit op de voed-

selketeninformatie, het dierenwelzijn, het 

gespecificeerde risicomateriaal (maatrege-

len genomen in het kader van BSE of dolle 

koeienziekte) en andere bijproducten, de 

Conforme resultaten in de slachthuizen

laboratoriumonderzoeken, de hygiëne, de 

infrastructuur en de autocontrole. 

In 2013 werden door FAVV-medewerkers 

3.813 missies uitgevoerd in de 115 slacht-

huizen. De resultaten van deze inspecties 

waren meestal conform. Er was een signifi-

cante verbetering merkbaar van de resulta-

ten voor de controles op infrastructuur, in-

richting en hygiëne in de slachthuizen voor 

als landbouwhuisdier gehouden hoefdie-

ren (+14 % in vergelijking met 2012).
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4. Verwerking van levensmiddelen

De resultaten van de inspecties in de verwerking zijn beduidend beter in bedrijven die beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem 

(ACS).
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Inspecties Gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 6.122 92,2 %

Autocontrolesysteem 2.293 88,0 %

Meldingsplicht 2.060 99,5 %

Traceerbaarheid 2.168 97,6 %

Verpakking en etikettering 2.992 95,3 %

Vervoer 1.583 98,2 %

Afvalbeheer 1.341 96,8 %

Resultaten van de 3.376 missies bij 2.777 operatoren in verwerkingsbedrijven  van levensmiddelen van dierlijke oorsprong  

en van plantaardige oorsprong

De non-conformiteiten gaven aanleiding 

tot 496 waarschuwingen, 89 PV’s, 3 tijde-

lijke sluitingen, 8 procedures voor schor-

sing of intrekking van de erkenning en 13 

inbeslagnames. Ten opzichte van 2012 

wordt een lichte (+1,7 %) verbetering met 

betrekking tot de resultaten van de contro-

les op infrastructuur, installatie en hygiëne 

vastgesteld.

4.1. Melk- en melkproducten

Resultaten van de 271 missies uitgevoerd bij 265 producenten van melkproducten op de hoeve (kaas, yoghurt, ijs, boter, …) 

De resultaten van de inspecties op het au-

tocontrolesysteem (-2  %),  de traceerbaar-

heid (-3,1 %) en op verpakking en etikette-

ring (-3,1 %) zijn minder goed dan in 2012. 

De non-conformiteiten hebben aanleiding 

gegeven tot 30 waarschuwingen, 1 PV en 1 

inbeslagname.

Inspecties Gunstig

Infrastructuur, installatie en hygiëne 270 95,9 %

Autocontrolesysteem 212 95,3 %

Meldingsplicht 192 99,5 %

Traçabiliteit 174 95,4 %

Verpakking en etikettering 225 92,0 %
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4.2. Vlees- en vleesproducten

Uitsnijderijen

In 2013 waren er 410 erkende uitsnijderijen 

voor vers vlees van als landbouwhuisdier 

gehouden hoefdieren. Er waren ook 185 

uitsnijderijen voor pluimvee, lagomorfen, 

gekweekt wild en vrij wild erkend.

Inspecties Gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in de  

uitsnijderijen voor vlees van als landbouwhuisdier 

gehouden hoefdieren

455 92,1 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in de  

uitsnijderijen voor vlees van pluimvee en  

lagomorfen

174 93,7 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in de  

uitsnijderijen voor vlees van gekweekt wild
12 91,6 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in de  

uitsnijderijen voor vlees van vrij wild
39 97,4 %

Autocontrolesysteem 631 88,7 %

Meldingsplicht 511 99,4 %

Traceerbaarheid 560 98,0 %

Vervoer 477 97,5 %

Afvalbeheer 489 97,8 %

Resultaten van de 618 missies uitgevoerd door agenten van het FAVV in uitsnijderijen

De resultaten zijn gelijkaardig aan die van 

2012; voor infrastructuur, inrichting en hy-

giëne van uitsnijderijen van als landbouw-

huisdier gehouden hoefdieren zijn de re-

sultaten beter (+ 5,9  %); daarentegen zijn 

de resultaten van de controles op de auto-

controlesystemen minder goed (- 8,6 %).

De non-conformiteiten gaven aanleiding 

tot 76 waarschuwingen, 25 PV’s, 1 proce-

dure voor schorsing van de erkenning en 1 

inbeslagname.
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4.3. Diverse producten

Deze categorie omvat levensmiddelen 

afgeleid van groenten, fruit, granen, aard-

appelen en andere plantaardige produc-

ten, brood en banketbakkerswerk, koeken, 

beschuit en droog banketbakkerswerk, 

chocolade en snoepgoed, dranken (limo-

nades, verpakt drinkwater, bier, gedistil-

leerde dranken,…), thee en koffie, industri-

ele honing, kant- en klaarmaaltijden, suiker, 

voedingsadditieven en aroma’s, voedings-

supplementen, specerijen en sauzen, baby-

voeding, verwerkingsbedrijven die rauwe 

eieren gebruiken voor de productie van 

levensmiddelen, enz.

Resultaten van de 1.047 missies uitgevoerd bij 969 producenten van diverse producten

Inspecties Gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 940 83,2 %

Autocontrolesysteem 701 82,6 %

Meldingsplicht 615 99,2 %

Traceerbaarheid 493 95,9 %

Verpakking en etikettering 908 94,8 %

Ten opzichte van 2012 zijn de resultaten 

gelijkaardig behalve voor infrastructuur, in-

richtingen en hygiëne (- 4,4  %) en traceer-

baarheid (- 1,7 %), waar de resultaten min-

der goed zijn. 

De non-conformiteiten hebben aanleiding 

gegeven tot 215 waarschuwingen, 32 PV’s, 

2 tijdelijke sluitingen, 5 procedures tot 

schorsing of intrekking van de erkenning 

en 2 inbeslagnames. 
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5. Horeca en gemeenschapskeukens

De resultaten van de inspecties in de horeca en de gemeenschapskeukens zijn beduidend beter in deze bedrijven die beschikken  

over een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS).
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Horeca

Resultaten van de 14.464 missies uitgevoerd bij 14.117 horecazaken

Inspecties Gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in restaurants 11.484 55,1 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne bij ambulante uitbaters 970 64,9 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in geregistreerde cafés 1.221 88,9 %

Rookverbod 12.556 95,6 %

Autocontrolesysteem 6.686 58,5 %

Meldingsplicht 7.499 97,8 %

Traceerbaarheid 7.575 87,6 %

Horeca light 565 94,2 %

Er is een verbetering van de resultaten 

van de inspecties van infrastructuur, in-

richting en hygiëne in de restaurants  

(+ 3,5 %) en een duidelijk verbetering voor 

de autocontrole (+ 17,6 %). 

De non-conformiteiten hebben aanleiding 

gegeven tot 4.724 waarschuwingen, 25 

acties tov een andere operator, 1.115 PV’s, 

33 tijdelijke sluitingen en 238 inbeslagna-

mes (bijna 700 kg visserijproducten, 650 kg 

vlees, meer dan 150 kg fruit en groenten en 

meer dan 6 ton andere producten). 

Horeca light

Sinds 2013 maakt het FAVV gebruik van een checklist light voor de horeca bij deze 

operatoren die werken onder een toelating (non-ambulanten). Dit in het kader van 

de administratieve vereenvoudiging en om de operatoren aan te moedigen de 

regelgeving te respecteren. Deze checklist bestaat uit een beperkt aantal contro-

le-items en wordt toegepast op voorwaarde dat:  

• de vorige missies gunstig waren (geen waarschuwing, geen PV, geen tijdelijke 

sluiting,…),

• geen transformatie van voedingsmiddelen gebeurt,

• de uitbater dezelfde is gebleven,

• dezelfde activiteiten worden uitgeoefend,

• geen major non-conformiteit wordt vastgesteld bij de inspectie.
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Grootkeukens

Resultaten van de 4.782 missies uitgevoerd bij 4.751 grootkeukens

Inspecties Gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in de grootkeukens 4.703 69,8 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in de melkkeukens 102 84,3 %

Autocontrolesysteem (behalve kinderopvang) 2.649 75,4 %

Autocontrolesysteem (kinderopvang) 231 76,6 %

Meldingsplicht 3.321 98,8 %

Traceerbaarheid 3.406 90,0 %

De resultaten van de controles op infra-

structuur, inrichting en hygiëne (+ 5,3  %), 

autocontrole (+ 10,9 %) en traceerbaarheid 

(+ 2,3 %) zijn beter dan in 2012. 

De non-conformiteiten hebben aanleiding 

gegeven tot 1.404 waarschuwingen, 16 

acties tov een andere operator, 70 PV’s, 1 

tijdelijke sluiting en 20 inbeslagnames 

(ongeveer 200 kg groenten en fruit, 46 kg 

vis, 28 kg vlees en meer dan 200 kg andere 

producten). 
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Inspecties Gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in de grootkeukens 4.703 69,8 %

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in de melkkeukens 102 84,3 %

Autocontrolesysteem (behalve kinderopvang) 2.649 75,4 %

Autocontrolesysteem (kinderopvang) 231 76,6 %

Meldingsplicht 3.321 98,8 %

Traceerbaarheid 3.406 90,0 %

6. Detailhandelaars en groothandelaars 

De resultaten van de inspecties bij detailhandelaars en groothandelaars zijn beduidend beter in bedrijven die beschikken  

over een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS).
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Detailhandelaars

Resultaten van de 12.098 missies uitge-

voerd bij 11.746 kleinhandelszaken

Resultaten van de 12.098 missies uitgevoerd bij 11.746 kleinhandelszaken

De resultaten van de inspecties in de klein-

handel uitgevoerd zijn beter dan in 2012 

voor infrastructuur, inrichting en hygiëne 

(+ 5,8 %) en autocontrolesysteem (+ 6,2 %). 

De non-conformiteiten hebben aanleiding 

gegeven tot 3.243 waarschuwingen, 21 

Inspecties Gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 12.516 68,7 %

Autocontrolesysteem 5.175 79,5 %

Meldingsplicht 6.332 99,1 %

Traceerbaarheid 6.967 91,0 %

acties tov een andere operator, 630 PV’s, 

31 tijdelijke sluitingen, 1 procedure tot 

opschorting/intrekking van de toelating 

en 274 inbeslagnames (ongeveer 5 ton vis, 

meer dan 1 ton melk en melkproducten, 

ongeveer 900 kg vlees en 10 ton andere 

producten). 

Groothandelaars

In 2013 heeft het FAVV 732 missies uitge-

voerd bij 727 groothandelszaken. 
Inspecties Gunstig

Infrastructuur, inrichting en hygiëne 732 86,5 %

Autocontrolesysteem 356 88,5 %

Meldingsplicht 453 98,7 %

Traceerbaarheid 430 97,4 %

De resultaten van de inspecties op de 

traceerbaarheid zijn beter dan in 2012 (+ 

4,9 %). 

De non-conformiteiten hebben aanleiding 

gegeven tot 104 waarschuwingen, 25 PV’s 

en 11 inbeslagnames  (ongeveer 4 ton pro-

ducten).
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7. Voedseltoxi-infecties

Voedseltoxi-infecties zijn een verzamel-

naam voor infecties of intoxicaties die wor-

den veroorzaakt door de consumptie van 

microbiologisch gecontamineerde voe-

ding of water. We spreken van een collec-

tieve voedseltoxi-infectie (CVTI) wanneer 

Aantal gemelde CVTI’s

onder dezelfde omstandigheden twee of 

meer personen gelijkaardige symptomen 

vertonen waarbij er een (waarschijnlijk) 

oorzakelijk verband bestaat met eenzelfde 

voedselbron. 
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8. Controles bij invoer

In slechts 7,4 % van de CVTI’s kon een oorzaak gevonden worden door analyse van restanten van levensmiddelen of door onderzoek van de zieke 

personen

 Aantal CVTI’s Aantal zieken
Aantal  

gehospitaliseerd
Verdachte oorsprong

E. coli O157:H7/STEC 10 41 25 Bereide filet américain

Salmonella 10 33 15 Eieren en eiproducten

Campylobacter 9 45 11 Gevogelte, gemengde voeding

Coagulase + Staphylococcus 4 59 0
Visserijproducten, gemengde 

voeding

2012: zendingen 2013:  zendingen
2012: geweigerde 

zendingen

2013: geweigerde 

zendingen

Levende dieren 2.993 3.259 26 (0,9 %) 34 (1 %) 

Voedingsproducten 25.603 25.023 188 (0,7 %) 152 (0,6 %) 

Planten, plantaardige  

producten 
18.944 21.033 68 (0,4 %) 93 (0,4 %) 

Producten niet bestemd voor 

humane consumptie
1.852 2.170 54 (2,9 %) 66 (3 %) 

Totaal 49.392 51.485 336 (0,7 %) 345 (0,7 %) 

Controles bij invoer
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Uitgebreide officiële controles bij 
import

Binnen de EU bestaat er een geharmoni-

seerde aanpak van de controles op dieren-

voeders en levensmiddelen bij import uit 

derde landen: versterkte controles.

Ongeveer 3.500 zendingen werden inge-

voerd, waarvan verschillende onderwor-

pen werden aan analyses op pesticiden 

(487), mycotoxines (41), chemische (6) en 

microbiologische (18) parameters. 26 zen-

dingen werden geweigerd omwille van 

slechte resultaten voor pesticiden.

Controles bij import in het kader van 
beschermende maatregelen

Wanneer blijkt dat een bepaald levensmid-

del, ingevoerd uit een bepaald derde land, 

mogelijk een ernstig risico voor de gezond-

heid van mens, dier of milieu inhoudt en 

dat het risico niet op afdoende wijze kan 

worden beheerst, kan de Europese Com-

missie bijzondere voorwaarden vaststellen 

onder vorm van beschermende maatrege-

len. Deze beschermende maatregelen zijn 

oa gericht op de controle van radio-activi-

teit van levensmiddelen uit Japan (ten ge-

volge het nucleair incident in Fukushima) 

of uit andere derde landen (ten gevolge 

het nucleair incident in Tsjernobyl, GGO’s 

in rijst of melamine in bepaalde levensmid-

delen.

Deze producten worden bij het FAVV aan-

gemeld ter controle, waarna ze steeds on-

derworpen worden aan een documenten-

controle (certificaat, analyseverslag, …) en 

een eventuele monsterneming voor verder 

onderzoek. In 2013 werden in België 2.727 

zendingen ingevoerd, hiervan werden 312 

zendingen bemonsterd: 13 werden gewei-

gerd, waarvan 4 wegens niet-conforme do-

cumenten. De analyseresultaten worden 

weergegeven in hoofdstuk 6 (controles op 

producten).
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2011 2012 2013 
RASFF product verdeeld in België 184 200 223 
RASFF opgesteld door België 128 143 164 
RASFF Belgisch product aan de basis 73 74 79 
RASFF product aan de Belgische grens geblokkeerd 38 35 41 
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En 2013 werden 3.133 meldingen geregis-

treerd in de EU dankzij het Europese snelle 

waarschuwingssysteem (RASFF voor Rapid 

Alert System for Food & Feed)  voor produc-

ten die een eventueel risico kunnen inhou-

den voor de gezondheid van mens of dier. 

 

In 2013 waren de producten die het meest 

het voorwerp van een RASFF uitmaakten 

fruit en groenten (22,6  %), diervoeders 

(12,8  %), noten en afgeleide producten 

(10,4  %), vlees(producten) (8,6  %) en krui-

den (7,9 %). De gevaren die het meest voor-

kwamen waren  aflatoxines (12,8  %), niet 

toegelaten GGO’s (6,1 %), verboden antibi-

otica (chlooramfenicol: 4,3 %), Listeria mo-

nocytogenes (3,7 %) en Salmonella (3,7 %).
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9. Fraudebestrijding

In het kader van de fraudebestrijding mbt 

de veiligheid van de voedselketen voert de 

Nationale Opsporingseenheid (NOE) van 

het FAVV onderzoeken uit naar het illegaal 

gebruik van groeibevorderaars, neemt ze 

deel aan wegcontroles op vraag van de 

politie, organiseert acties over bepaalde 

thema’s (controles bij paardenkoersen, bij 

paardenhandelaars, identificatie van paar-

den, bestrijdingsmiddelen, verkoop van 

voedingssupplementen via internet, dier-

geneesmiddelen,…). 

Ze werkt actief samen met verschillende 

Belgische overheden – waaronder de po-

litie en het Geneesmiddelagentschap - en 

internationale instanties. 

Ze neemt deel aan de werkgroepen van:

• de Multidisciplinaire HormonenCel 

(MHC),

• de Interdepartementale Commissie 

voor de Coördinatie van de Fraudebes-

trijding in de economische sectoren 

(ICCF),

• de Interdepartementale Coördinatiecel 

voor de controle van de Voedselveili-

gheid (ICVV),

• de Multidisciplinaire Fraudebestrij-

dingscel voor de Veiligheid van de Voed-

selketen (MFVV) waarvan het FAVV het 

voorzitterschap waarneemt. 

• de Working Group of Enforcement Offi-

cers (WGEO).

Fraudebestrijding

2011 2012 2013

Onderzoeken naar fraude 271 245 176

Deelname aan wegcontrole 49 37 37

Specifieke acties (voedingssupplementen, paarden…) 32 30 34

Gecoördineerde acties met andere overheden 222 96 104

Overtredingen 240 221 225
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Controle van reizigers bij de douane

In samenwerking met de douane, het Fe-

deraal Agentschap voor Geneesmiddelen 

en andere Gezondheidsproducten (FAGG) 

en de FOD Volksgezondheid werden con-

troles op de bagage uitgevoerd in de lucht-

haven van Brussel-Nationaal (Zaventem) 

van reizigers komende van Afrika, Azië en 

Oost-Europa (buiten EU). De naleving van 

de regels op de invoer van vlees, planten, 

dieren, beschermde diersoorten inbegre-

pen, … werd hierbij gecontroleerd; deze 

regels zijn immers van het grootste belang 

voor de volksgezondheid. Er werd even-

eens gecontroleerd op de illegale invoer 

van cosmetica en geneesmiddelen.

Bij de 24 uitgevoerde controles in 2013 

werden door het FAVV, het FAGG en de 

FOD Volksgezondheid aanzienlijke hoe-

veelheden producten in beslag genomen 

(respectievelijk 1.199 kg levensmiddelen, 

1.481 cosmetica en 974 geneesmiddelen).
Voor bijkomende informatie: raadpleeg de brochure 
of praat er over met uw dierenarts. 
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Er werd in 2013 ook meer aandacht besteed 

aan de controles op huisdieren en dit in het 

kader van de sensibiliseringscampagne voor 

de preventie van hondsdolheid. Er werden 31 

katten en honden gecontroleerd waarvan er 

5 niet vergezeld waren van de vereiste docu-

menten.

In opvolging van informatie gepost op Face-

book heeft het FAVV ook een speciale nach-

telijke actie uitgevoerd op de luchthaven van 

Brussel-Nationaal. 4 honden afkomstig uit 

Turkije werden binnengebracht met docu-

menten die onregelmatigheden vertoonden. 

Regelmatig worden er honden vervoerd per 

vliegtuig door vrijwilligers en toeristen funge-

rend als tussenpersoon voor de aangekochte 

dieren. De bloednames wezen uit dat de hon-

den wel gevaccineerd waren tegen hondsdol-

heid  maar omwille  van vervalste certificaten 

werden ze teruggestuurd naar Turkije.

56
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2011 2012 2013
Dierziekten 321 376 279

Microbiologische gevaren 179 253 280

Chemische gevaren 131 142 156

Fysische gevaren 19 20 35

Biologische gevaren 24 17 14

Andere gevaren 27 38 49
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10. Meldingsplicht

Elke operator die activiteiten uitoefent die 

onder de bevoegdheid van het FAVV vallen, 

is verplicht het Agentschap in te lichten 

wanneer vermoed wordt dat een inge-

voerd, geproduceerd, gekweekt, geteeld, 

verwerkt, vervaardigd of gedistribueerd 

product schadelijk zou kunnen zijn voor de 

gezondheid van mens, dier of plant (KB van 

14/11/2003).  Het aantal meldingen steeg 

met 15 % tegenover 2012. 
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Gevolgen gegeven aan non-conformiteiten

2011 2012 2013

Waarschuwing 14.892 13.952 13.512 

PV 4.078 4.387 5.122 

Beslag 1.477 1.601 1.443              

Tijdelijke sluiting 172 123 115

Bedrag van de administratieve boetes 2.427.470 € 2.668.572 € 2.868.715 € 

11. Sancties

Er werden in 2013 1.716 ton producten 

in beslag genomen, waaronder 913 ton 

groenten en fruit, 518 ton veevoeder en 

129 ton diverse levensmiddelen. 
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4
Barometers  
voor de veiligheid 
van de 
voedselketen
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Om een globaal beeld te krijgen van de vei-

ligheid van de voedselketen ontwikkelde 

het Wetenschappelijk Comité van het FAVV 

in samenwerking met het Agentschap een 

barometer voor de veiligheid van de voed-

selketen die de voedselveiligheid, de die-

rengezondheid en de plantengezondheid 

(fytosanitaire situatie) omvat. Met dit meet-

instrument kan de veiligheid van de voed-

selketen jaar per jaar objectief worden ge-

volgd en wordt het bijgevolg ook mogelijk 

om hierover duidelijk te communiceren. 

De barometers steunen op indicatoren die 

berekend worden aan de hand van meet-

bare parameters die nauwgezet werden 

gekozen. De meeste van die indicatoren 

steunen op de resultaten van het contro-

leprogramma van het FAVV. Aangezien die 

indicatoren een verschillende invloed heb-

ben op de veiligheid van de voedselketen, 

wordt het relatieve belang ervan gewogen. 

Ze dienen met de nodige voorzichtigheid 

geïnterpreteerd te worden aangezien jaar-

lijkse schommelingen diverse oorzaken 

kunnen hebben. Op langere termijn is de 

barometer vooral geschikt om algemene 

trends in de veiligheid van de voedselke-

ten te kunnen waarnemen.

In het algemeen geven de achterliggende 

resultaten aan dat de voedselveiligheid in 

ons land zich op een hoog niveau bevindt. 
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Barometer voor de voedselveiligheid 

Ten opzichte van 2012 steeg de barometer 

met 5,6  % in 2013. Deze stijging is vooral 

het resultaat van een toename van het aan-

tal gevalideerde autocontrolesystemen in 

de verschillende sectoren, betere inspec-

tieresultaten, minder voedseltoxi-infecties 

en salmonelloses, en meer meldingen in-

zake voedselveiligheid. Dit laatste wijst op 

een toenemende waakzaamheid van de 

operatoren. Een minder gunstige evolutie 

werd vastgesteld bij de resultaten van de 

inspecties van de traceerbaarheid in de 

voedselketen en het aantal besmettingen 

met Listeria monocytogenes, wat vermoe-

delijk het gevolg is van een betere diagnos-

tiek.

Sinds 2007 (aanvang van de beoorde-

ling van de veiligheid van de voedsel-

keten via de barometers) is een stand-

vastige positieve trend waarneembaar.  
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Ten opzichte van 2012 is er in 2013 een lich-

te daling (- 2,0 %) van de barometer dieren-

gezondheid vast te stellen. Dit resultaat is 

het gevolg van schommelingen in diverse 

indicatoren, zowel in positieve als in nega-

tieve zin.

Tussen 2009 en 2012 vertoont de barome-

ter van de dierengezondheid een positieve 

trend en dit ondanks enkele uitbraken van 

(her)opkomende dierenziekten (runder-

brucellose, Schmallenbergvirus, rundertu-

berculose, equine infectieuze anemie). De 

invloed van deze uitbraken op de dieren-

gezondheidsbarometer is relatief beperkt 

gebleven. 
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Barometer voor de plantengezondheid (fytosanitaire situatie)

Tussen 2012 en 2013 is de barometer van 

de plantengezondheid gestegen met 

5,75  %. De oorzaak daarvan zijn hoofdza-

kelijk de gunstige evoluties die werden 

vastgesteld op het vlak van het jaarlijkse 

percentage van kernactiviteiten uitgeoe-

fend met een gevalideerd/gecertificeerd 

autocontrolesysteem, het stijgend aan-

talgunstige fytosanitaire inspecties (fysieke 

controles), het percentage van geregle-

menteerde schadelijke organismen waar-

voor ten minste één monster per jaar po-

sitief is ten opzichte van het totale aantal 

gereglementeerde schadelijke organismen 

en het percentage conforme resultaten 

voor de pospiviroïden. Daarentegen wer-

den ongunstige resultaten vastgesteld op 

het vlak van het conformiteitsgehalte van 

de fytosanitaire controles bij de import en 

het percentage conforme resultaten voor 

de plotse eikensterfte (Phytophthora ra-

morum).

 

Hoewel de autocontrole binnen de plant-

aardige sector globaal gezien gestegen is 

sinds 2009, kunnen de negatieve waarden 

van de barometer in 2011 en 2012 groten-
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deels worden verklaard door de negatieve 

evoluties van de indicator met betrekking 

tot de meldingen van plantenziekten, scha-

delijke organismen en van de indicator met 

betrekking tot de fytosanitaire controles 

bij de import. Deze twee indicatoren had-

den bovendien een hoge wegingsfactor.
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5 Het FAVV
tot uw dienst
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Services centraux

Hoofdbestuur

1

AC-Kruidtuin - Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55,  1000 Brussel 
T 02/211 82 11 – F 02/211 82 00 – www.favv.be 
Meldpunt voor de consument: 0800 13 550 
meldpunt@favv.be
Voorlichtingscel: voorlichting@favv.be

Provinciale controle-eenhedené

2

PCE Antwerpen
Italiëlei 124 bus 92, 2000 Antwerpen
T 03/202 27 11 – F 03/202 28 11
Info.ANT@favv.be

3

PCE Brussel
AC-Kruidtuin - Food Safety Center, Kruidtuinlaan 55,  1000 Brussel
T 02/211 92 00 – F 02/211 91 80 
Info.BRU@favv.be

4

PCE Henegouwen
Avenue Thomas Edison 3, 7000 Mons
T 065 40 62 11 – F 065 40 62 10
Info.HAI@afsca.be

5

PCE Limburg  
CORDA Campus, Kempische Steenweg 297 bus 4, 3500 Hasselt
T 011/26 39 84 – F 011/26 39 85
Info.LIM@favv.be

6

PCE Luik
Bd Frère–Orban 25, 4000 Liège
T 04/224 59 11 – F 04/224 59 01
Info.LIE@afsca.be

7

PCE Luxemburg
Rue des Alliés 11, 6800 Libramont
T 061/21 00 60 – F 061/21 00 79
Info.LUX@afsca.be

8

PCE Namen
Route de Hannut 40, 5004 Bouge
T 081/20 62 00 – F 081/20 62 02
Info.NAM@afsca.be
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9

PCE Oost-Vlaanderen
Zuiderpoort, blok B, 10de verdieping, Gaston Crommenlaan 6/1000, 9050 Gent
T 09/210 13 00 – F 09/210 13 20 
Info.OVL@favv.be

10

PCE Vlaams-Brabant
Greenhill campus, Interleuvenlaan 15 – Blok E, Researchpark Haasrode 1515, 3001 Leuven
T 016/39 01 11 – F 016/39 01 05
Info.VBR@favv.be

11

PCE Waals-Brabant
Espace Coeur de Ville 1, 2de verdieping, 1340 Ottignies
T 010/42 13 40 – F 010/42 13 80
Info.BRW@afsca.be

12

PCE West-Vlaanderen
Koning Albert I laan 122, 8200 Brugge
T 050/30 37 10 – F 050/30 37 12
Info.WVL@favv.be

FAVV-LaboratoriaLaboratoires de l’AFSCA

1
Gembloux
Chaussée de Namur 22, 5030 Gembloux
T 081/62 03 00 – F 081/62 03 01

2
Gentbrugge 
Braemkasteelstraat 59, 9050 Gentbrugge 
T 09/210 21 00 – F 09/210 21 01

3
Luik  
Rue de Visé 495, 4020 Wandre 
T 04/252 01 58 – F 04/252 22 96

4
Melle 
Brusselsesteenweg 370a, 9090 Melle 
T 09 272 31 00 – F 09/272 31 01

5
Tervuren 
Leuvensesteenweg 17, 3080 Tervuren 
T 02/769 23 11 – F 02/769 23 30
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