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Management samenvatting
 

De strategische visie van het FAVV houdt rekening met de ver wachtingen van de verschillende par tners en wil toegevoegde waarde 

creëren in vijf resultaatsgebieden : 

 ●  het ver wezenlijken van een veilige voedselketen door de blootstelling van consumenten zo laag mogelijk te houden  

  en door het beperken van incidenten en crisissen, 

 ●  het creëren van een betrouwbaar imago dat zorgt voor een groter consumentenver trouwen en een goed 

  concurrentievermogen voor onze bedrijven,

 ●  het verzorgen van een stabiel juridisch kader door mee te helpen aan de administratieve vereenvoudiging,

 ●  het nastreven van complementariteit met sectoren,

 ●  het bereiken van een operationeel uitmuntende dienstverlening door te komen tot een efficiënte overheidsdienst  

  met een transparante werking.

De eerste fase in de ontwikkeling van het voedselagentschap was gericht op de interne integratie. Nu deze fase afgerond is, moet het 

FAVV zich in de komende periode vooral focussen op het uitbouwen van een betrouwbare en efficiënt werkende organisatie. 

Dit betekent dat de processen efficiënter georganiseerd en geoptimaliseerd moeten worden. Daarnaast zal de implementatie van 

autocontrole binnen de bedrijven een verschuiving in de activiteiten teweegbrengen van de klassieke controles naar het uitvoeren van 

audits op de autocontrolesystemen.

De toekomstige werking van het FAVV wordt geformuleerd uitgaande van de strategische doelstellingen en steunt op de realisatie 

van een aantal projecten die in de komende jaren hun beslag zullen krijgen: de implementatie van autocontrole in de bedrijven, de 

implementatie van de conclusies van de BPR-oefening food@work en de realisatie van nieuwe informaticasystemen zoals FoodNet.

De toekomstige werking van het FAVV wordt geprojecteerd op een high level activiteitenmodel waarin de kernactiviteiten, ondersteu-

nende activiteiten en activiteiten in opdracht van derden zijn weergegeven. Hierop wordt de bezetting van alle activiteiten op basis 

van het personeelsplan van 2005 weergegeven. Een eerste ideaal scenario geeft dan aan wat de impact zal zijn van de invoering van 

gevalideerde autocontrolesystemen in alle bedrijven tegen 2008 in de diverse sectoren. Dit zal leiden tot een afname van het aantal 

controleurs met een verschuiving van de activiteiten binnen het controleplan naar de afhandeling van niet-conformiteiten. 

Een tweede scenario geeft de verschuivingen aan als slechts de helft van de bedrijven in 2008 over een gevalideerd autocontrole-

systeem beschikt.
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Tenslotte wordt een berekening gemaakt voor de toekomstige financiering en begroting voor elk van deze scenario’s gebaseerd op de 

volgende elementen : 

 ●  een dotatie ingeschreven in de begroting van de FOD VVVL.

 ●  retributies die aan bedrijven worden aangerekend voor prestaties geleverd door het FAVV 

 ●  heffingen ten laste van de sectoren voor de financiering van activiteiten die 

  niet kunnen worden aangerekend aan bedrijven.

 ●  en andere inkomsten zoals contributies van de EU, opbrengst van administratieve boetes, 

  opbrengst van beleggingen,…

De begroting van 2008 is een projectie gebaseerd op de nieuwe financiering en op de gewijzigde activiteiten van het FAVV met 

inbegrip van de nieuwe personeelsbezetting. De begroting werd uitgewerkt voor beide scenario’s met een aantal assumpties waarbij 

de dotatie van de overheid constant blijft en de bijdrage van de sectoren wordt verminderd in functie van de invoering van 

gevalideerde autocontrolesystemen zodat deze een betere voedselveiligheid helpen realiseren zonder dat dit een meerkost meebrengt.

De verschillende scenario’s die voor de toekomstige werking van het FAVV werden uitgewerkt, zijn gebaseerd op de volgende 

assumpties :

 ●  de missie van het FAVV blijft dezelfde,

 ●  de verschillende sectoren komen tegemoet aan de wettelijke verplichting inzake autocontrole en

 ●  de geplande automatiseringsprojecten worden succesvol afgerond.

Er zijn ook nog andere elementen die een impact kunnen hebben op de voorgestelde scenario’s. Denk maar aan emerging risks 

(die momenteel niet noodzakelijk gekend zijn), strategische keuzes m.b.t. de aanwezigheid van het FAVV in de verschillende sectoren 

en wijzigingen in het internationaal kader (zowel reglementair als geografisch).
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 Inleiding 

1.1. De evolutie van het FAVV

Na de dioxinecrisis in 1999 heeft de regering beslist dat alle controle- en inspectiediensten die met voedselveiligheid te maken 

hadden, gereorganiseerd moesten worden om de efficiëntie er van te verbeteren. Dit was de aanleiding tot de oprichting van het 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen door de wet van 4 februari 2000. Het FAVV is een parastatale instelling 

van het type A. De organisatie wordt geleid door een gedelegeerd bestuurder die rechtstreeks rappor teer t aan de minister.

 

Om te komen tot een efficiënt voedselagentschap werden de verschillende diensten geïntegreerd en dit zowel op het centrale niveau 

als op het niveau van de buitendiensten in de provincies. De nieuwe structuur van het agentschap heeft volledig gebroken met de 

structuren zoals die bestonden in de oude diensten. Alle vroegere diensten (grondstoffeninspectie, zuiveldienst, diergeneeskundige 

inspectie, IVK, e.d.) werden in elkaar geschoven. Daarnaast werd ook het personeel van de CDV geïntegreerd in het agentschap. 

Het CDV was een vzw die opdrachten uitvoerde voor het Ministerie van Middenstand en Landbouw in het kader van de 

dierengezondheid. 

 

Alle centrale diensten werden ook samengebracht op één locatie, namelijk in het WTC III-gebouw. Dit schept naar buiten toe een 

beeld van één organisatie en vergemakkelijkt in grote mate de goede werking van de centrale diensten. De volgende stap was het 

samenbrengen van de buitendiensten. Er werden 11 provinciale eenheden opgericht, elk geleid door een provinciale verantwoorde-

lijke. De vroegere diensten werden ontmanteld en alle controleurs en inspecteurs werden gegroepeerd in één van de drie sectoren 

in functie van het soor t controles dat moet worden uitgevoerd : 

 ●  primaire productie en eerste ver werking,

 ●  transformatie : ver werking van grondstoffen tot voedingsmiddelen voor mens en dier,

 ●  distributie : groothandel, detailhandel en horeca.

 

Vandaag is de integratie van de verschillende diensten afgerond. Alle personeelsleden van het FAVV werden geaffecteerd in de nieuwe 

structuur. De arbeidsvoor waarden zijn geharmoniseerd (werktijdregelingen, vergoedingen en toelagen) en de werking is gebaseerd op 

een benadering van de ganse voedselketen met een globaal controleprogramma en één controleplan per Provinciale Controle Eenheid 

(PCE) voor de verschillende sectoren. 

 

11
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Eind 2003 en in 2004 werd een BPR-oefening (food@work) en een informaticaproject (FoodNet) opgestar t. Deze projecten beogen 

een rationalisering van de werking van de organisatie. Tevens werd een reglementair kader gecreëerd voor autocontrole in de 

agrovoedingsketen.

In de nota aan de ministerraad van 20 en 21 maar t 2004 werd een stand van zaken, een evaluatie en een actieplan van het FAVV voor-

gelegd. De ministerraad nam akte van de geactualiseerde strategische doelstellingen van het FAVV en gaf de gedelegeerd bestuurder 

de opdracht om op basis van deze doelstellingen een nieuw businessplan te schrijven en aan de regering voor te leggen.

 

1.2. Het bestaande businessplan
 

Het eerste businessplan van de toenmalige gedelegeerd bestuurder van het FAVV werd op 22 november 2000 door de toenmalige 

regering goedgekeurd. Dit plan bevatte de grote krachtlijnen vastgelegd voor de ontwikkeling van het voedselagentschap in de eerste 

jaren van zijn bestaan, en werd in 2002 overgenomen door de huidige gedelegeerd bestuurder.

 

De doelstellingen die werden vooropgesteld situeerden zich vooral in het uitbouwen van de structuur van het agentschap, de integra-

tie van de verschillende diensten in de nieuwe organisatie en de uitbreiding van een globale monitoring van de voedselketen. Andere 

doelstellingen waren de ontwikkeling en invoering van het concept autocontrole, en de opstar t van een analytische boekhouding.

De meeste van deze doelstellingen werden in de voorbije periode gerealiseerd. 

Op het structurele vlak werd een Cel Communicatie opgericht, waarbinnen een Meldpunt voor de consument werd uitgebouwd. 

Dit Meldpunt wordt door 2 FTE’s ingevuld, en kent een sterk stijgende naambekendheid. De activiteiten van de Cel Communicatie 

en de activering van de website hebben het FAVV ook een eigen imago bezorgd.Onder de verantwoordelijkheid van de gedelegeerd 

bestuurder werd een Cel voor Crisispreventie en –bestrijding opgericht. Deze cel is volledig operationeel en neemt de coördinatie van 

de preventie en de aanpak van crisissen op zich. Verder is ook de dienst Interne Audit geïnstalleerd.
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Het Wetenschappelijk Comité en het Raadgevend Comité werden geïnstalleerd, en zijn momenteel volledig operationeel. 

 

De integratie van de verschillende diensten in één organisatie is voltooid, zowel op het centraal bestuur te Brussel als in de 

Provinciale Controle Eenheden. De affectatie binnen de nieuwe structuur is een feit. In de provinciale eenheden bevindt de integratie 

zich in een laatste fase. Verschillende PCE’s hebben een nieuw onderkomen gekregen, de PCE- en sectorhoofden zijn benoemd en de 

medewerkers hebben een plaats gekregen bij één van de sectoren. Een nieuwe regeling om belangenconflicten te vermijden wordt 

toegepast.

 

Het HR-beleid van het FAVV is afgestemd op en in lijn met de modernisering van het federale openbaar ambt. Al het personeel werd 

vanuit de voorlopige cel geaffecteerd in een goedgekeurd personeelsplan. Het taalkader van het FAVV werd goedgekeurd.

 

Sinds 2003 beschikt het FAVV over een eigen begroting. De inkomsten bestaan uit een dotatie en uit bijdragen van de verschillende 

sectoren. De inning van deze bijdragen is nog gebaseerd op de financieringsmechanismen van de vroegere diensten. 

In 2004 werd een nieuw analytisch boekhoudsysteem voor het beheer van inkomsten en uitgaven ingevoerd (PIA).

 

Figuur 1: evolutie van de begroting van het FAVV  

 
  

2002 2003 2004 2005

Inkomsten

Dotatie 1.454.109 68.363.000 63.970.000 63.537.000

EU 0 5.487.203 5.500.000 4.026.000

Eigen inkomsten 7.270 68.742.005 64.752.177 67.079.389

BSE inkomsten 0 7.307.716 5.049.000 20.852.000

Totaal 1.461.379 149.899.924 139.271.177 155.494.389

Uitgaven

Totaal m.u.v. BSE 1.312.296 147.553.460 137.605.735 134.418.377

BSE 0 2.426.135 11.001.700 20.852.000

Totaal 1.312.296 149.979.595 148.607.435 155.270.377

Resultaat 149.083 -79.671 -9.336.258 224.012
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Het ICT-team van het FAVV beheer t de verschillende informaticasystemen van de organisatie : Sanitel, Kronos, Infana, Belfyt, IG/IMP. 

In 2004 werd het project FoodNet opgestar t voor het uitwerken van één nieuw informaticabeheersysteem. 

 

Met monitoringprogramma’s worden de verschillende chemische en biologische risico’s doorheen de volledige voedselketen 

opgevolgd. Voor contaminanten gebeur t dit via het CONSUM-programma, dat sinds de opstelling van het eerste businessplan sterk 

aangepast en verbeterd werd.

 

Vanaf 2004 werd een globaal controleprogramma voor alle sectoren, producten en risico’s ingevoerd, gebaseerd op een risico-

evaluatie. Dit controleprogramma wordt geconcretiseerd in een controleplan. Het controleplan omvat een systematische planning van 

de controleactiviteiten over alle PCE’s. Het laat toe de inspanningen van het FAVV in de verschillende provincies en sectoren te meten 

en te vergelijken.

 

Het FAVV heeft een rationalisering van de werking van de eigen laboratoria bewerkstelligd. Buiten de vijf eigen labo’s werd een 

netwerk van externe erkende laboratoria opgebouwd, zodat de benodigde analyses op een gecoördineerde manier toegewezen en 

uitgevoerd worden.

 

Het concept van autocontrole stelt dat de verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid in eerste instantie bij de economische 

operatoren zelf ligt. Het is gebaseerd op de EU-verordening 178/2002 die de algemene principes voor de bewaking van de voedsel-

keten vastlegt. De ontwikkeling van het concept is in Belgische wetgeving omgezet door het KB van 14 november 2003. 

Dit besluit regelt de criteria voor autocontrolesystemen, traceerbaarheid en meldingsplicht, en stelt deze verplicht vanaf 1 januari 

2005. Het FAVV is bezig met het voorbereiden van een kader voor de toepassing van het bonus/malusprincipe op autocontrole.
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1.3. Waarom een nieuw businessplan ?
 

De eerste fase in de ontwikkeling van het voedselagentschap was gericht op interne integratie. Nu deze fase afgerond is, moet het 

FAVV zich in de komende periode vooral focussen op het uitbouwen van een betrouwbare en efficiënt werkende organisatie. 

Dit houdt in dat het FAVV haar processen efficiënter moet gaan organiseren en haar functioneren moet optimaliseren. 

 

De bestaande financieringssystemen die instaan voor de bijdragen vanuit de ondernemingen moeten worden geharmoniseerd. 

De overdracht van de oude financieringsstelsels naar het agentschap werd vastgelegd bij KB van 22 februari 2001 (bekrachtigd bij de 

wet van 19 juli 2001). Door deze overdracht wordt het agentschap momenteel gefinancierd door de overheidsdotatie en de bestaande 

(‘oude’) rechten, heffingen en retributies ten laste van de operatoren in de voedselketen. Er werd een nieuw wetsontwerp goedge-

keurd op de ministerraad van 23 januari 2004 (Wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal 

Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). Deze wet definieer t enkel een algemeen kader, de concrete modaliteiten moeten 

in uitvoeringsbesluiten worden vastgelegd. 

 

De implementatie van autocontrole binnen de bedrijven zal binnen het FAVV een verschuiving in haar activiteiten teweegbrengen van 

de klassieke controles naar het uitvoeren van audits op de autocontrolesystemen.

 

Dankzij de ver wor ven schaalgrootte is de capaciteit om crisissen aan te pakken aanzienlijk versterkt. Desondanks moet het agentschap 

zich bewust zijn van het feit dat ‘voorbereid zijn’ op nieuwe crisissen een continu proces is, en voor tdurende aandacht en inspanning 

vraagt.

 

Het FAVV heeft de wettelijke opdracht om een beleid uit te bouwen inzake preventie, sensibilisatie en informatie, en dit in overleg 

met de gewesten en gemeenschappen. Deze educatieve en pro-actieve opdracht naar bedrijven en consumenten toe bestaat in 

onvoldoende mate. Vooral zeer kleine bedrijven en de grote groep van consumenten zijn moeilijk bereikbaar.

 

Voedselveiligheid is geen zuiver nationaal item. De voedingssector werkt binnen een globale context. Veel bedrijven maken deel uit 

van internationale groepen of zijn afhankelijk van andere EU-landen of derde landen voor toelevering of afzet. 

De Europese Unie speelt een grote rol op gebied van regulering en reglementering. De uitbreiding van de EU en de steeds sterkere 

mondialisering bieden een aantal kansen, maar bevatten eveneens een aantal bedreigingen, voor de Belgische agrovoedingssector, 

voor de voedselveiligheid in het algemeen en voor de werking van het FAVV als organisatie.
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 Situering van het FAVV 
 

 

2.1. Opdracht
 

Figuur 2 : het FAVV t.o.v. de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu  
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De veiligheid van de voedselketen valt onder de bevoegdheid van de Minister van Volksgezondheid. Binnen de administratie zijn de 

bevoegdheden verdeeld tussen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 

(FOD VVVL en het FAVV). De FOD VVVL vult hier het normerende luik in. Ze zorgt voor de instelling van productnormen, normen voor 

dierziektebestrijding en normen en het controlebeleid voor dierenwelzijn. Het voedselagentschap is een verzelfstandigde entiteit 

die opdrachten uitvoer t op vlak van risicobeoordeling (werking van het Wetenschappelijk Comité) en op het vlak van risicobeheer 

(uitwerken van een controlebeleid en uitvoeren van een controleplan) en risicocommunicatie.

De belangrijkste taken van het agentschap zijn :

 ●  de controle, het onderzoek en de keuring van de voedingsmiddelen en hun grondstoffen in alle stadia van de   

  voedselketen,

 ●  de controle en de keuring van de productie, de ver werking, de bewaring, het ver voer, de handel, de in- en uitvoer  

  van voedingsmiddelen en hun grondstoffen en van de plaatsen waar dit gebeur t,

 ●  het verlenen van erkenningen en vergunningen om bepaalde activiteiten in de voedselketen te mogen uitoefenen,

 ●  de integratie en uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de voedingsmiddelen en hun grondstoffen in de  

  voedselketen en de controle erop,

 ●  communicatie naar sectoren en consumenten.

 

Op basis van ar tikel 4, §1 van de wet van 4 februari 2000 werd de missie van het FAVV geformuleerd : “De opdracht van het FAVV 

bestaat erin te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van 

mens, dier en plant.”

 

Vanaf 1 januari 2004 werden alle vroegere audit- en controlesystemen geïntegreerd en in een nieuw globaal jaarlijks controleplan 

ver werkt. Dit plan is gebaseerd op een controleprogramma dat wordt uitgewerkt door het Bestuur Controlebeleid op basis van een 

risico-evaluatie en dat door het Wetenschappelijk Comité van het FAVV wordt goedgekeurd. Dit geïntegreerd controleprogramma 

wordt dan ver taald naar een planning van alle controleactiviteiten waarin doelstellingen per provincie en tot op sectorniveau 

geformuleerd worden. De Provinciale Controle-Eenheden staan in voor de uitvoering van inspecties, controles, audits en 

bemonsteringen. Dit leidt uiteindelijk tot vaststellingen en analyseresultaten. Deze worden op hun beur t gerappor teerd aan de 

centrale diensten van het voedselagentschap en worden gebruikt voor een nieuwe risicobeoordeling. 

 

Naast de eigen vaststellingen wordt in de risicobeoordeling ook gebruik gemaakt van informatie afkomstig van inspectiediensten van 

andere landen (RASFF) en van gevalideerde informatie (analyseprogramma’s) van de betrokken sectoren. Deze cyclus van 

risicobeoordeling – programmatie – uitvoering – rappor tering gebeur t jaarlijks. Voor het begin van elk jaar wordt een geactualiseerd 

controleprogramma opgesteld.
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 Figuur 3 : het kernproces van het FAVV 
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2.2. Omgevingsfactoren
 

Het FAVV is een federale overheidsinstelling. Heel wat par tijen zijn direct of indirect betrokken bij de werking van het FAVV. 

Zij zijn beur telings opdrachtgever, par tner, klant of passieve deelnemende par tij.  De verschillende stakeholders van het FAVV werden 

exhaustief opgelijst. Ze kunnen als volgt worden samengevat :

 ●  politieke overheid,

 ●  wetenschap,

 ●  individuele bedrijven,

 ●  consument / burger,

 ●  overheidsbesturen,

 ●  sectoren (patronale en landbouwsyndicaten),

 ●  consumentengerichte organisaties,

 ●  laboratoria.

 

De strategische doelstellingen en de werking van het FAVV moet beantwoorden aan de ver wachtingen van deze verschillende par tijen.

 

De opdrachten en de rol van het FAVV t.o.v. de verschillende par tijen en de relatie tussen de par tijen wordt samengevat in 

volgend basisschema (figuur 4).
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Figuur 4 : het FAVV en zijn stakeholders – basisschema 
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Het FAVV werkt binnen de objectieven uitgetekend door de politieke overheid en op basis van de reglementaire normen vastgelegd 

door de administratieve overheid zowel op internationaal als op nationaal vlak. Om het objectief te bereiken voer t het FAVV audits 

en controles uit in de bedrijven en de sectoren van de voedselketen en vaardigt het operationele reglementering uit (traceerbaar-

heid, autocontrole, keuring en inspectie). Op basis van deze werking informeer t het FAVV de maatschappij (de consumenten) over 

voedselveiligheid, planten- en dierengezondheid.

 

Hiermee creëer t de overheid een duidelijk kader voor het bereiken van objectieven op het vlak van voedselveiligheid en zijn de 

bedrijven via autocontrole gehouden om de veiligheid van producten te garanderen.

 

Het FAVV is een operationele organisatie die resultaatsgericht werkt. Het basisschema kan in functie hier van verder aangevuld 

worden.
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Figuur 5 : het FAVV en zijn stakeholders – uitgebreid schema 
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2.3. Organisatiestructuur
 

Het FAVV is opgebouwd rond vier grote pijlers. 

Elk van deze vormt een bestuur en staat onder leiding van een directeur-generaal (N-1). 

Los van deze indeling zijn een aantal diensten rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid 

van de gedelegeerd bestuurder geplaatst. Zij vormen de stafdiensten.

 

Figuur 6 : het organogram van het FAVV 
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2.3.1. De stafdiensten van de gedelegeerd bestuurder
 

Deze diensten werden omwille van hun belang voor het geheel van het voedselagentschap niet bij een specifiek bestuur 

ondergebracht. Het betreft de Cel Communicatie met het Meldpunt voor de consument en de diensten Crisispreventie en –beheer, 

Kwaliteitszorg en veranderingsmanagement en “Preventie en bescherming op het werk. Ook de dienst Interne audit en het 

secretariaat van het Raadgevend Comité vallen rechtstreeks onder de bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder.

 

2.3.2. Bestuur Algemene Diensten
 

De algemene diensten hebben als hoofdtaak aan de diensten van de gedelegeerd bestuurder en aan de operationele besturen de 

beschikbare menselijke, logistieke, financiële, ICT en juridische middelen op een zo efficiënt mogelijke wijze ter beschikking te stellen 

en de nodige ondersteuning te bieden bij het uitwerken en onderhouden van een moderne bedrijfsorganisatie.

 

Het bestuur Algemene Diensten omvat aldus de dienst P&O, de ICT-dienst, de dienst Budget en beheerscontrole, 

de logistieke dienst, de juridische dienst, de sociale dienst en de ver taaldienst.

 

2.3.3. Bestuur Controlebeleid
 

Het Bestuur Controlebeleid is in de eerste instantie opgebouwd rond drie directies. De belangrijkste taken van de Directie Planten-

bescherming en veiligheid van de plantaardige productie, de Directie Dierengezondheid en veiligheid van de dierlijke producten en 

de Directie Transformatie en distributie van de voedingsmiddelen bestaan erin een juridisch kader vast te leggen waarbinnen de 

operatoren die actief zijn in hun respectievelijke sector hun werkzaamheden kunnen uitbouwen met inachtneming van de veiligheid 

van de voedselketen en van de gezondheid van de dieren en planten. Elke directie staat voor zijn respectievelijke sector ook in voor 

het uitstippelen van een efficiënt controlebeleid en het uitwerken van een controleprogramma, dat gesteund is op een wetenschap-

pelijke basis en is uitgewerkt volgens de meest recente risicoanalyses.
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Verder zijn er binnen dit bestuur nog twee extra diensten met horizontale taken : de Dienst Internationale zaken die verantwoordelijk 

is voor het verzorgen van de relaties op internationaal vlak en de Dienst Databank en traceerbaarheid die zich bezig houdt met de 

ontwikkeling van traceer- en identificatiesystemen doorheen heel de voedselketen.

 

Tot slot huisvest het Bestuur Controlebeleid ook het secretariaat van het Wetenschappelijk Comité, dat een centrale rol speelt in de 

evaluatie van de risico’s in verband met de voedselketen.

 

2.3.4. Bestuur Controle
 

Binnen het kernproces van het FAVV (het programmeren, het plannen, het uitvoeren en het evalueren van de controles) heeft het 

Bestuur Controle een belangrijke functie. De controleprogramma’s die door het Bestuur Controlebeleid gemaakt zijn, worden ver taald 

in controleplannen en dienstinstructies door de centrale diensten van het Bestuur Controle. De PCE’s voeren de controleopdrachten uit.

 

Er zijn 5 centrale diensten : drie diensten, die gecreëerd zijn op basis van een indeling van alle operatoren die actief zijn in de 

voedselketen volgens hun activiteit en volgens hun systeem van autocontrole. Elke dienst is dus verantwoordelijk voor een bepaalde 

groep van operatoren. In de PCE’s zijn die sectoren op analoge wijze samengesteld.

Deze drie diensten zijn :

 ●  Dienst Primaire productie (plantaardige en dierlijke sector),

 ●  Dienst Ver werking,

 ●  Dienst Distributie,

Verder zijn er twee diensten met horizontale taken :

 ●  Dienst Invoer en uitvoer - RASFF - CONSUM,

  Deze dienst behandelt alle dossiers die met invoer en uitvoer te maken hebben en zorgt voor de correcte opvolging 

  van elk direct of indirect binnengekomen bericht, met risico voor gevaar voor de volksgezondheid, 

  dieren- of plantengezondheid (RASFF-berichten, klachten, ongunstige controle- of analyseresultaten in het kader 

  van de meldingsplicht of CONSUM),

 ●  Dienst Erkenningen

  Deze dienst beheer t alle erkennings- en registratiedossiers van al de operatoren.
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Per provincie en ook voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een Provinciale Controle Eenheid (PCE) die de controles op het 

terrein uitvoer t. Elke PCE wordt geleid door een hoofd die het werk organiseer t. Rekening houdend met de aard van de uit te voeren 

taken en de geografische uitgestrektheid van het controlegebied bestaan er binnen elk PCE 3 sectoren : een sector primaire productie 

(plantaardige en dierlijke sector), een sector transformatie en een sector distributie.

Voor de coördinatie van de controle-eenheden onderling en de coördinatie met de centrale diensten werden binnen het Bestuur 

Controle twee verantwoordelijken aangeduid (één voor het Nederlandse taalgebied en één voor het Franse en het Duitse taalgebied). 

Zij leiden de Nationale Implementatie- en Coördinatie-Eenheid (NICE). Die eenheid staat in voor de vereenvoudiging van de 

toepassing op het werkterrein van de instructies van de centrale diensten en de harmonisering van die toepassing tussen de 

verschillende PCE’s. Bovendien volgt de NICE de toepassing van deze instructies op en kan deze eenheid verbeteringen en oplossingen 

voorstellen voor vastgestelde problemen (evaluatie). De NICE is eveneens belast met de evaluatie van de uitvoering van de controles 

binnen de PCE’s. NICE ontwikkelt controleprocedures om de werking van de PCE’s te sturen en te uniformiseren.

 

Binnen het Bestuur Controle bestaat ook de Nationale opsporingseenheid (NOE) die belast is met het voorkomen (preventie) en het 

opsporen (repressie) van specifieke en goed gedefinieerde inbreuken (fraudes). 

Omwille van de complexiteit (geografisch, techniciteit, …) en/of het georganiseerd karakter kunnen dossiers, welke een 

gespecialiseerde, een gecoördineerde en/of een multidisciplinaire aanpak vereisen (samenwerking met parket, federale of lokale 

politie), toegewezen worden aan de NOE. De directeur-generaal van het Bestuur Controle neemt hierover de eindbeslissing.

 

2.3.5. Bestuur Laboratoria
 

In het kader van zijn bewakingsopdracht maakt het agentschap veelvuldig gebruik van de diensten van laboratoria ter ondersteuning 

van zijn controles en acties. Het FAVV beschikt over 5 eigen labo’s en doet regelmatig beroep op een 70-tal externe en onafhankelijke 

laboratoria. De kwaliteit van de resultaten is daarbij een eerste vereiste om door het FAVV erkend te kunnen worden.

 

De centrale diensten van het Bestuur Laboratoria zetelen in Brussel, en regelen van daaruit de dispatching van de door de controleurs 

en inspecteurs genomen stalen. De centrale diensten coördineren de samenwerking met de externe laboratoria en de werking van de 

vijf eigen FAVV-laboratoria. Deze zijn gevestigd in Melle, Gentbrugge, Gembloux, Luik en Ter vuren.
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Binnen het pakket aan analyses, die uitgevoerd worden in het kader van de competentie en de opdracht van het FAVV, kunnen kor tweg 

gesteld twee soor ten analyses onderscheiden worden :

 ●  de bepaling van kwaliteitsparameters,

 ●  de bepaling van veiligheidsparameters.

 

In het kader van zijn opdracht is het Bestuur Laboratoria ook belast met het bijhouden en bijwerken van een databank over de 

verschillende analysemogelijkheden in België en in het buitenland.

 

2.4  Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen
 

Begin 2004 voerde het FAVV, in het kader van de eerste fase van het BPR-project food@work, een analyse uit van de sterktes en zwak-

tes van en de kansen en bedreigingen voor het voedselagentschap (SWOT-analyse). Deze analyse omvatte 2 onderdelen : een analyse 

intern uitgevoerd door het middenkader van het FAVV (zie bijlage 4) en een klantenbevraging uitgevoerd door een extern bedrijf. 

In onderstaand schema worden de voornaamste elementen van de SWOT-analyse samengevat.

 

Figuur 7 : resultaten SWOT-analyse 

 

 

 

  

Sterktes Zwaktes

●   Principe van de geïntegreerde aanpak 
●   Werking met een controleprogramma gebaseerd op een risico-evaluatie
●   Open communicatie met consumenten (o.a. Meldpunt) en sectoren
●   Eigen laboratoria
●   Sterke expertise en ervaring van het FAVV-personeel

●   Open relatie met alle sectoren
●   Interne communicatie tussen management en veldwerking
●   Geen systeem van kwaliteitszorg / gebrek aan éénvormigheid
●   Geen geïntegreerde databanken
●   Onvoldoende auditcompetenties bij de medewerkers op het terrein

Kansen Bedreigingen

●   Gebruik van certifi ceringsorganismen voor de toepassing van autocontrole
●   E-government en administratieve vereenvoudiging bieden opportuniteiten 

naar consumenten, sectoren en bedrijven
●   Win-win met sectoren, met name de complementariteit van de FAVV-controle-

activiteiten met de autocontroleinspecties

●   Eigenbelang van stakeholders soms strijdig met FAVV-belang
●   Implementatie van autocontrole is niet evident voor kleine bedrijven
●   Externe (onvoorziene) factoren kunnen de goede werking in het gedrang 

brengen
●   Institutionele context
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 Strategische visie
 

Om de doelstellingen van het FAVV op een succesvolle manier te realiseren werd een strategische visie uitgetekend. Deze visie houdt 

rekening met de ver wachtingen van de verschillende par tners, waaronder het ver wezenlijken van politieke prioriteiten, het realiseren 

van een hoog niveau van voedselveiligheid, het op een betrouwbare manier communiceren naar de consumenten en het bieden van 

een efficiënte dienstverlening aan de sectoren en bedrijven (value for money).

 

Het FAVV zal dit realiseren en toegevoegde waarde creëren door het nastreven van vijf globale resultaatsgebieden :

 ●  het verwezenlijken van een veilige voedselketen

  - door de blootstelling van consumenten zo laag mogelijk te houden

  - door het beperken van incidenten en crisissen

 ●  een betrouwbaar imago 

  - een groter consumentenver trouwen

  - goed concurrentievermogen voor onze bedrijven

  - het FAVV als autoriteit en referentie

 ●  het verzorgen van een stabiel juridisch kader  

  - meehelpen aan administratieve vereenvoudiging

 ●  het nastreven van complementariteit met sectoren

 ●  een operationeel uitmuntende dienstverlening

  - een efficiënte overheidsdienst 

  - met een transparante werking

 

 

33 
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Figuur 8 : resultaatsgebieden van het FAVV 
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De hefbomen die nodig zijn om deze visie om te zetten in realiteit zijn weergegeven in figuur 8. 

Deze werden geformuleerd als de nieuwe strategische doelstellingen en zijn hieronder verder uitgewerkt.  

1. Van inspectie naar audit 

2. Communicatie naar consumenten en bedrijven 

3. Kwaliteitszorg 

4. Efficiënte risico-evaluatie 

5. Geïntegreerd informatie- en gegevensbeheer 

6. Competente en goed opgeleide medewerkers 

7. Een goede samenwerking met andere overheden 

8. Doelmatig en efficiënt crisismanagement  

9.  Actualiseren van de bestaande financieringsmechanismen 

10.  Inwerken in de Europese context 

11.  Publiek-private samenwerking (PPS)

 

3.1. Van inspectie naar audit
 

De implementatie van autocontrole moet leiden tot betere voedselveiligheid. Wanneer de bedrijven van de voedingssector over een 

operationeel autocontrolesysteem beschikken, zal het accent van de controleactiviteiten binnen het FAVV verschoven moeten worden. 

 

Er zal gewerkt worden aan de uitbouw van audits van autocontrolesystemen in de bedrijven. Tegelijker tijd zullen de inspecties worden 

afgebouwd, evenwel met behoud van de noodzakelijke basisinspectie- en controleactiviteiten. Een deel van de activiteiten die 

vandaag nog door het voedselagentschap worden uitgevoerd, zal in de toekomst gedeeltelijk verschuiven naar andere actoren.

 

Om de omschakeling van inspectie naar audit succesvol te kunnen realiseren, zal bijzondere aandacht gaan naar de opleiding van het 

FAVV-personeel en meer bepaald naar het aanleren van de nodige auditvaardigheden met het zicht op de controle op de autocontrole.
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3.2. Communicatie naar consumenten en bedrijven
 

Op middellange termijn moet de communicatie van het FAVV helemaal op punt worden gesteld. Het agentschap zal daarbij gebruik 

maken van alle beschikbare kanalen. Het spreekt voor zich dat communicatie naar consumenten en naar bedrijven een verschillende 

aanpak vereisen.

 

3.3.  Kwaliteitszorg
 

Het FAVV moet over middellange termijn over efficiënt werkende diensten beschikken. Daaronder wordt verstaan dat alle diensten op 

basis van een intern systeem van kwaliteitszorg functioneren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van geharmoniseerde en 

gestandaardiseerde procedures (formats en templates, checklists,…). De verschillende diensten moeten complementair werken 

zonder dat hun activiteiten overlappen. Het is de bedoeling om de kernprocessen van het FAVV extern te laten cer tificeren.

 

3.4.  Efficiënte risico-evaluatie
 

Risico-evaluatie staat centraal in de basisopdracht van het FAVV, het zorgt voor de aansturing van de controleprogramma’s, 

monsternemingsprogramma’s en controleplannen. Daarom moet het proces van risico-evaluatie zo efficiënt mogelijk verlopen. 

Belangrijk daarbij is dat het voedselagentschap beschikt over de nodige kennis van de sectoren, de bedrijven en de processen. 

Ook de gevaren en risico’s moeten heel goed gekend zijn.

 

Het Wetenschappelijk Comité van het voedselagentschap moet daarbij in de toekomst een nog grotere rol kunnen spelen. 

Samengesteld uit een twintigtal topwetenschappers die volledig onafhankelijk zijn, steunt dit comité op een wetenschappelijk 

secretariaat. Om de werking van het comité te versterken en meer dynamisch te maken, moet dit wetenschappelijk secretariaat zelf 

een aantal risico-evaluaties kunnen uitvoeren onder een “peer review” van het comité. Een betere aanwending van de beschikbare 

databanken is eveneens wenselijk.
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3.5.  Geïntegreerd informatie- en gegevensbeheer
 

Op middellange termijn moet het FAVV kunnen beschikken over een efficiënt informatie- en gegevensbeheersysteem. 

Daarbij moet het kennisbeheer afgestemd zijn op de processen binnen het voedselagentschap. De databanken moeten gestructureerd 

zijn, gevalideerde informatie bevatten en een doeltreffende rappor tage mogelijk maken. 

Dit alles moet toelaten om een benchmarking uit te voeren van de verschillende diensten van het FAVV en om de prestaties van het 

agentschap op een transparante manier te factureren.

 

3.6.  Competente en goed opgeleide medewerkers
 

Het personeel van het voedselagentschap moet over de competenties beschikken om de vooropgestelde taken efficiënt te kunnen 

uitvoeren. Het HR-beleid streeft daar toe een aantal specifieke resultaten na: betrokkenheid en inzet van de medewerkers, 

competentie, kosteneffectiviteit en overeenstemming tussen de persoonlijke doelstellingen en de door de directie bepaalde 

organisatiedoelen. Bovendien moet het FAVV beschikken over een geïntegreerd vormingsaanbod en over een goede interne 

communicatie.

 

De basis van het succes van het FAVV zit hem in de kwaliteit van het FAVV-personeel. Vorming is dan ook een essentieel onderdeel van 

de organisatie van het FAVV. Er moet daarbij vooral aandacht gaan naar het aanleren van de nodige auditvaardigheden met het zicht 

op de controle op de autocontrole, naar het toepassen van het uit te bouwen systeem van interne kwaliteitszorg, naar het bijbrengen 

van de kennis van de steeds evoluerende techniciteit van de productieprocessen en naar het werken in multidisciplinaire teams.

 

3.7.  Een goede samenwerking met andere overheden
 

Het FAVV streeft een complementaire werking met de andere overheden na. Het spreekt voor zich dat bijzondere aandacht daarbij zal 

gaan naar de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Ook de samenwerking met de regionale overheden 

moet een belangrijke plaats innemen.

 

Algemeen zullen er een aantal samenwerkingsprotocols uitgewerkt worden. Wanneer nodig, moeten er Ser vice Level Agreements 

(SLA’s) afgesloten worden.
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3.8.  Doelmatig en efficiënt crisismanagement
 

Crisispreventie en -beheer zijn cruciale taken van het FAVV. Het voedselagentschap moet daarom zo snel mogelijk beschikken over alle 

daar toe noodzakelijke instrumenten. Eventuele crisissen moeten aangepakt worden in samenwerking met de crisismanagement-

structuren van de andere overheden. Drie aspecten zijn van primordiaal belang: anticipatie, snelle reactie en continuïteit van de 

werking van het FAVV tijdens de crisis, met aandacht voor een optimale interne en externe communicatie.

 

3.9.  Actualiseren van de bestaande financieringsmechanismen
 

Met de oprichting van het FAVV werd een geïntegreerde en geharmoniseerde aanpak van de officiële controles op alle schakels in de 

voedselketen beoogd. Vanuit budgettair oogpunt werd tevens het principe van de autofinanciering vastgelegd : de kosten verbonden 

aan de uitvoering van de officiële controles moeten gefinancierd worden vanuit de ondernemingen.

 

De bestaande financieringssystemen die instaan voor de bijdrage vanuit de ondernemingen ver tonen een grote diversiteit. 

Bijgevolg dringt een harmonisering en herziening van de financiële structuur van het voedselagentschap zich op, en wel in functie 

van het hierboven vermelde uitgangsprincipe. 

 

De nieuwe structuur zal steunen op vier pijlers: een for faitaire dotatie voor de collectieve activiteiten die door de overheid worden 

opgelegd, de facturatie van de FAVV-diensten aan bedrijven in functie van de reëel gepresteerde controleactiviteiten, generieke 

bijdragen tot financiering van de algemene programma’s en een adequate financiering van het crisisbeheer.

 

Het agentschap zal haar analytische boekhouding verder uitbouwen zodat de transparantie met betrekking tot inkomsten en uitgaven 

gegarandeerd is. Binnen het Raadgevend Comité wordt een opvolgingscomité ingesteld dat de adviezen van het Raadgevend Comité in 

verband met de financiering zal voorbereiden en zal instaan voor de opvolging van de financiële toestand van het agentschap. 

Het opvolgingscomité zal enkel samengesteld zijn uit sectoren die bijdragen aan de financiering van het FAVV.

 

Het is duidelijk dat de financieringssystemen van het agentschap aan evoluties kunnen onderhevig zijn. Zowel een verschuiving van 

de parameters als de financiële impact van de implementatie van de autocontrole kunnen er toe leiden dat de financieringswijze op 

een regelmatige basis moet herzien worden.
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3.10.  Inwerken in de Europese context
 

Het werkterrein van het FAVV is grotendeels gevormd door Europese regelgeving. Naar aanleiding van de implementatie van het 

Witboek over voedselveiligheid (2002) is de juridische basis in verband met veiligheid van de voedselketen de laatste twee jaar sterk 

veranderd.

 

De “general food law” (verordening 178/2002), de verordeningen op gebied van hygiëne en zoönosen en de verordening inzake de 

controle van dierenvoeders en levensmiddelen, vormen nu de nieuwe Europese referentie voor het FAVV.

 

Op deze basis zal het FAVV, rekening houdende met de diverse bevoegdheden en competenties van de FOD VVVL en het FAVV, tegen 

2006 een gemoderniseerde nationale wetgeving uitwerken met als bedoeling de veiligheid van de voedselketen te verzekeren, waarbij 

het normatieve kader zich in de Europese doelstellingen zal inschrijven. De administratieve vereenvoudiging zal daarbij één van de 

leidraden zijn. 

 

Het FAVV is de Belgische ver tegenwoordiger in het Permanente Comité voor de Veiligheid van de Voedselketen en de Dierengezond-

heid. In het kader van deze opdracht zal het FAVV binnen dit comité een realistisch standpunt verdedigen, waarbij gewaakt zal worden 

over het evenwicht tussen enerzijds legitieme eisen om de veiligheid van de voedselketen en de bescherming van de consumenten te 

garanderen en anderzijds de noodzaak om de talrijke zeer kleine bedrijven die in deze sector actief zijn niet nodeloos in de problemen 

te brengen. Bovendien zal het FAVV blijven pleiten voor een verregaande harmonisering op Europees niveau.

 

Er zal een benchmarking georganiseerd worden waarin de werking (aantal controles/kosten) van het agentschap zal vergeleken 

worden met vergelijkbare Europese overheidsorganisaties.

 

3.11.  Publiek-private samenwerking (PPS) 
 

Bij de uitvoering van een aantal taken zal het FAVV via publiek-private samenwerking de private sector als volwaardige par tner 

betrekken, zodat een gedeelde verantwoordelijkheid tussen overheid en privé tot stand komt en een flexibele, doelmatige en 

efficiënte dienstverlening wordt gerealiseerd. Zo zal er worden samengewerkt met de accreditatie- en cer tificeringsorganismen, 

met zelfstandige dierenar tsen, met externe laboratoria en met ICT-par tners.

 



B U S I N E S S P L A N  31 

 Toekomstige werking
 

4.1.  High level activiteitenmodel
 

De toekomstige werking van het FAVV wordt geformuleerd uitgaande van de strategische doelstellingen en op basis van een aantal 

projecten die in de komende jaren hun beslag zullen krijgen : de implementatie van autocontrole in de bedrijven, de implementatie 

van de conclusies van de BPR-oefening food@work die in september 2003 opgestar t werd en de realisatie van het nieuwe 

informaticasysteem FoodNet.

 

De implementatie van autocontrole zal star ten op 1 januari 2005. Er wordt een overgangsperiode voorzien van 2 jaar waarin het 

opmaken van sectorgidsen en het implementeren van autocontrolesystemen in bedrijven aangemoedigd wordt. Tijdens die periode 

zal het FAVV nauw samenwerken met de verschillende sectororganisaties voor de validatie van gidsen en met accreditatieorganismen 

voor het cer tificeren van autocontrolesystemen in bedrijven. In de aanloop naar het businessplan werd binnen het FAVV een 

gedetailleerd visiedocument opgemaakt m.b.t. de implementatie van autocontrole, waarin o.a. bijzondere aandacht werd besteed aan 

de specifieke situatie van zeer kleine ondernemingen.

Eind 2003 star tte het FAVV, in samenwerking met de FOD P&O een BPR-project onder de naam food@work. De conclusies van de BPR 

(nieuwe to be) zullen bekend zijn in juni 2005. De implementatie is voorzien tegen eind 2006. 

Het FAVV werkt momenteel met verschillende informaticasystemen : Sanitel, Kronos, Infana, Belfyt, IG/IMP. Deze systemen moeten 

geïntegreerd worden in één gegevensbeheersysteem, dat wordt gelinkt aan een operatoren database (in relatie met de Kruispuntbank 

Ondernemingen). Dit integratieproject werd opgestar t in 2004 onder de naam FoodNet. In 2007 moet het nieuwe informaticasysteem 

volledig operationeel zijn.

 

Deze drie projecten moeten uiterlijk in het jaar 2007 gerealiseerd zijn. Het is vanaf dat moment dat hun impact op de werking van het 

FAVV voelbaar zal worden. 

4444444444 4 44
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De belangrijkste effecten zullen zijn :

 ●  de wijzigingen in de omvang en de aard van de activiteiten  

  van het FAVV ten gevolge van de invoering 

  van autocontrole,

 ●  de rationalisering van de werking door het invoeren van  

  FoodNet en 

 ●  de rationalisering van de werking door de implementatie  

  van de conclusies van food@work.

 

De verschillende scenario’s die voor de toekomstige werking van het FAVV 

werden uitgewerkt, zijn gebaseerd op de volgende assumpties :

 ●  de missie van het FAVV blijft dezelfde,

 ●  de verschillende sectoren komen tegemoet aan de 

  wettelijke verplichting inzake autocontrole en

 ●  de geplande automatiseringsprojecten worden 

  succesvol afgerond.

Er zijn ook nog andere elementen die een impact kunnen hebben op de 

voorgestelde scenario’s. Denk maar aan emerging risks (die niet noodza-

kelijk vandaag gekend zijn), strategische keuzes m.b.t. de aanwezigheid 

van het FAVV in de verschillende sectoren en wijzigingen in het 

internationaal kader (zowel reglementair als geografisch).

 

Om de toekomstige evolutie te kunnen projecteren worden de bestaande 

activiteiten van het FAVV samengebracht in een matrix structuur en 

gerangschikt naargelang het activiteitendomein binnen de FAVV-

waardeketen en volgens het activiteitenniveau (strategisch, management, 

uitvoerend).

 

De rode activiteiten zijn kernactiviteiten, blauwe activiteiten zijn 

voorbereidende of ondersteunende activiteiten, groene activiteiten zijn 

uitgevoerd in opdracht van derden en activiteiten in een bolletjeskader tje 

worden samen met externe par tners uitgevoerd.

Figuur 9 : het activiteitenmodel van het FAVV   
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kernactiviteit suppor tactiviteit uitgevoerd voor derden suppor tactiviteit uitgevoerd met par tners 
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In grote lijnen zijn de stafdiensten van de gedelegeerd bestuurder 

verantwoordelijk voor de activiteiten onder algemeen beheer. 

Het Bestuur Controlebeleid is verantwoordelijk voor de activiteiten-

domeinen binnen risicobeoordeling en het programmabeleid, het be-

stuur Controle is verantwoordelijk voor de controleplanning, uitvoering 

van de controles en opvolging van de controles, het Bestuur Laboratoria 

is verantwoordelijk voor de labo-analyse, Algemene Diensten is 

verantwoordelijk voor de ondersteunende diensten (personeel, 

financiën en ICT).

 

In figuur 10 wordt aangegeven hoe het huidig personeelsplan van het 

FAVV (1290 FTE’s) over de verschillende activiteiten wordt verdeeld.

Figuur 10 is een conceptuele vereenvoudiging. 

De opsplitsing van de FTE’s gebeur t op basis van hun plaats in het 

organogram en niet volledig op basis van hun daadwerkelijke 

activiteiten. Zo spreekt het bijvoorbeeld voor zich dat in geval van een 

crisis bijna de volledige organisatie bij de crisisaanpak betrokken is. 

 

Figuur 10 : FAVV personeelsplan 2005 (1290 FTE’s)
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4.2.  Controlebeleid
 

Wat het werkvolume in de FAVV-buitendiensten betreft, wordt de komende 5 jaar per type van activiteit de volgende evolutie 

ver wacht :

 

4.2.1. Activiteiten i.v.m. cer tificering voor invoer en uitvoer
 

De omvang van deze activiteiten is in hoofdzaak en rechtstreeks afhankelijk van de handelsstromen en van politieke beslissingen. 

De uitbreiding van de EU heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat een aantal cer tificaten voor handelsverkeer met de nieuwe lidstaten 

worden afgeschaft. De geplande uitbreiding van de EU met Bulgarije en Roemenië zal geen significante weerslag hebben. 

Als het Europese beleid ongewijzigd blijft, moet op dit vlak geen spectaculaire evolutie worden ver wacht.

 

4.2.2. Erkenningen
 

Momenteel is de toestand m.b.t. dit onder werp zeer verscheiden, waarbij erkenningen worden afgeleverd gaande van een periode van 

3 jaar tot een onbepaalde tijd. Om redenen van administratieve vereenvoudiging wordt voorgesteld erkenningen af te leveren die de 

periode van het bestaan van de operator omvatten. Een dergelijke beslissing zou in elk geval pas een betekenisvol effect hebben vanaf 

2008.

 

4.2.3. Audits voor validatie van door operatoren opgezette autocontrolesystemen
 

Men heeft weinig zicht op het aantal audits dat de komende jaren aan het FAVV zal worden toever trouwd aangezien de meeste 

operatoren zullen kunnen kiezen of ze zich hier voor tot het agentschap wenden of tot een geaccrediteerde cer tificerings- of 

inspectie-instelling (OCI).
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Volgende elementen zullen bij deze keuze vooral door wegen :

● het bestaan van een verband tussen een gevalideerd autocontrolesysteem en kor ting op de bijdragen aan het FAVV. 

Deze factor zal, gelet op de huidige voorstellen, tot gevolg hebben dat in 2005 en 2006 een groot aantal auditaanvragen 

aan de OCI’s gericht zullen worden. Men mag zich eraan ver wachten dat de operatoren voor wie door de klant geen door 

een OCI afgeleverd cer tificaat vereist is, zich vanaf 2007 tot het agentschap zullen wenden (kor ting vanaf 2008)

●  de keuze voor een OCI of voor het agentschap zal afhangen van verschillen in de kostprijs (vergoeding) en in de 

 behandelingstermijn die verstrijkt tussen de auditaanvraag en de validatie. Men moet er van uitgaan dat de kosten 

vergelijkbaar zullen zijn, net als de door het FAVV en door de OCI’s gestelde eisen. Als dat niet zo was, zou de 

geloofwaardigheid van het systeem op de helling komen te staan.

●  daarnaast mag men ook niet uit het oog verliezen dat de OCI’s in dit verband alleen een rol kunnen spelen als vooraf 

een sectorgids werd goedgekeurd. Wat de primaire productie aangaat, mag men aannemen dat de sectorgidsen in de 

loop van 2005 zullen worden goedgekeurd voor de sectoren zuivel, mestkippen en rundvlees alsook voor de productie 

van aardappelen en groenten en fruit. De gidsen voor akkerbouw, varkens en legkippen zouden eerder in 2006 aan bod 

komen. Een algemene gids voor alle landbouwactiviteiten mag zeker niet vóór 2006 worden ver wacht. 

Vanaf 2005 zouden reeds ongeveer 10.000 gespecialiseerde melkveebedrijven gecer tificeerd moeten kunnen worden, 

alsook 2500 groenten- en fruitproducenten. Voor 2006 mag men redelijker wijs rekenen op 5000 rundvlees producerende 

bedrijven en 5000 groenten- en fruitproducenten. Om commerciële redenen zullen de audits van landbouwbedrijven 

die deze gidsen naleven eerder aan de OCI’s worden toever trouwd. Sommige audits mogen daarentegen volgens het 

Europese recht alleen worden uitgevoerd door officiële dierenar tsen; dat is zo voor de slachthuizen en de uitsnijderijen.

●  het aantal aanvragen in de komende jaren zal eveneens afhangen van de snelheid van implementatie van de 

autocontrolesystemen in de bedrijven van de distributie- en de horecasector en de goede hygiënepraktijken/

registratie in de primaire sector. Samen vormen deze drie categorieën de meerderheid van controlepunten van het FAVV 

en aangezien voor de audit moet worden betaald, zullen alleen de operatoren die aan de eisen menen te voldoen een 

audit aanvragen.

 Als de “smiley” afhankelijk is van het resultaat van een dergelijke audit in de distributie en de horeca, zal dat een 

stimulans zijn voor een snellere toepassing van de autocontrole en dus ook het aantal auditaanvragen opdrijven.

●  het belang dat de operatoren erbij hebben om een gecombineerde audit autocontrole/par ticuliere lastenboeken aan te 

vragen. 
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 Gelet op de besparing die dat aan de betrokken operator oplever t, mag worden aangenomen dat dit concept zeker 

succes zal hebben. Gecombineerde audits zullen aan de OCI’s worden toever trouwd aangezien de bevoegdheden van het 

FAVV beperkt zijn tot de wettelijke verplichtingen. Het gaat hierbij vooral om de sector transformatie 

(± 15.000 operatoren) en geleidelijk aan zal ook de sector primaire productie (± 49.000 landbouwbedrijven) hierbij 

worden betrokken. Een en ander hangt evenwel af van het respectievelijk belang dat de distributiesector zal hechten 

aan de cer tificatie van de wettelijke autocontrolesystemen en de cer tificatie van par ticuliere lastenboeken. 

 

4.2.4. Bemonsterings- en analyseplan
 

Dit plan steunt steeds meer op een risico-evaluatie die op haar beur t gesteund is op :

 ●  de prevalentie van de betreffende gebeur tenis in de 2 voorgaande jaren (nationale resultaten en 

  kennisgevingen via RASFF).

 ●  het belang van de betrokken populatie (aantal dieren, hoeveelheid producten, enz.),.

 ●  de wetenschappelijke informatie (nieuwe risico’s, evolutie van kennis over gevaren, enz.),.

 ●  de perceptie van de samenleving (consumentenverenigingen, politieke wereld, media).

De evolutie van het plan na 2006 kan op grond van deze criteria dus moeilijk worden voorspeld. 

Een belangrijk element dat hierbij in aanmerking moet worden genomen, is de mate waarin in de diverse sectoren die de 

voedselketen uitmaken, gecer tificeerde of erkende autocontrolesystemen zijn ingevoerd. Door middel van de goedkeuring van de 

sectorgidsen zal het agentschap immers kennis krijgen van het bemonsterings- en analyseplan waarin door de betrokken sector wordt 

voorzien en kan het, daarmee rekening houdend, zijn eigen bemonsterings- en analyseplan aanpassen. Men moet echter weten dat 

het programma 2005 hierop al vooruitloopt en reeds rekening houdt met het feit dat de sectoren zuivelindustrie en dierenvoeders 

reeds in grote mate aan deze eisen voldoen (gidsen liggen thans ter goedkeuring).

Meer algemeen, moet men uit het verleden echter leren dat het percentage operatoren dat over een autocontrolesysteem beschikt niet 

snel toeneemt en dat het aantal bedrijven dat aan de eisen voldoet aanvankelijk beperkt blijft.

 

Het is overigens zo dat een deel van het bemonsteringsplan niet gedelegeerd kan worden en door EG-besluiten aan de nationale 

overheid wordt opgelegd, in dit geval het FAVV. Dat geldt voor de controle op residuen in de dierlijke en de plantaardige sector.
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4.2.5. Inspecties van en controles op de activiteiten van operatoren
 

In dit verband moet rekening gehouden worden met :

 ●  de algemene wens maar ook met de wettelijke verplichting om een hoog controleniveau aan te houden 

  in de grensinspectieposten,

 ●  de noodzaak om een geloofwaardige algemene inspectie aan te houden met betrekking tot de werking 

  van de autocontrole in de ondernemingen en de betrouwbaarheid van het auditorenwerk van de OCI’s,

 ●  de Europese wettelijke verplichtingen volgens dewelke in bepaalde schakels van de keten een agent van de overheid  

  moet worden ingezet (keuringen in slachthuizen).

Er moet nog met een ander element rekening worden gehouden wanneer men dit soor t oefening maakt, namelijk de evolutie van het 

aantal operatoren dat onder de bevoegdheid van het FAVV valt en, indien mogelijk zelfs met het aantal bedrijfszetels en dat vooral 

voor de sectoren met de meeste controlepunten.

Ter wijl dit aantal bijvoorbeeld vrij stabiel is voor de vleessector stelt men vast dat het aantal landbouwbedrijven met gemiddeld 3 % 

per jaar afneemt.

 

4.3.  Controleplan
 

Voor de evolutie van het controleplan wordt een projectie gemaakt naar de toekomst vanuit een model dat aan de verschillende 

onderdelen van het controleplan een kwantitatieve onderbouw geeft. In dat model zitten een aantal variabelen zoals :

 ●  het aantal bedrijven per sector,

 ●  de mate waarin bedrijven beschikken over een autocontrolesysteem,

 ●  de mate waarin bedrijven beroep doen op het FAVV voor de validatie van hun ACS.

Bovendien wordt gewerkt met een aantal assumpties met betrekking tot de duur en de frequentie van de verschillende 

controleactiviteiten. In de tabellen worden de toekomstscenario’s vergeleken met de star tsituatie in 2005.
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De basis voor de berekening van de prestaties van een agent (inspecteur of controleur) is de volgende :

 ●  een persoon presteer t 1.233 uren effectieve controle- en inspectie-uren per jaar (200 dagen aan 7,5 uren per dag – 

  167 uren verplaatsing – 100 uren briefwisseling en dergelijke),

 ●  het administratief werk voor de controleur en de inspecteur is verrekend in de gemiddelde controletijd,

 ●  een inspectie in de primaire productie duur t 225 minuten (3,75 uren),

 ●  een inspectie in de transformatie duur t 480 minuten (8 uren),

 ●  een inspectie in de distributie duur t 195 minuten (3,25 uren),

 ●  een staalname duur t 30 minuten,

 ●  de behandeling van een klacht, opvolging van non-conformiteit en dergelijke duur t 16 uur voor de primaire productie,  

  16 uur in de transformatie en 8 uur in de distributie,

 ●  10 % van de (eerste) bezoeken leidt tot een vaststelling en een opvolgingsbezoek 

  (320 minuten voor de primaire productie, 320 minuten voor de transformatie en 150 minuten voor de distributie),

 ●  het afleveren van een erkenning neemt 2 uren in beslag in de primaire productie en in de distributie en 6 uren 

  in de transformatie,

 ●  het afleveren van een cer tificaat neemt tussen een half en één volledig uur in beslag (zonder bezoek ter plaatse).

Figuur 11 : benodigde tijd per prestatie (in minuten) 
  

Primaire productie Transformatie Distributie

Inspectie 225 480 90-195

Staalname 30 30 30

Klacht, opvolging,

niet- conformiteit

960 960 480

PV hercontrole 320 320 150

Erkenning 120 360 120

Certifi caat 60-120 60-120 60-120
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Op basis van de evolutie van de verschillende activiteiten van het FAVV worden een aantal scenario’s uitgewerkt. Daarbij wordt de 

mogelijke evolutie van de personeelsbehoefte in FTE’s tussen 2005 en 2008 in beeld gebracht. In eerste instantie wordt er van 

uitgegaan dat alle bedrijven over een gevalideerd autocontrolesysteem beschikken, wat een geïdealiseerd uitgangspunt is (figuren 12 

tot en met 15). Nadien wordt dit vergeleken met een scenario waarbij slechts de helft van de bedrijven over een gevalideerd 

autocontrolesysteem beschikt (figuur 16). Bovendien wordt een assumptie gemaakt voor het procentueel aandeel van de bedrijven dat 

beroep doet op het FAVV voor de validatie van het ACS. De prestaties door derden (DMO’s) worden niet verrekend. 

 

In de oefening werd rekening gehouden met twee belangrijke criteria

 ●  het controleplan 2008

 ●  de opvolging van klachten, vaststellingen en non-conformiteiten

 

Daarbij wordt een onder verdeling gemaakt tussen prestaties die toewijsbaar en dus rechtstreeks aan de bedrijven factureerbaar zijn 

en prestaties die dat niet zijn. Voor 2008 wordt er van uitgegaan dat het nieuwe informaticasysteem FoodNet operationeel is, wat het 

administratief werk van de agenten vereenvoudigt.

Globaal kan gesteld worden dat de activiteiten in het controleplan afnemen. De opvolging van non-conformiteiten en klachten neemt 

toe. De validatie van ACS op vraag van bedrijven is een nieuwe activiteit.

Voor de uitwerking van deze scenario’s werd gebruik gemaakt van een rekenblad waarin de volledige basis van de berekening werd 

opgenomen. Dit rekenblad is terug te vinden op de website van het voedselagentschap (www.favv.be) onder de rubriek “Over het 

FAVV”.

 

Figuur 12 : primaire productie : evolutie van het aantal controleurs gebaseerd op algemeen aanwezige autocontrole 
  

FTE controle
2005 2008

Toewijsbaar Niet-toewijsbaar Toewijsbaar Niet-toewijsbaar

Controleplan - 168 - 91,5

Non-conformiteiten 11,5 16,9 22,8 18,2

  Andere (erkenningen ...) 25,5 - 36,7 -
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Alle bedrijven schrijven zich in de gids voor goede landbouwpraktijken in. Het FAVV inspecteer t 6,5 % van de bedrijven per jaar. 

Specifieke controles worden voorzien in het fytosanitaire domein en voor dierenwelzijn. Tevens wordt personeel voorzien voor de 

opvolging van sanitaire dossiers.

 

Figuur 13 : transformatie : evolutie van het aantal controleurs gebaseerd op algemeen aanwezige autocontrole  

Alle bedrijven in de transformatie met inbegrip van de toelevering beschikken over gevalideerde ACS. 

Het FAVV voer t jaarlijks in 25 % van de bedrijven inspecties uit

Figuur 14 : distributie : evolutie van het aantal controleurs gebaseerd op algemeen aanwezige autocontrole 

Alle bedrijven in de distributie beschikken over gevalideerde ACS. Het FAVV voer t jaarlijks in 10 % van de bedrijven inspecties uit.

 

  

FTE controle
2005 2008

Toewijsbaar Niet-toewijsbaar Toewijsbaar Niet-toewijsbaar

Controleplan - 93 - 41,5

Non-conformiteiten 6,5 13 11 8

Andere (erkenningen ...) 9,5 - 8,5 -

  

FTE controle
2005 2008

Toewijsbaar Niet-toewijsbaar Toewijsbaar Niet-toewijsbaar

Controleplan - 87,4 - 25,5

Non-conformiteiten 6 19,7 17,2 9,1

Andere (erkenningen ...) 5 - 20,3 -
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Figuur 15 :  100 % bedrijven met gevalideerd autocontrolesysteem in 2008  

  evolutie van het aantal controleurs - samenvattende tabel 

T : toewijsbaar en dus rechtstreeks factureerbaar aan de bedrijven.

NT : niet-toewijsbaar

Naast specifieke opdrachten in een aantal deelsectoren voer t het FAVV ook nog een aantal andere taken uit: prestaties aan toeleveran-

ciers aan de landbouw, controles in grensinspectieposten, cer tificatie, controles in opdracht van derden, fraudepreventie,… 

De prestaties aan de toeleveranciers aan de landbouw zijn opgenomen in de tabel van transformatie, de andere taken zijn in de tabel 

opgenomen onder de categorie “andere”. De toename van 10 FTE’s in deze categorie betreft volledig de activiteiten in opdracht van het 

BIRB.

 

Dit uitgangspunt is een ideale situatie waarin alle bedrijven maximale inspanningen doen om te beschikken over een gevalideerd ACS. 

Indien deze doelstelling niet wordt bereikt dan moet de frequentie van de inspecties door het FAVV hoger zijn bij de groep bedrijven 

die niet beschikt over een gevalideerd ACS. Dit zal leiden tot een toename van het controleplan. De kostprijs van de toename moet 

worden verhaald onder de vorm van een malus voor deze bedrijven. 

  

FTE controle
2005 2008 Totaal

T NT T NT 2005 2008

Primaire

productie
37 184,9 59,5 109,7 221,9 169,2

Transformatie 16 106 19,3 49,2 122 68,5

  Distributie 11 107,1 37,5 34,6 118,1 72,1

Andere

(BIRB, NOE, NICE en GIP)
37 23 47 23 60 70

Totaal 101 421 163,4 216,5 522 369,8
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Uit de tabel blijkt een sterke afname van het aantal controleurs ter ondersteuning van het controleplan. Tezelfder tijd wordt er meer 

controleurs ingezet voor de afhandeling van niet-conformiteiten. In de primaire productie en in de transformatie daalt het aantal 

controleurs, ter wijl er in de distributiesector een stijging wordt voorzien. Globaal gezien neemt het aantal controleurs van 2005 tot 

2008 af met ongeveer 30 %.

 

Figuur 16 :  vergelijking 50 % en 100 % bedrijven met gevalideerd ACS  

  benodigd aantal controleurs in 2008 

T : toewijsbaar en dus rechtstreeks factureerbaar aan de bedrijven.

NT : niet-toewijsbaar

Bovenstaande tabel geeft weer in welke mate het bestaan van gevalideerde ACS in de bedrijven (50% van de bedrijven – 100% van 

de bedrijven) een invloed heeft op de effectieven nodig voor de uitvoering van de opdrachten van het FAVV.

 

  

FTE controle
2008 - 50 % ACS 2008 - 100 % ACS Totaal

T NT T NT 2008 - 50 % ACS 2008 - 100 % ACS

Primaire

productie
91 104 59,5 109,7 195 169,2

Transformatie 83 33 19,3 49,2 116 68,5

  Distributie 91 25 37,5 34,6 116 72,1

Andere

(BIRB, NOE, NICE en GIP)
47 23 47 23 70 70

Totaal 312 184 163,4 216,5 497 369,8
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4.4.  Het valideren van ACS op vraag van bedrijven : een nieuwe activiteit
 

Het KB autocontrole voorziet de mogelijkheid voor bedrijven om autocontrolesystemen te laten valideren. Bedrijven die over een 

gevalideerd ACS beschikken genieten een bonus in het systeem van de heffingen en worden minder frequent gecontroleerd door het 

FAVV. Er werd een raming gemaakt van de workload die voor tvloeit uit de validatie van autocontrolesystemen. Er liggen opnieuw een 

aantal veronderstellingen aan de basis van deze raming (duur van een audit, frequentie, …). 

Voor de validatie van de aanwezigheid van autocontrolesystemen in alle bedrijven van de voedselketen zouden 341 FTE’s nodig zijn. 

Veel bedrijven zullen autocontrole inbouwen in reeds bestaande (gecer tificeerde) kwaliteitssystemen waarrond in de OCI’s vandaag 

reeds ongeveer 100 FTE’s auditeurs actief zijn. In principe gebeur t de audit door geaccrediteerde cer tificatie-instellingen (OCI), maar 

indien bedrijven dit wensen, zal ook het FAVV deze diensten aanbieden.In de toekomst zal het FAVV ACS van bedrijven dan valideren 

op aanvraag. Deze validatie zal niet leiden tot een cer tificatie, maar enkel tot een conformverklaring met de geldende reglementering. 

Dit is een nieuwe activiteit voor het FAVV, die volledig zelfbedruipend moet zijn. Het volume van deze activiteit is volledig afhankelijk 

van de vraag vanuit de bedrijven.

 

Om te vermijden dat deze activiteiten van het FAVV een concurrentiever valsend effect zouden hebben ten opzichte van de OCI’s, 

zullen deze tegen een marktconform tarief worden uitgevoerd. In de mate dat deze activiteiten in het FAVV worden uitgebouwd zal dit 

leiden tot bijkomende inkomsten die de kosten van de activiteiten zelf over treffen. In de begroting zal dit in een afzonderlijke rubriek 

terechtkomen.

 

Alhoewel het erg moeilijk is om deze activiteit te kwantificeren werd op basis van een aantal veronderstellingen voor 2008 

een schatting gemaakt van het aantal bedrijven dat een beroep doet op het FAVV :

 

 ●  toelevering landbouw : 0 %

 ●  primaire productie : 20 %

 ●  transformatie : 5 %

 ●  groothandel : 50 %

 ●  kleinhandel : 50 %

 ●  horeca : 50 %
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Op basis van deze veronderstelling moeten er in het FAVV in 

totaal 89,5 FTE’s (controleurs en inspecteurs) worden voorzien.

Indien slechts de helft van de bedrijven over een gevalideerd 

autocontrolesysteem beschikt en hetzelfde percentage van de 

bedrijven een beroep doet op het FAVV voor de validatie van 

deze systemen, dan moeten daar voor in totaal 43 FTE’s worden 

voorzien.

 

4.5.  Centrale diensten en laboratoria
 

FoodNet, food@work en de invoering van een datawarehouse 

met managementrappor tering moeten resulteren in een 

rationalisering van de activiteiten en van de processen binnen 

het FAVV, met name in de centrale diensten en in de 

omkaderende diensten in de provincie. 

Alhoewel het uiteindelijk pas na realisatie van deze projecten 

zal bekend zijn, wordt de volgende doelstelling vooropgezet :

 

 ●  Staf PCE’s : - 22 FTE’s bij ondersteunende diensten

 ●  Centrale diensten, met inbegrip van de labo’s :   

  - 40 FTE’s

4.6.  Samenvatting personeelsevolutie
 

Figuur 17 :  personeelsplan 2008 

  scenario op basis van volledig aanwezige 

  autocontrole en na BPR en automatisering

  (in totaal 1080 FTE’s exclusief ACS audits) 
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In voorgaand scenario (figuur 17) wordt rekening gehouden met de implementatie van autocontrole en met de realisatie van FoodNet 

en food@work. Voor de implementatie van dit veranderingstraject wordt jaarlijks 500.000 € voorzien, naast de voorziene kredieten 

voor informatisering. Indien er nieuwe gevaren opduiken of het FAVV nieuwe taken toegewezen krijgt, moeten die afzonderlijk worden 

toegevoegd en berekend. Afhankelijk van de snelheid waarmee autocontrole wordt ingevoerd in de sectoren en het gebruik van 

externe OCI’s die de autocontrole valideren varieer t het aantal FAVV controleurs. 

 

4.7.  Communicatie naar consumenten en bedrijven
 

4.7.1. Communicatie naar consumenten
 

De consument heeft hoge ver wachtingen ten aanzien van het FAVV, maar is soms moeilijk te bereiken. Nochtans draagt ook hij 

verantwoordelijkheid op het gebied van voedselveiligheid. Een goede consumenteninformatie over het juiste gebruik en de juiste 

bewaring van voedsel is van groot belang.

 

Om de consument te sensibiliseren over de cruciale rol die hij speelt op het gebied van voedselveiligheid, moet het FAVV een meer 

asser tieve, vulgariserende en educatieve communicatiepolitiek naar het grote publiek voeren, waarbij de bestaande mediakanalen 

beter gebruikt worden. In toepassing van het wettelijk kader moet de uitbouw en de door voering van een beleid inzake preventie, 

sensibilisatie en informatie, gebeuren in overleg met de gewesten en de gemeenschappen.

 

4.7.2. Communicatie naar bedrijven
 

De communicatie naar de bedrijven beantwoordt niet volledig aan het ver wachtingspatroon. Vooral kleinere bedrijven zijn heel 

moeilijk te bereiken via de traditioneel door het FAVV gebruikte kanalen (website, seminaries, nieuwsbrief, …). Nochtans heeft het 

FAVV ook naar hen toe een belangrijke pro-actieve en educatieve rol te ver vullen. In het kader van hun rechtszekerheid dienen alle 

bedrijven duidelijk te weten wat van hen ver wacht wordt. Dit is vanzelfsprekend ook in het belang van de voedselveiligheid en van de 

veiligheid van de consument. Het past bovendien in het kader van het FAVV-preventiebeleid.
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Er zal bijgevolg een meer bedrijfsgerichte communicatie ontwikkeld worden. Daarbij zal worden gebruik gemaakt van de 

mogelijkheden die de ontwikkeling van FoodNet zal bieden, door het verstrekken van gerichte informatie naar (groepen van) 

bedrijven, bijvoorbeeld via direct mailings.

 

In die bedrijfsgerichte communicatie zal ook meer en meer aandacht gaan naar het principe van de aangekondigde controles, 

gecombineerd met het aanbieden van eenvoudige basisopleidingspakketten.

 

4.7.3. De FAVV-smiley als uithangbord voor voedselveilige verkoop- en distributiepunten
 

In elke geregistreerde inrichting waar de consument rechtstreeks met voedsel in contact komt, moet het registratienummer samen 

met het 0800-nummer van het FAVV-meldpunt op een gestandaardiseerde wijze geafficheerd worden. Bovendien moet een uitbater 

van een dergelijke inrichting die bij een inspectie conform wordt bevonden de vrijwillige mogelijkheid krijgen om in zijn winkel-

ruimte uit te pakken met het bewijs hier van. Dit FAVV-embleem zou dan uitgehangen kunnen worden naast de verplichte erkenning 

of registratie. Op die manier zou tegemoet gekomen worden aan de wensen van de consument : hij kan er zeker van zijn dat de 

uitbating die hij frequenteer t gekend is bij het FAVV en hij kan vaststellen dat er bij de laatste controle geen negatieve opmerkingen 

over de uitbating werden gemaakt. Ook de zelfstandige zou op die manier zijn vakmanschap en zijn inspanningen op het gebied van 

voedselveiligheid kunnen valoriseren. Voor de horeca zal de realisatie van de smiley opgenomen worden in het convenant tussen de 

federale overheid en de horecasector.

 

Voor de communicatie naar consumenten en bedrijven en de realisatie van de FAVV-smiley voorzien we een communicatiebudget van 

€ 1,5 miljoen per jaar.
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4.8.  Kwaliteitszorg
 

Uniforme procedures voor controle van de autocontrole en controle en inspectie zijn fundamenteel. Op middellange termijn moeten 

alle diensten op basis van een intern systeem van kwaliteitszorg functioneren. Daarbij wordt het gebruik van geharmoniseerde en 

gestandaardiseerde procedures (formats en templates, checklists,…) veralgemeend. In dat kwaliteitszorgsysteem moeten 

prestatie-indicatoren ingebouwd worden, zodat de benchmarking van de verschillende diensten mogelijk wordt, zowel in Brussel 

als in en tussen de provincies. Bij het uitvoeren van hun controletaak zullen de PCE’s bovendien de beginselen toepassen die in het 

“Char ter van de controleur” zijn vastgelegd.

 

Een logische volgende stap wordt dan de cer tificatie en/of accreditatie van de FAVV-kernprocessen, niet in het minst omdat het FAVV 

dat ook van sommige van zijn klanten verlangt. Daarbij moet ook gedacht worden aan het uitbouwen van een calibratieprocedure 

waardoor de aanpak door het eigen FAVV-personeel en die door de cer tificatieorganismen op elkaar afgestemd kunnen worden.

 

Het verder uitbouwen van de interne audit moet er voor zorgen dat er gewaakt wordt over de toepassing van de uitgewerkte 

kwaliteitsprocedures.

 

Voor de externe cer tificatie van de processen van het FAVV wordt een jaarlijks bedrag van € 100.000 voorzien.
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4.9.  Geïntegreerd informatie- en gegevensbeheer
 

In nauw overleg met de gebruikers heeft de ICT-afdeling van het agentschap de bestaande informatiesystemen geanalyseerd die 

het agentschap van de entiteiten van oorsprong geër fd heeft. Hieruit bleek dat deze systemen onderling weinig tot niet compatibel 

zijn zowel op functioneel als op technisch vlak en dat zij slechts gedeeltelijk de activiteiten in het agentschap dekken.Het is dan ook 

noodzakelijk gebleken om een nieuw systeem voor het agentschap uit te werken om een per formante werking van de organisatie te 

ondersteunen en de administratieve werklast te verminderen naar meer toegevoegde waarde activiteiten.

 

Doelstellingen daarbij moeten zijn :

 ●  een systeem uit te bouwen dat alle controle- en auditactiviteiten dekt en workforce management toelaat,

 ●  te voorzien in een geautomatiseerd systeem voor de aflevering van cer tificaten en vergunningen. 

  Hierbij moeten in de mate van het mogelijke de principes van e-government toegepast worden,

 ●  correcte rappor tering mogelijk te maken zowel naar het terrein als naar het management,

 ●  voor de controleurs en inspecteurs op de werkvloer een eWorkplace te realiseren waarbij zij om het even waar toegang  

  hebben tot de systemen,

 ●  de koppeling met de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) te realiseren,

 ●  een centralisatie van de verschillende systemen rond traceerbaarheid te realiseren.
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De prioriteiten voor de ICT-ontwikkelingen zijn FoodNet, 

operatorenbeheer, datawarehouse (m.a.w. het ter beschikking 

stellen van operationele data aan diverse managementniveau’s), 

Sanitel en de toepassingen voor de ondersteuning van de 

administratieve diensten (PIA, HR-toepassing).

 

Het agentschap heeft in het verleden een tweesporenbeleid 

gevoerd in verband met ICT ; Een deel van de ontwikkelingen 

en exploitatie worden binnenshuis uitgevoerd, een deel wordt 

uitbesteed. Het agentschap zal dit tweesporenbeleid aanhouden 

maar naar een optimale verdeling tussen intern en extern zoeken. 

Dit kan door naar meer homogene blokken te streven die in één 

geheel uitbesteed of intern uitgevoerd worden. 

Op deze wijze kan een snellere realisatie en besparingen mogelijk 

gemaakt worden.

We onderscheiden twee grote blokken, namelijk :

●  Infrastructuurbeheer en exploitatie 

 -  Beheer van intersite netwerken en de externe 

  connectiviteit (internet, andere overheden, thuiswerk)

 - Beheer hardwarepark/helpdesk

 - Beheer internetsites 

 (favv-website/connectie met federale por taal) 

 - Beheer van toepassingen in exploitatie

●  Invoeren van nieuwe applicaties

 - Ontwikkeling FoodNet

 - Ontwikkeling Beltrace

 - Ontwikkeling en migratie Sanitel

 - LIMS

 - Ontwikkeling BOOD

 - Uitwerken van de datawarehouse

 - Implementatie HR pakket 

 - Andere software voor administratieve ondersteuning

Figuur 18 : ICT-prioriteiten 
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De uitbestede taken zullen steeds op basis van resultaatsverbintenissen afgesloten worden, hetzij via SLA’s, hetzij via for faitaire 

opdrachten.  

 

Het agentschap wil het concept van de eWorkplace voor haar medewerkers zo volledig mogelijk en zo mobiel mogelijk uitbouwen. 

Dit betekent dat in de periode gedekt door het businessplan de ICT-oplossingen voor thuis en mobiel werk gerealiseerd zullen wor-

den. De eWorkplace oplossing zal worden uitgewerkt in nauwe samenwerking met Fedict en moeten aansluiten op de e-government 

strategie die wordt uitgewerkt. Verder zal een extranet voor de bedrijfswereld ontwikkeld worden met gecodeerde toegang voor de 

bedrijven tot hun dossier via de federale por tal . Er zal eventueel ook voorzien worden in een gecodeerde toegang van het FAVV in de 

database van de bedrijven voor snelle en correcte uitwisseling van de autocontrolegegevens.

 

We voorzien hier voor een jaarlijkse ICT-kost van € 5,9 miljoen die zal worden herleid tot € 5,3 miljoen vanaf 2008.

 

 

4.10.  Personeelsbeleid
 

De Algemene Diensten moeten verder evolueren naar een bestuur dat instaat voor een moderne bedrijfsvoering en organisatie

(ondersteuning). In alle onderdelen zal gestreefd worden naar een goed evenwicht tussen het inzetten van eigen personeel en het 

uitbesteden van een aantal taken. Het budgettaire aspect zal hierbij een belangrijk beslissingscriterium zijn.

 

De organisatie zal staan of vallen met een doeltreffend HR beleid dat moet garanderen dat het personeelsplan ingevuld wordt met 

gemotiveerde medewerkers met de gepaste competenties. 

 

Hierbij zal een gezond evenwicht moeten gevonden worden tussen statutaire en contractuele aanwer vingen. Gelet op de mogelijke 

evoluties in de activiteiten in de buitendiensten zal daar eerder gekozen worden voor contractuele invulling, in de centrale diensten 

met meer permanente taken eerder voor een statutaire invulling. Waar mogelijk zal in dit laatste geval gekozen worden voor de 

statutarisering van in dienst zijnde contractuele personeelsleden.

 

Een goed uitgewerkt individueel jobbeheer moet voldoende competenties in huis garanderen. Een volgehouden inspanning op het 

vlak van de vorming en een intelligente toepassing van het systeem van ontwikkelcirkels zal hier toe ongetwijfeld bijdragen. 

Deze inspanningen moeten er eveneens toe bijdragen dat bij heroriëntering van taken ook maximaal gebruik gemaakt kan worden van 

interne mensen door bijscholing en motivatie.
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Het agentschap houdt er aan om zelf een belangrijke rol te spelen in de wer vingsprocedures, uiteraard in samenwerking met SELOR. 

De aanwer ving van contractuelen wenst zij in eigen beheer te blijven uitvoeren. 

 

Het agentschap zal zich meer en meer op juridisch vlak moeten verantwoorden en verantwoordelijk zijn voor het doen respecteren van 

vaak complexe reglementeringen. Het is daarom noodzakelijk om over een volwaardige juridische dienst te beschikken.

 

Voor de opleiding van het eigen personeel wordt een bijkomend bedrag van 100.000 € per jaar voorzien.

 

De personeelsreductie zal worden gerealiseerd via natuurlijke uitstroom, via afvloeiing van contractuele personeelsleden en via een 

doorstroming naar de cel “Validatie van autocontrolesystemen”.

4.11.  Crisispreventie en -beheer
 

Crisispreventie en -beheer zijn cruciale taken van het FAVV. Het voedselagentschap moet daarom zo snel mogelijk beschikken over alle 

daar toe noodzakelijke instrumenten. Eventuele crisissen moeten aangepakt worden in samenwerking met de crisismanagement-

structuren van de andere overheden. Drie aspecten zijn van primordiaal belang: anticipatie, snelle reactie en continuïteit van de 

werking van het FAVV tijdens de crisis, met aandacht voor een optimale interne en externe communicatie.

 

Het voedselagentschap moet op kor te termijn kunnen beschikken over een meldkamersysteem, een waakvlamconstructie voor 

crisisassistentie, een generiek rampenplan en vakspecifieke rampenplans. Bij het opmaken en uittesten van de crisisscenario’s moeten 

bepaalde stakeholders van het FAVV betrokken worden.

 

Momenteel beschikt het FAVV over een reser ve ten bedrage van € 20 miljoen . Een deel van deze reser ve is noodzakelijk als rollend 

fonds.

 

Het FAVV zal een bedrag van € 10 miljoen reser veren voor de financiering van operationele kosten verbonden aan het beheer van 

incidenten in de voedselketen. Er zal een gedetailleerd protocol worden afgesloten met betrekking tot het beheer en het gebruik van 

deze reser ves.
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4.12.   Publiek-private samenwerking
 

4.12.1. De accreditatie- en cer tificeringsorganismen
 

Het autocontrolebesluit stelt dat het de verantwoordelijkheid is van de operatoren om te beschikken over een autocontrolesysteem 

vanaf 1 januari 2005. Het KB legt niet de verplichting op dat zo’n ACS gevalideerd moet zijn, maar voorziet wel de mogelijkheid dat de 

validatie van een ACS door het agentschap kan toever trouwd worden aan een derde die daar voor over een accreditatie beschikt.

 

Voor sectoren met een gevalideerde sectorgids zal het FAVV van deze mogelijkheid gebruik maken en aan de bedrijven de 

mogelijkheid bieden om hun ACS door een cer tificeringsinstelling te laten valideren.

 

Ook het FAVV zal op aanvraag van een bedrijf het ACS valideren. Een audit door het FAVV zal zich echter beperken tot de verificatie 

van de conformiteit met de bepalingen van het KB en zal in geen geval resulteren in een cer tificatie. Alleen het resultaat van de audit 

zal worden meegedeeld.

 

Bovendien zal er in de financiering van het FAVV een mechanisme worden ingebouwd dat bedrijven aanmoedigt om hun ACS door een 

OCI te laten valideren. 

 

4.12.2. Samenwerking met zelfstandige dierenar tsen
 

De nieuwe samenwerking met de zelfstandige dierenar tsen zal gebaseerd zijn op een duidelijke en eenduidige beschrijving, d.m.v. 

een raamovereenkomst en deelovereenkomsten, van de uit te voeren taken alsook van de aard van de verhouding tussen het 

agentschap en de zelfstandige dierenar tsen. Deze beschrijving zal een grotere verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheidsbesef 

van deze par tners als gevolg hebben. Hun werk zal hierdoor bovendien opgewaardeerd worden.

 

Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de selectieprocedure van de dierenar tsen op basis van hun kennis, hun persoonlijkheid 

evenals aan de afwezigheid van belangenconflicten.

 



B U S I N E S S P L A N  57 

Daarenboven zullen zij op geregelde tijdstippen geëvalueerd worden. Een negatieve evaluatie zal leiden tot het einde van hun 

samenwerking met het agentschap.

 

4.12.3. Samenwerking met externe laboratoria
 

Wat de labo’s betreft, zal het FAVV werken met een netwerk van externe erkende laboratoria en eigen geaccrediteerde laboratoria die 

als intern zelfstandige eenheden fungeren. Er moeten wel eigen middelen voorzien worden om in geval van incidenten de nodige 

resultaten tijdig beschikbaar te hebben. Daarom worden analyses bij voorkeur in eigen labo’s uitgevoerd.

 

4.12.4. ICT-samenwerking
 

Het agentschap heeft in het verleden een tweesporenbeleid gevoerd in verband met ICT: een deel van de ontwikkelingen en exploi-

tatie worden binnenshuis uitgevoerd, een deel wordt uitbesteed. Het agentschap zal dit tweesporenbeleid aanhouden maar naar een 

optimale verdeling tussen intern en extern zoeken. Dit kan door naar meer homogene blokken te streven die in één geheel uitbesteed 

of intern uitgevoerd worden. Op deze wijze kan een snellere realisatie en besparingen mogelijk gemaakt worden.
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55 Financiering en begroting
 

5.1. De toekomstige financiering van het FAVV
 

De toekomstige financiering van het FAVV blijft gebaseerd op de volgende elementen :

 ●  een dotatie ingeschreven in de begroting van de FOD VVVL,

 ●  retributies die aan bedrijven worden aangerekend voor prestaties geleverd door het FAVV,

 ●  heffingen ten laste van de sectoren voor de financiering van activiteiten die niet kunnen worden aangerekend aan  

  bedrijven,

 ●  andere inkomsten zoals contributies van de EU, opbrengst van administratieve boetes, opbrengst van beleggingen,…

 

In dit businessplan wordt er van uitgegaan dat de dotatie van de overheid constant blijft, zodat de rationalisering van de werking en 

de aanpassing van de activiteiten van het FAVV in functie van de realisatie van de autocontrole door de sectoren, resulteer t in een 

daling van de bijdragen van deze sectoren.

 

Voor wat de retributies en de heffingen betreft heeft het FAVV via overleg met verschillende sectoren twee voorstellen geformuleerd :

 ●  een ontwerp van koninklijk besluit betreffende retributies bepaald bij ar tikel 5 van de wet van 9 december 2004 

  betreffende de financiering van het FAVV,

 ●  een ontwerp van koninklijk besluit betreffende heffingen bepaald bij ar tikel 4 van de wet van 9 december 2004 

  betreffende de financiering van het FAVV.

 

Deze besluiten zullen de reglementaire basis vormen voor de financiering van het FAVV en alle vroegere financieringsmechanismen 

ver vangen.

 



B U S I N E S S P L A N  59 

5.2. Uitgaven
 

De uitgaven van het FAVV worden onder verdeeld in volgende categorieën : personeelskosten, werkingskosten en investeringen.

 

Op de bijzondere Ministerraad van 20 en 21 maar t 2003 werd beslist dat een voorstel zou geformuleerd worden dat het FAVV moet 

toelaten een tweede door verrekening van de BTW te vermijden. In 2008 zal het FAVV voor wat de retributies betreft geheel of 

gedeeltelijk BTW-plichtig zijn, zodat de dubbele verrekening kan worden vermeden.
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5.3. Overzicht begroting 2005
 

De begroting 2005 is een raming op basis van het nieuwe financieringssysteem.

Figuur 19 : begroting 2005  

 
  

Uitgaven Inkomsten  ( projectie nieuwe systeem )

Personeel 71.504.686 Retributies 47.977.750

lonen wedden 66.786.644 certifi catie 8.070.000

vergoedingen 4.626.012 keuring 23.781.000

andere uitgaven 92.030 controle/inspectie op aanvraag 1.660.000

Werking 79.290.933 non-conformiteiten 1.968.750

werking personeelsgebonden 9.047.104 residuen 2.648.000

ICT 5.796.921 controlerechten 6.000.000

externe veeartsen 26.091.413 BSE 3.850.000

externe labo’s 14.432.800 Heffi  ngen 35.450.000

uitgaven BSE 20.850.000 controle/inspectie - controleplan 18.450.000

andere werkingskosten 3.072.695 BSE 17.000.000

Investeringen 4.474.758 Andere 4.342.627

Totaal inningen 87.770.377

Dotatie 63.500.000

EU 4.000.000

Totaal 155.270.377 Totaal 155.270.377
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Onder de rubrieken in de uitgaventabel van figuur 19 werden volgende uitgaven ingeschreven :

 ●  personeel :

  -  lonen en wedden : 

   de lonen, wedden en sociale bijdragen voor het statutair en contractueel personeel met inbegrip 

   van de pensioenlasten voor de statutaire ambtenaren,

  - vergoedingen :

   de vergoedingen voor verplaatsingen, de kosten van de opleiding en de uitgaven met betrekking tot 

   de sociale dienst van het FAVV,

  - andere uitgaven :

   diverse uitgaven zoals betaling aan de bedrijfsrevisor en vergoedingen voor de leden 

   van het Wetenschappelijk Comité,

 ●  werking :

  - werking personeelsgebonden :

   de bestaansmiddelen (bureelar tikelen, laboratoriummateriaal, water, gas, electriciteit)

  - ICT : 

   kredieten ter beschikking voor het onderhoud, de aanpassing en de ontwikkeling van nieuwe systemen 

   zoals FoodNet,

  - externe veear tsen :

   uitgaven in verband met de dierenar tsen die als zelfstandigen opdrachten uitvoeren voor het FAVV 

   (waaronder de DMO’s),

  - externe labo’s :

   uitgaven voor externe labo’s, waaronder het CODA, DGZ en ARSIA (de voormalige Verbonden voor 

   dierziektebestrijding) en de erkende laboratoria,

  - uitgaven BSE :

   uitgaven in verband met de testen op de BSE inclusief de terugbetaling van de schulden uit het verleden,

  - andere werkingskosten :

   milieuheffingen, publicaties, communicatie, uitgaven voor studies en onderzoek,

 ●  investeringen :

  - investeringen in materiaal (zowel informatica als niet-informatica).
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De rubrieken in de inkomstentabel van figuur 19 bevatten volgende inkomsten (projectie van het nieuwe systeem) :

 ●  retributies :

  - cer tificatie :

   inkomsten in verband met de cer tificatie van producten en dieren (het betreft hier niet het cer tificeren van 

   kwaliteitssystemen), voornamelijk in verband met in- en uitvoer,

  - keuring : 

   de keuringsactiviteiten in de slachthuizen,

  - controle/inspectie op aanvraag :

   controle van de autocontrolesystemen op vraag van de operatoren (wordt in het nieuwe financieringssysteem  

   opgenomen in de validatie van autocontrolesystemen),

  - non-conformiteiten : het doorrekenen van de activiteiten van het agentschap na het vaststellen 

   van niet-conformiteiten,

  - residuen : 

   de residurechten zoals voorzien in de Europese reglementering,

  - controlerechten : 

   de retributies in verband met de controles in de vleeswarensector,

 

 ●  heffingen :

  - controle/inspectie -controleplan :

   deel van de heffingen dat gebruikt wordt voor de financiering van de uitvoering van het controleplan,

  - BSE : 

   deel van de heffingen dat gebruikt wordt voor de financiering van de BSE-testen (inclusief terugbetaling verleden),

 ●  andere : 

  - inkomsten van eigen laboratoria, administratieve boetes

 ●  dotatie:

  - overheidsdotatie,

 ●  EU :

  - de tussenkomsten van de EU in de programma’s van het agentschap.
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5.4. Overzicht begroting scenario’s 2008
 

De begroting 2008 is een projectie gebaseerd op de nieuwe financiering en op de gewijzigde activiteiten van het FAVV met inbegrip 

van de nieuwe personeelsbezetting. Met de beschikbare gegevens is het niet mogelijk om een meer gedetailleerde raming te maken.

De validatie van ACS van bedrijven wordt beschouwd als een apar te activiteit die volledig zelfbedruipend is. De effecten van een 

mogelijke BTW recuperatie zijn niet verrekend. Er werden twee voorbeeldscenario’s uitgewerkt: één waarbij alle bedrijven in 2008 

beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem en één waarbij dit enkel het geval is voor de helft van de bedrijven. 
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Uitgaven Inkomsten ( projectie nieuwe systeem )

Personeel 60.641.645 Retributies 42.317.750

lonen wedden 55.914.400 certifi catie 8.070.000

vergoedingen 4.626.012 keuring 23.781.000

andere uitgaven 101.233 controle/inspectie op aanvraag pm

Werking 73.596.024 non-conformiteiten 1.968.750

werking personeelsgebonden 7.574.320 residuen 2.648.000

ICT 5.217.229 controlerechten 2.000.000

externe veeartsen 22.649.529 BSE 3.850.000

externe labo’s 12.989.520 Heffi  ngen 23.015.000

uitgaven BSE 20.900.000 controle/inspectie - controleplan 6.015.000

andere werkingskosten 4.265.426 BSE 17.000.000

Investeringen 4.027.282 Andere 4.432.200

Totaal inningen 69.764.950

Dotatie 66.500.000

EU 2.000.000

Totaal 138.264.950 Totaal 138.264.950

ACS validatie 5.571.792 ACS validatie 8.395.351

Totaal 143.836.742 Totaal 146.660.301

Figuur 20 : begroting 2008 met 100 % gevalideerde ACS (zonder index)  
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Figuur 21 : begroting 2008 met 50 % gevalideerde ACS (zonder index) 
  

Uitgaven Inkomsten ( projectie nieuwe systeem )

Personeel 67.216.764 Retributies 42.317.750

lonen wedden 62.489.519 certifi catie 8.070.000

vergoedingen 4.626.012 keuring 23.781.000

andere uitgaven 101.233 controle/inspectie op aanvraag pm

Werking 74.486.708 non-conformiteiten 1.968.750

werking personeelsgebonden 8.465.004 residuen 2.648.000

ICT 5.217.229 controlerechten 2.000.000

externe veeartsen 22.649.529 BSE 3.850.000

externe labo’s 12.989.520 Heffi  ngen 30.837.500

uitgaven BSE 20.900.000 controle/inspectie - controleplan 13.837.500

andere werkingskosten 4.265.426 BSE 17.000.000

Investeringen 4.027.282 Andere 4.075.503

Totaal inningen 77.230.753

Dotatie 66.500.000

EU 2.000.000

Totaal 145.730.753 Totaal 145.730.753

ACS validatie 2.676.950 ACS validatie 4.033.521

Totaal 148.407.703 Totaal 149.764.274
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666 Besluit
 

Met dit businessplan willen we tegemoet komen aan de toenemende ver wachtingen die worden gesteld door de verschillende 

belanghebbenden van het FAVV. We willen hiermee tot een meer efficiënte overheidsdienstverlening komen met een betere 

transparantie van de werking van het agentschap en een optimalisering van de middelen.

 

Verder laat dit businessplan ook toe om de coherentie van de organisatie verder uit te bouwen. Door de FAVV-activiteiten te koppelen 

aan de strategie krijgen de medewerkers binnen de organisatie een beter inzicht in hun rol binnen het geheel en kunnen zij meer 

verantwoorde beslissingen nemen.

 

De realisatie van dit businessplan zal regelmatig opgevolgd worden. De managementplannen en de operationele plannen van de 

verschillende directeurs-generaal zullen het operationaliseren van dit plan verder gestalte geven. Verder zal vanaf 2005 ook een 

meetsysteem worden opgezet voor het ganse agentschap dat de link met de strategische objectieven bewaakt en waarbij de strategi-

sche doelstellingen worden ver taald in meetbare doelstellingen.

 

Aangezien het businessmodel sterk zal veranderen onder invloed van de nieuwe systemen en processen rond de nieuwe invulling van 

de controleactiviteiten zal ook voldoende aandacht worden besteed aan de organisationele ontwikkeling en aan het veranderings-

beheer. Dit zal toelaten om te (her)prioritiseren, de risico’s te beperken en de kwaliteit en coherentie te bewaken. 

 

Tenslotte is er een evaluatie voorzien van de nieuwe financiering van het FAVV. Op basis van een analyse van de resultaten van de 

invoering zal na 2 jaar dit financieringsmechanisme worden geëvalueerd met alle belanghebbenden en eventueel worden aangepast.
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Bijlage 1: Lijst van afkor tingen

ACS : Autocontrolesysteem

AEWI : Algemene Eetwareninspectie

ARSIA : Association Régionale de Santé et d’Identification Animales

Belfyt : Informaticasysteem voor controles m.b.t. de plantaardige productie

Beltrace : Geïnformatiseerd traceersysteem voor de vleessector

BIRB : Belgisch Inter ventie- en Resititutiebureau

BOOD : Operatorendatabank

BPR : Business process reengineering

BSE  :  Boviene Spongiforme Encefalopathie of gekkekoeienziekte 

BTW : Belasting op de toegevoegde waarde

CDV : Centrale Dierengezondheidsvereniging

CODA : Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie

CONSUM : CONtaminant SUr veillance systeM

DGZ : Dierengezondheid Vlaanderen

DMO : Dierenar ts met opdracht

EU : Europese Unie

FAVV : Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Fedict : Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie

FOD VVVL : Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

FTE : Fulltime equivalent (voltijdse equivalent)

GIP : Grensinspectiepost

HR : Human Resources

ICT : Informatie- en communicatietechnologie

IG/IMP : Informaticasysteem voor controles in de toelevering

Infana : Informaticasysteem voor controles in de distributiesector en de ver werkende industrie 

   (exclusief de vleessector)

IVK : Instituut voor Veterinaire Keuring

KB : Koninklijk besluit

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen

Kronos : Informaticasysteem voor controles in de slachthuizen, uitsnijderijen en vleesver werkende bedrijven
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LIMS : Laborator y Information Management System

NICE : Nationale Implementatie- en Coördinatie-Eenheid

NOE : Nationale Opsporingseenheid

OCI : geaccrediteerde cer tificerings- of inspectie-instelling

P&O : Personeel & Organisatie

PCE : Provinciale Controle Eenheid

PIA : Geïnformatiseerd boekhoudkundig systeem

PPS : Publiek-private samenwerking

PV : Proces-verbaal

RASFF : Rapid Aler t System for Food and Feed

Sanitel : Geïnformatiseerd identificatie- en registratiesysteem voor nutsdieren

SELOR : Selectiebureau van de federale overheid

SLA : Ser vice Level Agreement

SWOT : Strengths, weaknesses, oppor tunities and threats (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen)

vzw : Vereniging zonder winstoogmerk
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Bijlage 2: Nuttige adressen 

FAVV

WTC III

Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Tel.: 02 208 34 11

Fax: 02 208 33 37

e-mail : info@favv.be

www.favv.be

Provinciale Controle Eenheden (PCE)

Antwerpen    

Italiëlei 124 bus 92

2000 Antwerpen   

Tel : 03 202 27 11 

Fax : 03 202 28 11

   

    

Brussel / Bruxelles     

WTC III – 2de verd. / 2ème ét.

Simon Bolivarlaan/ Bd Simon Bolivar, 30 bus / bte 3

1000 Brussel / Bruxelles 

Tel : 02 208 34 61 

Fax : 02 208 34 60

   

Hainaut     

Chemin De l’Inquiétude Bloc 9

7000  Mons   

Tel : 065 34 14 81 

Fax : 065 36 16 82

   

Limburg     

Helbeekplein 9, 4 & 5de verd.   

3500 Hasselt 

Tel : 011 26 39 84   

Fax : 011 26 39 85
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Liege     

Boulevard Frère Orban 25

4000  Liege   

Tel : 04 224 59 11 

Fax : 04 224 59 01

   

    

Luxembourg    

Rue du Vicinal 1

6800 Libramont   

Tel : 061 21 00 60 

Fax : 061 21 00 78

   

    

Namur     

Chaussée De Hannut 40

5004  Bouge   

Tel : 081 20 62 00 

Fax : 081 20 62 02

   

    

Oost-Vlaanderen    

Rac Ter Plaeten 

Sint-Lievenslaan 33a

9000 Gent   

Tel : 09 268 63 80 

Fax : 09 224 33 04

   

Vlaams-Brabant     

Greenhill Campus

Interleuvenlaan 15 Blok E

3001  Leuven   

Tel : 016 39 01 11 

Fax : 016 39 01 05

   

    
Brabant Wallon     

Avenue Solvay 5

1300 Wavre   

Tel : 010 23 88 30 

Fax : 010 24 37 60

   

    

West-Vlaanderen     

AIPM

Koning Alber tlaan 122

8200 Brugge   

Tel : 050 30 37 10 

Fax : 050 30 37 12
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B
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essplan
 voor het voedselagentschap   -   Piet Vanthem

sche

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

WTC I I I  -  Simon Bolivarlaan 30 

1000 Brussel

Tel.  :  02 208 34 11

Fax :  02 208 33 37

e -mail  :  info@favv.be

w w w.fav v.be

F e d e r a a l  A g e n t s c h a p  v o o r  d e  V e i l i g h e i d  v a n  d e  V o e d s e l k e t e n

Bus inessp lan  v o o r  h e t  v o e d s e l a g e n t s c h a p

P i e t  V a n t h e m s c h e
G e d e l e g e e r d  B e s t u u r d e r

 Ve r a n t w o o rd e l i j ke  u i t g e v e r  :  P i e t  Va n t h e m s c h e   I   Vo r m g e v i n g  :  FAV V   I   D r u k ke r i j  :  S c h a u b ro e c k


