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1. Inleiding
Na de dioxinecrisis in 1999 besliste de regering 

dat alle controle- en inspectiediensten die met 

voedselveiligheid te maken hadden, gereorganiseerd 

moesten worden om hun efficiëntie 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.

Het eerste businessplan werd op expliciete vraag van 

de regering naar een beleidsnota voor het FAVV door 

de toenmalige gedelegeerd bestuurder opgesteld. In 

zijn businessplan van 15 september 2000, door de 

regering goedgekeurd op 22 november 2000, werden 

reeds de grote beleidsopties zoals we die nog steeds 

kennen opgenomen. De controle van de gehele 

keten met een globaal monitoring-programma werd 

voorzien en de noodzaak van autocontrolesystemen 

waarvan de implementatie ook door neutrale derden 

kan geverifieerd worden. De basiselementen van 

autocontrole werden omschreven: registratie van 

de operatoren, naspeurbaarheid (traceerbaarheid), 

meldingsplicht en toepassen van internationaal 

aanvaarde normen zoals HACCP. De nood voor 

een aangepast systeem voor kleinere bedrijven 

werd ook al erkend. De financiering van het FAVV 

moest budgettair neutraal zijn, met bijdragen 

van de sectoren voor de financiering van de 

controleactiviteiten in functie van hun risico. Bedrijven 

die een autocontrolesysteem geïmplementeerd 

hadden en onderhielden dienden een financiële 

aanmoediging te krijgen. En er moest gestreefd 

worden naar de samenwerking met de verschillende 

belanghebbenden.

De structuur van het FAVV en de integratie van de 

verschillende diensten werd in grote lijnen vastgelegd, 

inclusief een crisiscel, een communicatiecel en een 

meldpunt.

In de aanvangsfase concentreerde men zich op de 

uitbouw van nieuwe structuren, de integratie van 

de diverse diensten (afkomstig van de Ministeries 

van Landbouw en Middenstand, Volksgezondheid 

en het Instituut voor Veterinaire keuring en later de 

medewerkers van de Centrale Dierengezondheids 

Vereniging (CDV) en het uitwerken van een nieuw 

controlebeleid.
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Landbouw

DG4

DG5

Volksgezondheid

Inspectie-generaal 

grondstoffen

Inspectie-generaal 

veterinaire diensten

Inspectie-generaal 

plantaardige producten

Inspectie-generaal 

dierlijke producten

FAVV

Verschillende werkgroepen werkten de verschillende 

thema’s uit. Vanaf 2002 kwam op basis van het 

geleverde werk en met de aanstelling van een nieuw 

directiecomité de praktische uitbouw van het FAVV in 

een stroomversnelling. Vanaf 2003 beschikte het over 

een eigen budget, en het zelfde jaar ging onder meer 

het Koninklijk besluit inzake autocontrole in voege. In 

2004 werd de integratie van het personeel definitief 

afgerond en werd voor het eerst gewerkt op basis van 

een globaal programma voor alle sectoren, producten 

en risico’s gebaseerd op een evaluatie van het risico.

Nadat de interne integratie afgerond was en de 

fundamenten gelegd waren voor een nieuw beleid 

was het noodzakelijk om een nieuw businessplan op 

te stellen waarin de focus lag op de ontwikkeling van 

een betrouwbare organisatie en een efficiënte werking.

Oorsprong van het FAVV

Het tweede businessplan, voor de periode 2005-2008 

vertrok van het kernproces van het FAVV, zijn relatie 

met de belanghebbenden, de nieuwe structuur en 

een intern en extern uitgevoerde SWOT-analyse. 

Hierop werd een strategisch visie ontwikkeld met 

als doel toegevoegde waarde te creëren in 5 globale 

resultaatsgebieden: het verwezenlijken van een veilige 

voedselketen, een betrouwbaar imago, het verzorgen 

van een stabiel juridisch kader, het nastreven 

van complementariteit met de sectoren en een 

uitmuntende operationele dienstverlening. De visie 

werd geconcretiseerd in 11 strategische doelstellingen. 

Enkele in het oog springende doelstellingen 

waren de implementatie van de validatie van 

autocontrolesystemen door derden en het FAVV, 

externe certificatie van de kwaliteitssystemen 

van het FAVV, een efficiënte risico-evaluatie, een 

geïntegreerd IT-systeem, de communicatie naar 

consumenten en operatoren en uiteraard een nieuw 

financieringssysteem.

Businessplan 2015 – 2017   |   Inleiding
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Het bevorderen van de autocontrole

De businessplannen 2009-2011 en 2012-2014 

bouwden niet alleen voort op de realisaties van de 

voorgaande businessplannen, maar legden ook hun 

eigen accenten: ze vertrokken van een analyse van de 

context, zowel administratief als socio-economisch, de 

financiering werd bijgestuurd, inspectiefrequenties 

werden vastgelegd, de methodologie werd verder 

geformaliseerd, aandacht voor de aanvaarding door 

de operatoren en de consumenten, transparantie, de 

bevordering van de autocontrole en de verhoging 

van de bonus, aandacht voor administratieve 

vereenvoudiging en de export van producten uit 

de agro-voedingsindustrie, verdere uitbouw van de 

kwaliteitszorg en performante informaticamiddelen, 

meer vorming en opleiding voor operatoren, …

Ondernemingen

met extern geborgd 
autocontrolesysteem (acs)

zonder externe borging

met formeel uitgewerkte acs zonder formeel uitgewerkte acs

externe  audit / keuring / inspectie

in
sp

ec
tie

au
di

t

in
sp

ec
tie

geaccrediteerde controle organismen

audit informatie

bevoegde overheid
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2005-2008 2009-2011 2012-2014

Efficiënte risico-evaluatie 
Doelmatige en efficiënt 
crisismanagement

Een steeds veiliger voedselketen Een veiliger voedselketen

Een agentschap aanvaard door 
de operatoren en erkend door de 
maatschappij

Een agentschap aanvaard door 
de operatoren en erkend door de 
maatschappij en de consumenten in 
het bijzonder

Communicatie naar consumenten en 
bedrijven

Een transparant agentschap Een transparant agentschap

Van inspectie naar audit Bevordering van de autocontrole
De uitbreiding van de autocontrole 
in de voedselketen

Naar administratieve 
vereenvoudiging

De administratieve vereenvoudiging

Competente en goed opgeleide 
medewerkers

Een professioneel en op het vlak van 
de resultaten veeleisend agentschap

Een modern human resources beleid

Publiek private samenwerking
Een optimale publiek private 
samenwerking

Een goede samenwerking met 
andere overheden

Een constructieve en doeltreffende 
samenwerking met andere 
overheidsdiensten

Geïntegreerd informatie – en 
gegevensbeheer

Een geïntegreerd ICT-beheer Een ambitieus informaticaplan

Kwaliteitszorg
Kwaliteitsgaranties voor de 
geleverde diensten

Betrouwbare en performante labo’s

Actualiseren van de bestaande 
financieringsmechanismen

Duurzame ontwikkeling & het FAVV

Inwerken in de Europese context Internationale context

Internationale handel: naar een 
betere dienstverlening aan 
exporteurs en een internationaal 
erkend agentschap

Businessplan 2015 – 2017   |   Inleiding
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De realisaties uit het verleden vormen ondertussen een indrukwekkende lijst:

l de integratie van de oude diensten in een nieuw agentschap in minder dan 2 jaar tijd,

l de creatie van nieuwe diensten: cel communicatie, crisiscel, meldpunt voor de consument, kwaliteitsdienst met interne audit,

l het optimaliseren van de werking via een BPR-programma (business process reengineering): Food@work,

l invoering van het concept autocontrole met de validatie door onafhankelijke derden,

l een controleprogramma, gebaseerd op een risico-evaluatie, op basis van een vaste methodologie met inspecties volgens bepaalde 

frequenties en een monsternameprogramma dat jaarlijks bijgestuurd wordt voor de volledige voedselketen,

l nieuw financieringssysteem dat later bijgestuurd werd naarmate de gegevens waarop het gebaseerd is verbeterden,

l de certificatie van quasi alle activiteiten onder de normen ISO 9001, 17020, 17025 en EMAS,

l het systematisch en regelmatig bevragen van de belanghebbenden en hieruit een SWOT-analyse destilleren die gebruikt wordt als input 

voor het businessplan,

l het regelmatig overleg met alle belanghebbenden in het Raadgevend Comité en tijdens de sectorvergaderingen,

l een set van crisisscenario’s,

l het regelmatig organiseren van crisisoefeningen,

l een goed functionerend Wetenschappelijk Comité,

l het systematisch overleg met alle belanghebbenden in verband met nieuwe initiatieven,

l een erg volledige website,

l een uitgebreid systeem om de implementatie van autocontrolesystemen te onderbouwen,

l de financiële beloning voor de operatoren met een gevalideerd autocontrolesysteem,

l 2 campagnes rond administratieve vereenvoudiging met heel wat concrete en voelbare realisaties op het terrein,

l een goede samenwerking met de private partners (dierenartsen, laboratoria, verenigingen voor dierziektenbestrijding, OCI’s en 

sectororganisaties) en andere overheidsdiensten, geformaliseerd in overeenkomsten en protocollen,

l een goed werkend systeem van administratieve boetes,

l objectieve inspecties op basis van check-lists,

l een volledig geïntegreerd IT- systeem dat de gegevens van het controleprogramma volledig capteert en waarvan de gegevens ter 

beschikking zijn om te rapporteren, maar ook ter beschikking van de operatoren zijn,

l een volwaardige interne audit en een onafhankelijk Auditcomité,

l een ombudsdienst,

l versterking van de diensten die instaan voor de ondersteuning van de export,

l een vulgarisatiecel,

l de barometers voor voedselveiligheid, dieren- en plantengezondheid,

l een zeer transparant agentschap,

l performante laboratoria,

l goed gestructureerde ondersteunende diensten,

l een performant inningssysteem voor retributies en heffingen,

l een doeltreffend human resources management,

l beheer op basis van businessplannen geconcretiseerd in strategische en operationele plannen.
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Voor het nieuwe businessplan kan verder 

voortgebouwd worden op deze realisaties. Het streven 

naar continue verbetering en het inspelen op nieuwe 

maatschappelijke tendensen zullen de aanpak sturen. 

Maar ondanks deze solide basis staat het FAVV voor 

een belangrijke en nieuwe uitdaging: het maximaal 

behoud van zijn activiteiten op het moment dat 

bijzonder zwaar bespaard moet worden.

De besparingen houden in het algemeen het 

volgende in:

• personeelskredieten verminderen met 4% in 2015 

en 2% bovenop de volgende jaren,

• werkings- en investeringskredieten verminderen 

met 20% in 2015 en 2% bovenop de komende jaren.

Voor het FAVV zijn deze besparingen enkel geldig voor 

het gedeelte van de uitgaven gedekt door de dotatie 

(60%). Dit betekent dat het FAVV van een budget 

van € 176.059.936 in 2014 terugvalt op een budget 

van € 162.436.732 in 2015 of een vermindering van € 

13.623.204. De besparingen zullen een impact hebben 

op de organisatie zelf als de partners waarmee 

samengewerkt wordt. Vergelijk dit met 2008 toen 

de uitgavenbegroting nog € 186 miljoen bedroeg 

en men kan alleen maar vaststellen dat de laatste 

jaren significante inspanningen gedaan werden 

waarbij steeds naar een behoud van de activiteiten 

van het FAVV gestreefd werd maar deze bijkomende 

inspanningen zullen zeker een effect hebben op het 

niveau van dienstverlening aan de consumenten en 

bedrijven.



13

Businessplan 2015 – 2017   |   Management samenvatting

2. Management samenvatting
Het behoud van de kernopdrachten, een continuïteit 

in het beleid met centraal de bescherming van de 

consument en de goedmenende en goedpresterende 

operatoren, een bedachtzame evolutie naar een nog 

betere organisatie in budgettair moeilijke tijden. Zo 

kan de toekomst van het FAVV samengevat worden.

Met een duidelijke missie, visie en waarden voor ogen 

worden strategische en operationele doelstellingen 

geformuleerd met bijhorende KPI’s voor de komende 

3 jaren maar met een perspectief van 5 jaren, de duur 

van de legislatuur.

Het FAVV blijft zijn op risicoanalyse gebaseerde 

inspectie- en analyseprogramma’s naar behoren 

uitvoeren met een flankerend beleid dat streeft naar 

kwalitatief hoogstaande controles en een maximaal 

aantal operatoren met gunstige inspectieresultaten. 

Administratieve vereenvoudiging, aandacht voor 

de specificiteit van de zelfstandigen, de micro-

ondernemingen en de KMO’s, het ter beschikking 

stellen van alle nodige instrumenten en een goede 

communicatie maken ook deel uit van dit beleid. Het 

FAVV zal begrip tonen voor operatoren die van goede 

wil zijn maar een hard handhavingsbeleid voeren ten 

aanzien van hardleerse of frauderende operatoren.

De belangrijke besparingen die aan alle overheden 

opgelegd worden hebben ook een impact op de 

werking van het FAVV. De vermindering van het 

aantal personeelsleden en de werkingskredieten zal 

er onvermijdelijk toe leiden dat er keuzes moeten 

gemaakt worden inzake de acties en de activiteiten 

in overleg met de betrokkenen. Het inspectie- en 

analyseprogramma zal wel zo veel mogelijk 

gevrijwaard worden terwijl ook de activiteiten gedekt 

door daarmee verbonden inkomsten behouden zullen 

blijven.

Overleg met alle belanghebbenden wordt hoog 

in het vaandel gevoerd, maar het FAVV blijft op 

het einde van de rit verantwoordelijk voor het 

gevoerde beleid binnen de context van de Europese 

en nationale regelgeving. Het FAVV streeft naar 

volledige transparantie over zijn werking via publieke 

rapportering met de barometers voedselveiligheid, 

dieren- en plantengezondheid als globale indicatoren.

Ook voor de export zal het FAVV belangrijke 

inspanningen blijven leveren maar dit kan maar tot 

resultaten leiden indien dit gekaderd kan worden 

in een globaal beleid dat bepaald wordt door de 

verschillende betrokken overheden- zowel federaal als 

gewestelijk- en in overleg met de sectororganisaties.

Een belangrijk pakket taken wordt aan derden 

toevertrouwd. Instellingen zoals het CODA, DGZ 

en ARSIA blijven dan ook cruciale partners evenals 

de opdrachthouders. Het FAVV zal een goede 

samenwerking met de praktijkdierenartsen, die in de 

eerste lijn staan, blijven nastreven.

Kwaliteit en doeltreffendheid blijven centraal staan 

in de aanpak. Het FAVV behoudt zijn gecertificeerde 

kwaliteitssystemen en evalueert continu zijn 

processen op verbetermogelijkheden qua efficiënte, 

interne controle en risicobeheersing.

Zoals in veel organisaties zijn de motivatie en 

competentie van zijn medewerkers de rijkdom van het 

FAVV. In de komende jaren wil het FAVV, ondanks de 

budgettaire maatregelen, een excellente werkgever 

blijven.
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3. Het FAVV als organisatie 

3.1. Missie, visie en waarden

3.1.2. Algemene visie

Het FAVV vervult zijn missie met de grootste zorg 

en professionalisme zodat zowel de binnen- als 

buitenlandse consument en de operatoren een 

blijvend vertrouwen kunnen hebben in de veiligheid 

van onze voedselketen.

De missie van het FAVV strekt zich uit over de volledige 

voedselketen en in de dier- en plantengezondheid. 

Een steeds meer geïntegreerde en end-to-end-aanpak 

staat borg voor een optimale bewaking van alle 

activiteiten in zijn bevoegdheidsdomeinen.

Met zijn controlemethodologie staat het FAVV voor 

een systematische en geharmoniseerde aanpak 

die gedocumenteerde, volledige en transparante 

controles oplevert. Aan de basis hiervan ligt een 

wetenschappelijk onderbouwd inspectie- en 

monsternemingsprogramma dat mee evolueert met 

nieuwe noden en risico’s. Daarnaast zorgt het FAVV 

ervoor, dat met zijn handhavingsbeleid, gericht op 

het wijzigen van het gedrag, non-conformiteiten 

doortastend worden aangepakt.

Het FAVV reikt over de hele levenscyclus van de 

operatoren alle relevante informatie zo volledig en zo 

gepast mogelijk aan. Het ondersteunt en stimuleert op 

die manier de verdere uitbouw van de autocontrole 

bij de operatoren actief in de Belgische voedselketen, 

met als sluitstuk de validatie/certificatie ervan. Voor 

de B2C blijft de Smiley het uithangbord voor wat 

betreft hygiëne en is het een belangrijk signaal naar 

de consument toe.

3.1.1. Missie

De opdracht van het FAVV is te waken over de 

veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van 

ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid 

van mens, dier en plant.

Het FAVV integreert alle controlediensten die bevoegd 

zijn voor de hele voedselketen. Het FAVV is niet alleen 

bevoegd voor de controles van levensmiddelen, 

diervoeders, meststoffen en fytofarmaceutische 

producten, maar ze houdt zich ook bezig met 

sanitaire (dierenziekten) en fytosanitaire (plantaardige 

sector) preventie- en bestrijdingsmaatregelen. Het 

opstellen van de operationele reglementering 

betreffende de door de operatoren van de 

voedselketen te respecteren controles, certificering 

of de infrastructuurnormen maken eveneens deel 

uit van zijn opdracht. Het FAVV verzorgt tevens de 

communicatie over alle materies die betrekking 

hebben op het FAVV, met name informatie voor de 

consumenten.

Aan het FAVV gedelegeerde controles zijn:

l het rookverbod,

l de kwaliteitscontroles bij import en export,

l de controle op het welzijn van nutsdieren.
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Het FAVV zet in op een preventief en pro-

actief voedselveiligheidsbeleid. Het realiseert 

crisisoefeningen, werkt aan vroegtijdige 

signaalcaptatie, anticipeert op opkomende risico’s 

en volgt de laatste trends en tendensen in zijn 

activiteitendomeinen op. Het staat zo paraat om, 

wanneer nodig, doeltreffend te handelen.

Als overheidinstelling is het daarenboven de plicht 

van het FAVV om het algemeen belang, waaronder 

het bevorderen van de economische ontwikkeling, de 

welvaart en het welzijn, te dienen.

Het FAVV zoekt steeds de goede balans tussen zijn 

expliciete opdracht, de verschillende wensen van 

al zijn klanten en het algemeen belang van onze 

maatschappij. Dit wordt niet alleen vertaald in een 

ambitieus strategisch plan, maar ook in zijn dagelijkse 

operationele werking. Door de eigen werking kritisch 

en blijvend in vraag te stellen en door een goed inzicht 

in de processen is het FAVV in staat om te groeien en 

zichzelf voortdurend te verbeteren.

Het FAVV organiseert zich zo efficiënt en doeltreffend 

mogelijk met een minimum aan lasten voor de 

gecontroleerde. Het streeft naar een optimale 

samenwerking met alle actoren in de interne 

en externe processen. Het waakt over een goed 

evenwicht tussen het zelf uitvoeren van taken en 

het delegeren ervan en werkt nauw samen met zijn 

partners met het oog op een optimale uitvoering.

Er wordt niet alleen samengewerkt met de 

vertegenwoordigers van de rechtstreeks betrokkenen, 

de gecontroleerde operatoren, maar ook en even 

belangrijk met de consumentenorganisaties, de 

federale, gewestelijke en gemeentelijke overheden 

en de niet gouvernementele organisaties die van 

belang zijn voor zijn opdracht. Dit gestructureerd 

en systematisch overleg met alle belanghebbenden 

laat toe om een beleid uit te werken dat doeltreffend 

is, proportioneel is en kan steunen op een breed 

maatschappelijk draagvlak.

Meten is weten. Het FAVV gebruikt alle beschikbare 

gegevens om zowel de interne processen aan 

te sturen, systematisch te rapporteren over de 

activiteiten, de consument toe te laten een 

beredeneerde keuze te maken als de stand van zaken 

inzake voedselveiligheid op te maken aan de hand 

van barometers. Het FAVV beschikt zo over een goede 

indicatie over hoe doeltreffend zowel het FAVV zelf als 

de operatoren reageren op de diverse uitdagingen.

Het FAVV is op internationaal vlak actief en beschikt 

over een netwerk dat het in staat stelt om mee vorm 

te geven aan het Europese en internationale beleid, 

mee garant te staan voor het imago van de Belgische 

producten en zo in staat is om de uitvoer van de 

Belgische producten te faciliteren. De certificaten die 

het aflevert zijn als het ware een keurmerk voor de 

Belgische producten.
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Professioneel
Het FAVV is een dynamische organisatie met 

geëngageerde medewerkers.  

We realiseren onze missie op een efficiënte, 

kwaliteitsvolle en doelgerichte manier  

die aansluit bij de noden en verwachtingen van  

onze klanten. Kennisuitwisseling en permanente vorming 

garanderen onze expertise.

Vertrouwen
We creëren een positief klimaat waarin 
kansen gegeven worden en iedereen 
zijn verantwoordelijkheid opneemt. 
Centraal staan loyaliteit en  
constructieve samenwerking 
over de grenzen heen.

V R T R OE

3.1.3. Waarden

Het FAVV heeft een duidelijke maatschappelijke 

opdracht. Zijn missie en visie vragen een sterk 

engagement en een grote verantwoordelijkheidszin. 

Binnen zijn activiteitendomein in België en 

internationaal kan het met recht en rede trots zijn 

op zijn verwezenlijkingen.

Het FAVV is een professionele organisatie, die klare 

en duidelijke doelstellingen vooropstelt en streeft 

naar de optimale realisatie ervan. Een organisatie 

die binnen de grenzen van zijn missie en in de 

mate van het mogelijke rekening houdt met al zijn 

belanghebbenden. Zowel de consumenten, de 

operatoren als de personeelsleden worden daarom 

geraadpleegd zodat het gevoerde beleid een zo breed 

mogelijk draagvlak heeft.

Het FAVV streeft naar een wendbare organisatie die 

ook in de toekomst zijn opdracht met de grootste 

zorg realiseert zodat het vertrouwen in de veiligheid 

van de voedselketen blijvend gewaarborgd is. In zijn 

werking hecht het veel belang aan een duurzame 

strategie en aan de menselijke dimensie en investeert 

het voortdurend in de medewerkers om zijn opdracht 

zo goed mogelijk realiseren, alert voor een steeds 

evoluerende en veelzijdige maatschappij.

De realisatie van zijn opdracht gebeurt op een manier 

die zijn identiteit en organisatiecultuur weerspiegelt 

en waar zijn gedeelde waarden centraal staan. Deze 

waarden vormen een solide basis voor de organisatie 

en dienen als maatstaf en motivator voor iedere 

medewerker en worden uitgedragen in zijn dagelijks 

handelen.

Als voorbereiding voor dit businessplan werden 

de bestaande waarden geanalyseerd, aangevuld 

en concreet ingevuld dankzij de actieve inbreng 

medewerkers en management. Het uitdragen en 

het eigen maken van deze waarden zal geïntegreerd 

worden in het beleid en ondersteund worden door 

specifieke acties.

Businessplan 2015 – 2017   |   Het FAVV als organisatie
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Integer
We handelen in overeenstemming met 
onze waarden. 
We zijn eerlijk, correct en behandelen 
vertrouwelijke informatie discreet. 
We zijn betrouwbaar en plichtsbewust 
in onze dienstverlening.

Respect
Respect voor mens en omgeving staat 
centraal in ons handelen. 
We luisteren, tonen begrip en  
handelen op een menselijke manier. 
We gebruiken onze middelen duurzaam 
en efficiënt.

Open
We communiceren tijdig, op maat,  
duidelijk en in alle transparantie. 
We gaan constructief in dialoog met 
aandacht voor elke gesprekspartner. 
We stimuleren participatie en staan 
open voor ideeën van anderen.

Billijk
We zijn rechtvaardig en redelijk. 
Onze handelingen en beslissingen zijn proportioneel 
en aanvaardbaar.

R
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3.2. Structuur van het FAVV

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

l ongeveer 1.300 medewerkers verdeeld over:

- de centrale diensten (met ongeveer 450 medewerkers),

- 11 provinciale controle-eenheden (PCE’s) ISO 17020 geaccrediteerd (met ongeveer 700 medewerkers),

- 5 interne laboratoria ISO 17025 geaccrediteerd (met ongeveer 150 medewerkers),

- een dienst die gecoördineerde onderzoeken uitvoert om te strijden tegen fraude (nationale 

opsporingseenheid (NOE);

l een nauwe samenwerking met de verschillende federale en regionale openbare diensten, waaronder de 

politie en de douane, evenals met privéinstellingen;

l ongeveer 680 zelfstandige dierenartsen met opdracht (DMO) gelijkgesteld aan ongeveer 400 VTE, die 

controleopdrachten (hoofdzakelijk antemortem- en postmortemkeuringen in het slachthuis, inspecties 

op dierenwelzijn) en certificeringstaken uitvoeren onder het toezicht van ambtenaren. Wanneer de DMO’s 

opdrachten uitvoeren voor rekening van het FAVV worden ze als officiële dierenarts beschouwd;

l een netwerk van ongeveer 50 externe laboratoria, erkend door het FAVV, evenals 9 nationale 

referentielaboratoria;

l een budget van ongeveer € 162,4 miljoen voor 2015.
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3.2.1. Diensten van de gedelegeerd bestuurder

Het FAVV wordt geleid door de gedelegeerd 

bestuurder. Drie diensten en zijn staf vallen onder 

zijn rechtstreeks gezag en verantwoordelijkheid. 

De staf van de gedelegeerd bestuurder is belast met 

de algemene coördinatie en de coördinatie van het 

secretariaat van de Comités: rapportering van de 

vergaderingen van het directiecomité van het FAVV, 

van het basisoverlegcomité (vakbonden), van het 

Raadgevend Comité, enz. 

Interne audit, Kwaliteit, Preventie en Ombudsdienst

Deze dienst is de hoeksteen van het systeem voor 

kwaliteit, veiligheid, milieu en interne controle in 

het FAVV. De dienst omvat ook de interne dienst 

voor preventie en bescherming op het werk en de 

ombudsdienst die zich bezighoudt met klachten met 

betrekking tot zijn werking.

Communicatie, Meldpunt en Voorlichtingscel

Deze dienst is belast met de externe communicatie in 

alle betekenissen van het woord (woordvoerderschap, 

persberichten, aanwezigheid op beurzen en 

evenementen, website, Nieuwsbrief ) en de interne 

communicatie (intranet en foodnotes).

De dienst beheert ook het meldpunt voor de 

consument dat alle klachten en vragen behandelt. 

De voorlichtingscel maakt ook deel uit van de dienst 

communicatie: deze informeert operatoren uit de B2C 

sector (operatoren die voedingsmiddelen rechtstreeks 

aan de eindconsument leveren) om te voldoen aan 

de reglementering en dit door het organiseren van 

opleidingssessies voor groepen van operatoren.

Crisispreventie en crisisbeheer

De preventie van incidenten in de voedselketen is 

één van de hoofdbezorgheden van het FAVV. De 

dienst crisispreventie en crisisbeheer ziet daarop 

toe door middel van crisisscenario’s, het organiseren 

simulatieoefeningen (voor autoriteiten en operatoren) 

en de captatie van potentiële crisissignalen.

Deze dienst heeft een coördinerende en sturende rol 

ingeval van crisis of incidenten in de voedselketen 

en vertegenwoordigt het FAVV in binnenlandse en 

internationale organisaties (Crisiscentrum van de 

Regering, EFSA, NATO).
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3.2.2. Directoraat-generaal Controlebeleid

Het Directoraat-generaal Controlebeleid (DGCB) 

is verantwoordelijk voor het uitwerken van het 

beleid, de operationele reglementering en het 

meerjarencontroleprogramma op basis van een 

risicobeoordeling. 

Dit meerjarenplan moet voldoen aan de vereisten 

voor het MANCP zoals die voorzien zijn in Verordening 

882/2004.

Bovendien is het verantwoordelijk voor de organisatie 

van het overleg met de betrokken sectoren en 

de externe instanties en houdt het zich bezig 

met de verwezelijking van de administratieve 

vereenvoudiging.

Het DGCB vertegenwoordigt België op tal 

van internationale en EU-fora, met name 

de vertegenwoordiging van België in de 

Wereldierengezondheidsorganisatie (OIE), in 

het Permanent Comité voor Planten, Dieren, 

Levensmiddelen en Diervoeders (SCoPAFF) en van 

de Codex Alimentarius voor materies die onder de 

bevoegdheid van het FAVV vallen. Het draagt ook bij 

tot de internationale uitstraling van het FAVV.

De directeur van de Directie Dierengezondheid en 

Veiligheid van Dierlijke producten is ook de Belgische 

CVO (Chief Veterinary Officer). De directeur van de 

Directie Bescherming van planten en de veiligheid 

van plantaardige producten is de operationele COPHS 

(Chief Officer of Plant Health Services). Zij werken 

nauw samen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid 

van de Voedselketen en Leefmilieu. Het Directoraat-

generaal is ook het vaste contactpunt voor het Voedsel 

en Veterinair Bureau van de Commissie (Food and 

Veterinary Office, FVO) en verzekert de opvolging van 

de opdrachten van de FVO in België.

Sectorale directies

De DGCB telt 3 sectorale directies:

l de Directie Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige Producten,

l de Directie Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten,

l de Directie Transformatie en Distributie van Levensmiddelen.

Hun essentiële opdrachten omvatten:

l de uitwerking van de wetgeving,

l de vertegenwoordiging van het FAVV bij de Europese Commissie, de Raad en andere internationale fora,

l het programmeren van de monsternemingen, de analyses en de inspecties,

l de rapportering van de resultaten van deze programmering aan de regering, de sectoren, het publiek en 

diverse Europese en internationale instanties,

l de opvolging van de autocontrolegidsen en van de implementatie van gevalideerde autocontrolesystemen,

l de contacten met de belanghebbenden waaronder andere overheden en de sectoren.
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Stafdirecties

De DGCB telt eveneens 3 stafdirecties:

l De Stafdirectie Internationale zaken,

l De Directie voor Risicobeoordeling,

l De Directie Integratie van Bedrijfsinformatie.

Hun essentiële opdrachten omvatten:

l het sluiten van bilaterale akkoorden die Belgische operatoren toegang verlenen tot de markt van derde 

landen, alsook de ondersteuning van de operatoren in samenwerking met gewestelijke agentschappen,

l de risicobeoordeling m.b.t. de voedselketen door het werk van het Wetenschappelijk Comité te ondersteunen 

en door eigen operationele risicobeoordelingen te ontwikkelen,

l de contacten met organisaties voor risicobeoordeling en het EFSA in het bijzonder,

l de uitbouw van kwaliteitsvolle databanken binnen het FAVV,

l de opvolging van de geleidelijke introductie van e-government, 

l de samenwerking met andere federale (Kruispuntbank voor Ondernemingen, Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid,…), gewestelijke of Europese overheidsdatabanken (EFSA).

Businessplan 2015 – 2017   |   Het FAVV als organisatie
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Stafdirecties

De DGCB telt eveneens 3 stafdirecties:

l De Stafdirectie Internationale zaken,

l De Directie voor Risicobeoordeling,

l De Directie Integratie van Bedrijfsinformatie.

Hun essentiële opdrachten omvatten:

l het sluiten van bilaterale akkoorden die Belgische operatoren toegang verlenen tot de markt van derde 

landen, alsook de ondersteuning van de operatoren in samenwerking met gewestelijke agentschappen,

l de risicobeoordeling m.b.t. de voedselketen door het werk van het Wetenschappelijk Comité te ondersteunen 

en door eigen operationele risicobeoordelingen te ontwikkelen,

l de contacten met organisaties voor risicobeoordeling en het EFSA in het bijzonder,

l de uitbouw van kwaliteitsvolle databanken binnen het FAVV,

l de opvolging van de geleidelijke introductie van e-government, 

l de samenwerking met andere federale (Kruispuntbank voor Ondernemingen, Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid,…), gewestelijke of Europese overheidsdatabanken (EFSA).

3.2.3. Directoraat-generaal Controle

Het Directoraat-generaal Controle (DGC) implementeert de processen om de veiligheid van de voedselketen te 

bewaken in alle stadia van de productie, transformatie en distributie.

Enerzijds vertaalt het DGC het jaarlijkse controleprogramma in provinciale controleprogramma’s en verzekert ze de 

inspecties, de bemonsteringen en de certificatie. Anderzijds staat het in voor:

l de preventie, opsporing en repressie van fraude, de bestrijding van bepaalde illegale praktijken met 

economisch belang en van het gebruik van sommige verboden stoffen,

l het oplijsten van operatoren die activiteiten uitvoeren in de voedselketen door hen een erkenning, toelating 

of registratie toe te kennen,

l de controle op de implementatie van een autocontrolesysteem door de operatoren en het op de markt 

brengen van veilige, conforme en traceerbare producten, zoals beschreven in de geldende wetgeving,

l het uitvoeren van inspecties en bemonsteringen alsook hun rapportering en, in voorkomend geval, het 

nemen van maatregelen naar aanleiding van uitgevoerde controles, waaronder, met name een verhoogde 

controle van operatoren ten gevolge van een ongunstige inspectie,

l het beheer en de voortdurende verbetering van het kwaliteitssysteem.

Het DGC bestaat uit de centrale diensten, die belast 

zijn met de coördinatie van de activiteiten, en uit 

de externe diensten, die belast zijn met de controle 

en de certificatie. Elke provincie alsook het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest beschikt over een controle-

eenheid (PCE). Die elf PCE’s staan ieder onder 

leiding van een PCE-hoofd. Het FAVV is ISO 17020 

geaccrediteerd voor zijn inspectieactiviteiten.
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De diensten van het hoofdbestuur

De Directie van het hoofdbestuur bestaat uit 5 

diensten: 3 diensten die gecreëerd zijn op basis van 

een indeling van alle operatoren die actief zijn in 

de voedselketen volgens hun activiteit en volgens 

het toepasbare controlesysteem. Elke dienst is dus 

verantwoordelijk voor een bepaalde groep van 

activiteiten. 

Die 3 diensten zijn:

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

l de Dienst Transformatie (TRA),

l de Dienst Distributie (DIS).

Daarnaast zijn er twee diensten met een horizontale opdracht:

l de Dienst Import - Export & Notificaties (IEC) behandelt de individuele import- en exportdossiers en staat in 

voor de correcte opvolging van alle berichten die direct of indirect binnenkomen met informatie over een 

mogelijk risico voor de volksgezondheid of voor de gezondheid van dieren of planten (RASFF-berichten, 

klachten, ongunstige controle- of analyseresultaten in het kader van de meldingsplicht);

l de Dienst Erkenningen (AER) coördineert het beheer van de dossiers m.b.t. erkenningen, toelatingen en 

registraties van alle operatoren en inrichtingen.

Inspectiediensten

Regionale directie en Nationale Implementatie- en 

Coördinatie- Eenheid (NICE)

Om de coördinatie tussen de PCE’s en de centrale 

diensten te verzekeren zijn twee regionale directeurs 

aangeduid binnen het Directoraat-generaal Controle. 

Zij beschikken over een Nationale Implementatie- en 

Coördinatie-eenheid (NICE) om hun opdrachten uit te 

voeren.

De NICE evalueert op het ganse Belgisch grondgebied 

de kwaliteit van de controles die de PCE’s uitvoeren. 

Zij ziet er onder andere op toe dat de controles op 

een uniforme manier worden uitgevoerd, ze realiseert 

gecoördineerde inspecties, ze organiseert audits 

van autocontrolesystemen en ze begeleidt de FVO-

inspecteurs en de buitenlandse bezoekers.

Daarenboven speelt de NICE een rol in het beheer 

van de DMO’s en ziet ze toe op de implementatie 

van IT-applicaties in de PCE’s. Ze omkadert de PCE’s 

in de implementatie van kwaliteitsmanagement- en 

milieumanagementsystemen volgens de ISO 9001- en 

ISO 17020-normen en EMAS.
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Provinciale controle-eenheden (PCE’s)

Voor elk van de 10 provincies en voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest is er een controle-eenheid 

die de controles op het terrein uitvoert. Iedere 

provinciale controle-eenheid wordt geleid door een 

PCE-hoofd, die het werk organiseert en de rol vervult 

van verbindingspersoon met het hoofdbestuur. Iedere 

PCE omvat 3 sectoren: een sector primaire productie 

(plantaardige en dierlijke sectoren), een sector 

transformatie en een sector distributie Aan bepaalde 

PCE’s zijn grensinspectieposten (GIP’s) toegevoegd 

die zich in de (lucht)havens bevinden. Er zijn in totaal 

6 GIP’s waar het FAVV dieren en producten afkomstig 

van derde landen controleert.

Nationale Opsporingseenheid (NOE)

De NOE is belast met de preventie, de opsporing en 

de repressie van fraude en het gebruik van verboden 

stoffen (hormonen, enz.). Omwille van de complexiteit 

(geografisch, technisch,…) en/of het georganiseerd 

karakter van deze inbreuken worden dossiers 

die een gespecialiseerde, gecoördineerde en/of 

multidisciplinaire aanpak vergen (samenwerking met 

de parketten, federale of lokale politie) aan de NOE 

toevertrouwd.

3.2.4. Het Directoraat-generaal van de laboratoria

Om de veiligheid en de kwaliteit correct te 

bewaken moeten de controles ondersteund 

worden door analyses. Het Directoraat-generaal 

van de Laboratoria (DGL) beschikt hiertoe over 5 

geaccrediteerde (ISO 17025) laboratoria: de federale 

laboratoria van Gembloux, Gentbrugge, Melle, 

Tervuren en Wandre.

De diensten van het hoofdbestuur

De Directie van het hoofdbestuur coördineert een 

netwerk van een vijftigtal externe partnerlaboratoria 

(privé, universitair, publiek) waaronder laboratoria die 

gespecialiseerd zijn in de opsporing van dierziekten. 

Ze erkent externe laboratoria en vertrouwt hen 

analyses toe voor rekening van het FAVV. Ze waakt ook 

over de termijnen en de prijzen van de analyses, waakt 

over de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van 

de resultaten en ziet erop toe dat de analysemethodes 

beantwoorden aan de toepasselijke normen. De 

verschillende analytische mogelijkheden van de 

laboratoria worden vermeld op de website van het 

FAVV.

Dat netwerk van laboratoria wordt wetenschappelijk 

en technisch ondersteund door nationale 

referentielaboratoria die gespecialiseerd zijn in 

welomlijnde domeinen. Een auditcel controleert 

de prestaties van de nationale referentielaboratoria 

en er wordt bijzondere aandacht besteed aan de 

ontwikkeling van nieuwe technieken.
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Laboratoria van het FAVV

De federale laboratoria voor de Voedselveiligheid 

van Gembloux, Gentbrugge, Melle, Tervuren en 

Wandre zijn geaccrediteerd voor het uitvoeren van 

analyses (ISO 17025), het organiseren van ringtesten 

ter attentie van de laboratoria die erkend zijn door 

het FAVV (ISO 17043), alsook voor het ijken van 

thermometers en pipetten (ISO 17025). Ze staan ook 

in voor de dispatching van de monsters tussen de 

laboratoria vanuit de provinciale controle-eenheden.

De 5 laboratoria voeren tal van analyses uit op levensmiddelen, verpakkingsmaterialen, milieu, diervoerders,  

water, bloedplasma, meststoffen en bodemverbeteraars:

l microbiologische en virologische analyses,

l fytopathologische en fytofarmaceutische analyses,

l het opsporen van residuen van diergeneeskundige middelen en verboden substanties,

l het opsporen van contaminanten,

l analyses in de organische chemie en natte chemie,

l opsporen van GGO’s,

l opsporen van allergenen, kleurstoffen, bewaarmiddelen, zoetstoffen,

l kwaliteitsanalyses (gehalte transvetten, vitamines, controle van de garanties inzake formulering, de 

aanwezigheid van gerecycleerde vetten,…), enz.,

l opsporen van mycotoxines,

l analyses van migraties van metalen en bepaalde specifieke migraties vanuit contactmaterialen,

l microscopische analyses: dierlijk meel, moederkoren.
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3.2.5. Directoraat-generaal van de Algemene Diensten

Het Directoraat-generaal van de Algemene diensten 

(DGAD) heeft een transversale ondersteunende rol 

voor het geheel van de organisatie. Ze verzekert het 

beheer van het personeel, van het budget, van de 

financiering, van de logistiek, van de ICT en van de 

juridische dienst van het FAVV.

Personeel en Organisatie (P&O)

Deze dienst heeft als doel geschikt personeel aan te 

trekken, te rekruteren, te verwelkomen, te motiveren, 

te oriënteren en te vergoeden en hun ontwikkeling 

te bevorderen met de beschikbare middelen, opdat 

het FAVV op efficiënte en doeltreffende manier zijn 

opdrachten kan uitvoeren.

Door een gepersonaliseerde dienst aan te bieden 

aan de personeelsleden, aan het lijnmanagement 

en aan het FAVV in zijn geheel draagt P&O bij tot het 

realiseren van de missie en de doelstellingen van de 

organisatie, en worden de noden van de medewerkers 

met die van de organisatie verzoend.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Deze dienst ziet erop toe dat het FAVV op elk ogenblik 

over de nodige informaticatools beschikt om zijn 

opdrachten uit te voeren. Om dit te bereiken beschikt 

de dienst over een sterk team van interne experten, 

geruggensteund door gespecialiseerde consultants 

voor kortere of zeer gespecialiseerde opdrachten.

Budget en beheerscontrole (B&B)

Deze dienst voert de boekhouding van het FAVV uit 

volgens de algemene, budgettaire en analytische 

boekhoudprincipes. Deze bereidt de begroting en de 

begrotingscontrole van het FAVV voor. Hij maakt de 

jaarrekeningen op en waakt over de liquiditeiten. De 

dienst analyseert systematisch de mogelijke financiële 

risico’s en stelt maatregelen voor om deze risico’s te 

beheersen.

In toepassing van artikel 303 van de programmawet 

van 24 december 2002 staat de dienst eveneens in 

voor het boekhoudkundig beheer van de organieke 

begrotingsfondsen (Sanitair fonds, Grondstoffenfonds 

en Plantenfonds) die onder de bevoegdheid vallen 

van de FOD Volksgezondheid.

Financiering

Deze dienst heeft als opdracht de jaarlijkse heffingen 

te innen die ten laste zijn van alle operatoren die 

aan een controle van het FAVV onderworpen zijn. Hij 

verstuurt de aangifteformulieren naar de operatoren, 

behandelt de ontvangen aangiftes, maakt de facturen 

op, verzendt deze en vordert de schulden in.

Hij int eveneens de retributies, die het FAVV aanrekent 

voor bepaalde prestaties (vleeskeuring, certificaten, 

audits, aanvraag tot erkenning,…).

Logistiek

Deze dienst ondersteunt de kernprocessen van 

het FAVV met materiaal en uitrusting, huisvesting 

en werkplaatsinrichting, logistieke bevoorrading 

en transport, voorraad- en inventarisbeheer, 

contractbeheer en overheidsopdrachten.

Juridische dienst

Deze dienst verleent aan de andere diensten van 

het FAVV juridische expertise en werkt mee aan het 

opstellen van de reglementering en het geven van 

advies. De dienst staat tevens in voor de verdediging 

van de belangen van het FAVV en de goede afloop 

van zijn opdrachten door conflicten af te wenden en 

geschillen voor rechtscolleges te beheren.

De Commissarissen voor de administratieve boetes 

stellen administratieve boetes voor aan overtreders 

van de wetgeving en onderhouden de relaties met de 

Parketten.
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3.2.6. Auditcomité

Het Auditcomité van het FAVV heeft als opdracht 

toe te zien op de werking van de interne 

auditactiviteiten. 

Het Auditcomité bestaat uit 5 leden waarvan 4 

externen (2 vertegenwoordigers van het Raadgevend 

Comité, 1 vertegenwoordiger van de voogdijminister 

en 1 consultant gespecialiseerd in audit en 

kwaliteitssystemen die dit comité voorzit, en een 

vertegenwoordiger van het Directiecomité van het 

FAVV). Het jaarprogramma en de jaarverslagen van de 

audits worden zowel aan het Auditcomité als aan het 

management voorgelegd.

Sinds 2010 houdt een gemeenschappelijk Federaal 

Auditcomité (ACFO) voor alle federale diensten ook 

toezicht op de activiteiten van de interne audit. Het 

gaat om een onafhankelijk raadgevend orgaan in 

dienst van de federale regering dat bijdraagt tot het 

goed beheer van de federale overheidsdiensten en 

erop toeziet dat de federale overheidsdiensten het 

geld van de bijdrageplichtigen goed besteden  

(www.auditcomite.belgium.be).

3.2.7. Raadgevend Comité

Het Raadgevend Comité van het FAVV bestaat 

uit een veertigtal leden die de voornaamste 

beroepssectoren, de consumentenorganisaties en 

andere betrokken overheden vertegenwoordigen.

Dit comité verschaft, op eigen initiatief of op vraag 

van de Minister of van de gedelegeerd bestuurder, 

adviezen over onderwerpen gerelateerd met het door 

het FAVV gevolgde en te volgen beleid. Het Comité 

vormt ook een overlegplatform dat een transparante 

discussie mogelijk moet maken tussen het FAVV en 

zijn partners over de actualiteit, de evolutie van de 

reglementering, de financiering, obstakels bij uitvoer, 

enz.

3.2.8. Wetenschappelijk Comité

Het Wetenschappelijk Comité bestaat uit een 

twintigtal wetenschappers die gespecialiseerd 

zijn in risicobeoordeling met betrekking tot de 

voedselketen. 

Het verschaft onafhankelijke adviezen over 

onderwerpen inzake die materie, op vraag van de 

gedelegeerd bestuurder, van de minister of op zijn 

eigen initiatief.

Businessplan 2015 – 2017   |   Het FAVV als organisatie



29

Het kernproces van het FAVV

3.3. Een nieuw procesmodel voor het FAVV

Het FAVV had snel na de opstart in 2002 gekozen voor 

een nieuwe aanpak in zijn werkwijze en herzag al 

zijn activiteiten/processen in een BPR-project (Food@

work) dat van 2003 tot 2006 liep. In het businessplan 

2006-2008 werd een high level activiteitenmodel 

uitgetekend en werd het kernproces van het FAVV 

gedefinieerd. Kerngedachte was een globale aanpak 

over alle entiteiten van de organisatie heen. De 

BPR werd succesvol geïmplementeerd maar in de 

aanloop naar dit nieuwe businessplan werd de 

noodzaak aangevoeld om het model te actualiseren, 

wat resulteerde in een nieuw procesmodel. Dit 

procesmodel wordt geïllustreerd in het bijgaande 

schema.

Onder proces wordt verstaan een geheel van 

samenhangende of elkaar beïnvloedende activiteiten 

dat input omzet in output (ISO 9001). De cartografie 

van de processen biedt een globaal zicht op de 

werking van de organisatie en maakt het mogelijk 

om de hoofdactiviteiten te identificeren die worden 

ontplooid om te voldoen aan de behoeften van de 

klanten.

Drie strategische processen of stuurprocessen 

hebben tot doel om de operationele activiteiten te 

plannen, te organiseren en te volgen. Het betreft de 

risico-evaluatie, de uitwerking van het businessplan 

en het overleg met de belanghebbenden. De 

belanghebbenden zijn personen of instanties die 

een rechtstreeks, maatschappelijk, financieel of ander 

belang hebben bij de prestaties en het succes van het 

FAVV, of waarvan hun werking een invloed of gevolg 

heeft op de organisatie. 
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Worden beschouwd als belanghebbenden in de 

processen van het FAVV: de sectororganisaties, de 

beroepsorganisaties, de consumentenorganisaties, 

de burgers, de overheid, de personeelsleden, de 

vakbonden, de derde landen, de voogdijminister, de 

regering, het management, de onderaannemers en de 

leveranciers.

De operationele processen worden opgedeeld in 

zes grote gehelen om te voldoen aan de behoeften 

van de klanten: uitwerken en implementeren van 

de regelgeving; ter beschikking stellen van de 

hulpmiddelen aan de operatoren; controleren van 

de producten en activiteiten; implementeren van 

het beleid inzake crisispreventie en crisisbeheer; 

communiceren naar / informeren van de 

belanghebbenden en verslag uitbrengen aan derden. 

Het gaat hier om de activiteiten die de kern van het 

werk van het FAVV uitmaken en die verschillende 

soorten producten of diensten (uitgaande elementen, 

outputs) zullen genereren, die weergegeven worden 

rechts in het schema.

De ondersteunende processen leveren de 

noodzakelijke middelen voor de verwezenlijking 

van de operationele activiteiten. De interne ter 

beschikkingstelling van de middelen gebeurt ook via 

externe dienstverleners (leveranciers). Parallel met dit 

beheer verstrekt het FAVV ook diensten voor derden 

(bijvoorbeeld laboratoriumanalyses).

De cartografie van de processen legt dus de nadruk 

op de doelmatigheid van de activiteiten van de 

organisatie, vanuit de bezorgdheid van het FAVV 

om te beantwoorden aan de behoeften en aan de 

verwachtingen van de klanten, en dit door producten 

en diensten te leveren die voldoen aan deze vraag.

Cartografie van het FAVV



31

Controles buiten plan uitvoeren

D e  r i s i c o ’s
e v a l u e r e n

H e t  B u s i n e s s p l a n  
u i t w e r k e n

O v e r l e g  p l e g e n  
m e t  s t a k e h o l d e r

Controleplan 
uitwerken 

en analyses 
aan labos toewijzen

Controle- 
programma 

uitwerken

Uitvoeren 
van 

controleplan

B e a n t w o o r d e n  
a a n  d e  n o d e n  

i n z a k e  
c o m p e t e n t i e s  e n  
h u m a n  r e s o u r c e s

B e a n t w o o r d e n  
a a n  � n a n c i ë l e  

n o d e n

B e a n t w o o r d e n  
a a n  d e  

m a t e r i ë l e  
n o d e n

B e a n t w o o r d e n  
a a n  d e  

i n f o r m a t i e n o d e n

B e a n t w o o r d e n  
a a n  d e  n o d e n  

v a n  d e  
o r g a n i s a t i e

B e a n t w o o r d e n  
a a n  j u r i d i s c h e  

n o d e n

U i t v o e r e n
v a n  l a b o  
a n a l y s e s

Diensten beheren die  geleverd      worden door  derden Beheren van diensten geleverd aan derden

Strategische processen

Operationele processen

Ondersteunende processen

Erkenning / toelating /  registratie

Missierapport  + analyseresultaat

Controlemaatregel

Verslag

Advies

Tools

Regelgeving en normen

Financieel en juridisch element

Certi�caat

Contract / erkenning / overeenkomst

Preventie

Communicatie / informatie

Tevredenheidsenquête

Overheid  

Operator

Consument

Controleren 
(inspecties 

en analyses) 
van producten 
en activiteiten

Opstellen en implementeren operationele regelgeving/normen

Ter beschikking stellen van hulpmiddelen voor operatoren

Het beleid voor crisispreventie en -beheer implementeren

Communiceren met / informeren van stakeholders

Rapporteren

Vraag

Informatie en communicatie

Wetenschappelijke en technologische input

Normen en regelgeving 

Input van de voogdijminister

Input van de stakeholders

Klacht

Consument

Operator

Overheid

KLANT-
VEREISTE

INPUTS

OUTPUTS
TEVREDEN-

HEID 
KLANTEN

Cartografie van het FAVV



32

3.4. Personeelsplan

Meer dan tien jaar na zijn oprichting is het FAVV 

volwassen geworden. Het huidige personeelsplan is 

het resultaat van deze groei en hierdoor is het FAVV 

in staat de taken die hem werden toevertrouwd te 

vervullen.

Het personeelsplan is in de periode 2011-2014 niet 

significant gewijzigd. Het aantal voorzien VTE daalde 

licht. Vanaf 2015 zal het FAVV geconfronteerd worden 

met door de federale regering opgelegde besparingen 

en ziet dan ook zijn personeelsbudget gevoelig 

slinken.
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Voor de eerst komende jaren werd een extrapolatie 

gemaakt van het budget en de invloed hiervan op 

het aantal personen dat het FAVV kan tewerkstellen. 

In vergelijking met het jaar 2014 dient het FAVV 

zijn personeelsplan met 97 VTE te verminderen in 

2019. Deze belangrijke vermindering zal ertoe leiden 

dat er onvermijdelijke keuzes gemaakt dienen te 

worden inzake acties en activiteiten. Het FAVV zal 

prioriteit geven aan het personeel noodzakelijk voor 

de inspecties en controles, export en sensibilisering / 

opleiding / vulgarisatie. Dit zal enkel kunnen door een 

actief en dynamisch personeelsbeleid met waar nodig 

interne verschuivingen.
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3.5. Budget en financiering

De begrotingsramingen houden rekening met 

de beslissingen van de regering en met de 

begrotingsnotificaties 2015-2019 van de Ministerraad 

van 15/10/2014.

Voor de begroting 2015 heeft de regering beslist om 

op alle instellingen van openbaar nut een besparing 

toe te passen van 4 % op de personeelsenveloppe en 

van 20% op de werkings- en investeringskosten. Deze 

besparing wordt enkel toegepast op het deel van de 

uitgaven die door de dotatie gedekt zijn, ofwel op 60% 

van de uitgaven van het FAVV. Deze bedraagt  

€ 12.176.887.

In het kader van een geheel aan maatregelen met het 

oog op het wegwerken van de loonkostenhandicap 

tov het buitenland, werd beslist om in 2015 een 

indexsprong door te voeren. Deze indexsprong is van 

toepassing op de salarissen in de privésector, in de 

openbare sector en op de sociale uitkeringen. Voor 

het FAVV betekent dit een bijkomende besparing 

van € 945.000 op de personeelskosten in 2015 en de 

volgende jaren.

Deze besparingen ten bedrage van € 13.121.887 

worden eveneens in mindering gebracht op de 

dotatie.

Naast de besparingen die voor 2015 beslist werden 

en de volgende jaren van toepassing blijven, voorzien 

de besparingsmaatregelen voor de instellingen van 

openbaar nut en gelijkgestelde instellingen, voor 

2016 en 2017 een lineaire besparing van 2% op 

de personeelskosten, evenals op de werkings- en 

investeringskosten. Deze besparing wordt ook enkel 

toegepast op het deel van de uitgaven die door de 

dotatie gedekt zijn.

3.5.1. Inkomsten

Retributies: de begroting 2015 werd opgesteld op 

basis van de realisaties 2013 en deze van begin 2014. 

Wat BSE betreft werd rekening gehouden met het 

lager aantal te testen dieren in de slachthuizen, van 

125.000 naar 800 dieren, met als gevolg een daling 

van het budget met € 1.573.526. Voor de begrotingen 

van 2016 en 2017 zijn er geen grote veranderingen 

voorzien en de geraamde bedragen stemmen dus 

overeen met deze van 2015.

Heffingen: het bedrag voorzien op de begroting 2014 

was gebaseerd op de raming van het businessplan 

2012-2014 voor wat betreft het percentage van 

operatoren met een gevalideerd ACS voor al hun 

activiteiten die onder de controle van het FAVV 

vallen en die van een bonus kunnen genieten. In 

werkelijkheid is dit percentage veel lager dan voorzien 

met als gevolg een gerealiseerd bedrag van meer dan 

€ 31.000.000 in 2014. Maar aangezien het percentage 

operatoren die van een bonus kunnen genieten jaar 

na jaar stijgt, vermindert het bedrag voorzien voor de 

heffingen progressief van 2015 tot 2017.

Dotatie: ingevolge de besparing opgelegd aan het 

FAVV ten bedrage van € 13.121.887, is het bedrag 

van de dotatie 2015 veel lager dan in 2014 ondanks 

de indexering. De bedragen 2016 en 2017 houden 

rekening met de lineaire besparingen die door de 

regering voor deze periode opgelegd zijn.

Evolutie van het personeelsplan
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INKOMSTEN (in k€) 2014 2015 2016* 2017*

Retributies 39.731 38.080 38.080 38.080

Certificering 10.549 10.641 10.641 10.641

Keuring 22.028 22.222 22.222 22.222

Audits voor validatie van de ACS 110 111 111 111

Opvolging van non-conformiteiten 393 396 396 396

Residuen 2.792 2.817 2.817 2.817

Controles en inspecties aan algemeen tarief in de 

inrichtingen van de vleessector
2.275 1.883 1.883 1.883

BSE 1.584 10 10 10

Heffingen 24.000 28.000 27.600 27.200

Andere inkomsten (laboratoria, administratieve 
boetes…)

5.310 5.280 4.580 4.580

Dotatie 108.129 95.103 93.026 90.950

EU 406 391 391 391

Leasing labomateriaal 375 35 0 360

TOTAAL 177.951 166.889 163.677 161.561

* Niet-geïndexeerde ramingen tov 2015
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3.5.2. Uitgaven

De begrotingen 2015, 2016 en 2017 houden rekening 

met de besparingen die door de Regering opgelegd 

zijn.

De uitgaven die gedekt zijn door de eigenlijke 

inkomsten zijn niet aan besparingen onderworpen. 

Dit is ook het geval voor de uitgaven betreffende 

de prestaties op vraag van de operatoren, die door 

de retributies gefinancierd worden. Een evolutie in 

de activiteiten die aan de operatoren gefactureerd 

worden zal onmiddellijk impact hebben, zowel bij de 

inkomsten als bij de uitgaven. Met andere woorden, 

een verhoging van de aanvragen van de operatoren 

zal bijkomend werk voor het FAVV genereren en 

een verhoging van de inkomsten zal dus moeten 

gecompenseerd worden door een verhoging van de 

kredieten voor uitgaven. Dit is ook het geval voor de 

controles in het kader van dierenwelzijn. Hoewel de 

bevoegdheid van deze materie momenteel behoort 

tot de gewesten, zal het FAVV controles blijven 

uitvoeren die inkomsten zullen genereren die logisch 

gezien zouden moeten gecompenseerd worden door 

een verhoging van de kredieten voor uitgaven.

De uitgaven voor taken en programma’s uitgevoerd 

door derden, zoals externe labo’s, en die gefinancierd 

worden door de dotatie, zullen daarentegen in hun 

geheel onderworpen worden aan een besparing 

van 20%. Overeenkomstig de algemene beleidsnota, 

zullen de programma’s voor de begeleiding van de 

operatoren in de mate van het mogelijke behouden 

blijven en dit is ook het geval voor de programma’s 

die betrekking hebben op de veiligheid van de 

voedselketen. Voor de andere programma’s zal er een 

daling worden doorgevoerd om tot een besparing 

van 20% te komen of indien het gaat om geleverde 

diensten, kunnen deze aangehouden worden, maar ze 

zullen ten laste van de aanvragers komen.

Alle contracten voor diensten en levering (huisvesting, 

kantoormateriaal, ICT,…) zullen eveneens herzien 

worden om tot een besparing van 20% te komen. 

Sommige zullen zonder meer geschrapt worden en 

andere zullen worden aangepast om de kosten te 

verlagen. Het FAVV zal zijn beleid voortzetten waarbij 

de contracten met externe ICT-ers vervangen worden 

door contracten met SMALS. SMALS ondersteunt 

en begeleidt e-governmentprogramma’s voor 

de sectoren van de sociale zekerheid en van de 

gezondheidszorg.

Teneinde rekening te houden met de opgelegde 

besparingen zal het FAVV ook zijn inspanningen 

voortzetten om zijn processen te optimaliseren. In 

bepaalde gevallen zal het FAVV intern bepaalde taken 

opnemen die tot nu toe toevertrouwd waren aan 

externen (vb. jaarlijkse aangifte van de operatoren).

Om binnen de toegelaten kredieten te blijven, zal, wat 

de personeelsuitgaven betreft, de vervanging van 

medewerkers selectief gebeuren en beperkt blijven tot 

de kritieke functies met bijzondere aandacht voor de 

functies in de buitendiensten, zodat het controleplan, 

gebaseerd op de risico-evaluatie, maximaal wordt 

uitgevoerd.
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UITGAVEN (in k€) 2014
2015 

initieel

2015 
na 

herverdeling
2016* 2017*

Personeel 98.003 93.987 93.987 92.859 91.745

Werking 72.259 63.227 63.558 62.796 62.043

ICT 7.490 6.374 6.674 6.594 6.515

Opdrachthouders 27.600 24.504 26.250 25.935 25.624

Externe labo’s 18.605 16.406 15.848 15.658 15.470

Communicatie 1.112 691 1.002 990 978

Crisispreventie en onderzoek 4.045 3.285 2.170 2.144 2.119

Andere werkingskosten 13.407 11.967 11.614 11.475 11.337

Investeringen 3.585 2.890 2.590 2.558 2.888

Waardeverminderingen  
(niet- invorderbare schuldvorderingen)

1.860 1.975 1.975 1.975 1.975

Leasing (labomateriaal) 353 358 326 358 358

TOTAAL 176.060 162.437 162.436 160.546 159.009

* Niet-geïndexeerde ramingen tov 2015
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3.6. Behaalde resultaten: de barometers

Om een globaal beeld te krijgen van de veiligheid van 

de voedselketen ontwikkelde het Wetenschappelijk 

Comité in samenwerking met het FAVV een 

barometer voor de veiligheid van de voedselketen 

die de voedselveiligheid, de dieren- en de 

plantengezondheid (fytosanitaire situatie) omvat.

Met deze barometers als meetinstrument kan op 

objectieve wijze de evolutie gemeten worden in 

vergelijking met voorgaande jaren.

Volgende grafieken geven een algemeen beeld van 

de trends en geboekte resultaten voor deze drie 

barometers.

3.6.1. Barometer voedselveiligheid
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Sinds 2007 (aanvang van de beoordeling van de veiligheid van de voedselketen via de barometers) is een 

standvastige positieve trend waarneembaar. Deze stijging is vooral het resultaat van een toename van het aantal 

gevalideerde autocontrolesystemen in de verschillende sectoren, betere inspectieresultaten, minder voedseltoxi-

infecties, enz.

Barometer van de voedselveiligheid
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3.6.2. Barometer dierengezondheid

Tussen 2009 en 2012 vertoont de barometer van de dierengezondheid een positieve trend en dit ondanks enkele 

uitbraken van (her)opkomende dierenziekten (runderbrucellose, Schmallenbergvirus, rundertuberculose, infectieuze 

anemie). De invloed van deze uitbraken op de dierengezondheidsbarometer is relatief beperkt gebleven. Ten 

opzichte van 2012 is er in 2013 een lichte daling van de barometer dierengezondheid vast te stellen. Dit kan het 

resultaat zijn van een verminderde waakzaamheid op het terrein of van een kleiner aantal abortusmeldingen bij 

runderen te wijten aan de ziekte van Schmallenberg in 2012.
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3.6.3. Barometer plantengezondheid

Vanaf 2008 vertoont de barometer van de plantengezondheid een globale positieve trend, vergeleken met 2007.

De negatieve waarden in 2011 en 2012 zijn grotendeels te verklaren door de negatieve evoluties van de indicator 

met betrekking tot plantenziekten en schadelijke organismen en fytosanitaire importcontroles. Deze twee 

indicatoren hebben bovendien een hoge wegingsfactor.
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4. Sociale, economische en administratieve context

Binnen een steeds veranderende economische 

en sociale context en in lijn met de vorige 

businessplannen, wil het FAVV verder kiezen voor 

een dynamische en moderne aanpak. Door zijn 

anticiperend vermogen - meer bepaald door een 

controleprogramma dat ieder jaar verfijnd wordt - en 

zijn reactievermogen op incidenten en op externe 

stimuli op elkaar af te stemmen, wil het FAVV zich 

aanpassen aan de verschillende maatschappelijke, 

economische, wetenschappelijke of politieke en 

administratieve evoluties die bepalend kunnen zijn 

voor zijn manier van werken.

4.1. Een agentschap in het midden  
van een complexe voedselketen

 NON-FOOD productie 

Meststoffen 
 
Fytofarmaceutische producten 
 
Scheikundige producten 
 Additieven 
 Technische hulpstoffen 
 
Verpakkingsmateriaal 
 
Technische oliën 
 
Energie 
 
Andere producten (talg)

Het FAVV wordt vandaag de dag geconfronteerd met 

een voedselketen - een netwerk - dat zeer complex is 

(zie schema hiernaast).

De voedingssector is in België een belangrijke sector, 

die een groot deel van zijn groei te danken heeft aan 

zijn exportcapaciteit. Het FAVV dat een belangrijke 

rol speelt in de openstelling van de externe markten, 

moet hiermee natuurlijk rekening houden. België is 

eveneens een belangrijke speler met betrekking tot de 

invoer en doorvoer.

Het FAVV zal natuurlijk een bijzonder belang schenken 

aan de gevoeligheden van de consument, aan de 

economische risico’s - teneinde een zo gunstig 

mogelijk kader te garanderen aan de Belgische 

operatoren - en aan de Europese context, waarbinnen 

het moet werken.
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4. Sociale, economische en administratieve context

Primaire productie : FOOD/ FEED 
Plantaardig 
 Teelt / Kweek 
  Akkerbouw 
  Groenten en Fruit 
 Pluk 
  Groenten en Fruit  
Dierlijk 
 Kweek 
  Landbouwhuisdieren 
   Rund - Varken - Pluimvee - Konijn - Gekweekt wild 
  Vis 
  Schaaldieren  
  Weekdieren 
  Andere  
 Vangst 
  Wild 
   Groot - Klein 
  Vis 
  Schaaldieren 
  Andere

Handel 
  Rechtstreekse verkoop 
 Lokaal 
 Nationaal 
 Intracommunautair 
 Derde landen 
Via 
 Handelaars 
 Markten 
 Veilingen 
 Verzamelcentra 
Rechtstreekse verkoop 
op / vanuit het bedrijf 
op markten - ambulant 

Consument

Verwerking : FOOD /FEED 
Primaire verwerking FOOD 
 Slacht 
 Extractie 
 Malen 
 Conserveren 

Secundaire verwerking FOOD 
 Versnijden 
 Verwerken 
 Productie RTE 

FEED 
Diervoederproductie

Kleinhandel 
 Distributie 
 Slagerij 
 Bakkerij

Ter plaatse 
Ambulant 
Take a way

Consumptie ter plaatse 
 Restauratie 
 Collectiviteit

Dienstverlening 
Loonwerk 

Zelfstandige basis 

B to B

B to B

B to B

B to B

B to C

B to C

Dienstverlening 
Loonwerk 

Zelfstandige basis 

Opslag / Transport 
Op het bedrijf / bij door de handelaar 

Bij / door derden

Omgevingstemperatuur 
Koude 

Bevroren
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4.2. De Europese context

Kaderend binnen een bredere context is het huidige 

Europese voedselveiligheidsbeleid het resultaat 

van een streven naar een allesomvattende en 

geïntegreerde benadering die de volledige keten, 

‘van riek tot vork’, afdekt. Het is pas echt ontstaan 

rond de eeuwwisseling, als reactie op een aantal 

voedselveiligheidsschandalen met de BSE-crisis als 

dieptepunt, en was bedoeld om de consument terug 

het nodige vertrouwen te geven in de veiligheid 

van levensmiddelen, via een communautaire 

geharmoniseerde aanpak. Het overleg en de discussies 

op Europees niveau hebben via het Groenboek over 

de algemene beginselen van het levensmiddelenrecht 

(1997) en het Witboek over voedselveiligheid 

(2000) uiteindelijk geleid tot de algemene 

levensmiddelenverordening (2002). Deze verordening 

(verordening (EG) nr. 178/2002, ook wel ‘General Food 

Law’ genoemd) legt de algemene principes vast om 

de veiligheid van de voedselketen te waarborgen 

waarbij de verwezenlijking van het vrij verkeer in 

de Gemeenschap en de naleving van internationale 

normen zoals deze van de Codex Alimentarius niet uit 

het oog worden verloren.

De General Food Law vormt tevens de basis van 

heel wat bijkomende wetgeving die ondertussen 

in voege is, zoals het hygiënepakket en de officiële 

controleverordening. Het heeft geleid tot de 

implementatie van een op risicoanalyse gebaseerde 

benadering, de integratie van het voorzorgsprincipe 

in de sector van de voedingsmiddelen en diervoeders, 

de bescherming van de consumentenbelangen, 

het werken in transparantie, het garanderen 

van de traceerbaarheid, en het vastleggen van 

de basisverantwoordelijkheden van operatoren 

en overheden. De operator wordt aangeduid 

als verantwoordelijke voor de veiligheid van de 

producten. De naleving door de operatoren moet 

nagegaan worden door officiële controles uitgevoerd 

door de bevoegde autoriteiten. Via gerelateerde en 

aanvullende regelgeving zijn er ook eisen vastgelegd 

voor o.a. diervoederhygiëne en microbiologische 

criteria voor levensmiddelen.
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De Europese Commissie heeft beslist om deze 

EU-verordening en het wetgevend kader dat hieruit 

voortvloeit te onderwerpen aan een stand van zaken 

om te zien in welke mate het tot op heden gevoerde 

voedingsmiddelenbeleid dat sinds 2002 werd gevoerd, 

dient te worden herzien. Deze gezondheidsbalans, 

“fitness Check” genaamd werd voorgelegd aan 

een consultancybureau. De gestelde vragen met 

betrekking tot deze gezondheidsblans handelen 

hoofdzakelijk over de behaalde doelstellingen van 

de verordening, de impact op specifieke of nationale 

regelgeving en op administratieve lasten.

Parallel werden verticale vereisten en normen 

vastgesteld voor o.a. dierlijke bijproducten, 

contactmaterialen, additieven, bijzondere voeding, 

enz.

Het hygiënepakket wordt op dit moment binnen de 

Commissie doorgelicht en deze oefening zou kunnen 

leiden tot een herziening van een aantal bepalingen. 

Het is nog niet duidelijk welke de impact en de 

mogelijke wijzigingen kunnen zijn.

Met de oprichting van de Europese Autoriteit voor 

Voedselveiligheid (EFSA) werd een onafhankelijke 

instantie gecreëerd die wetenschappelijk advies 

verstrekt alsook wetenschappelijke en technische 

ondersteuning in alle aangelegenheden die op 

voedselveiligheid van invloed zijn. Het verstrekt 

onafhankelijke informatie over alle gebieden en 

verzorgt eveneens de communicatie inzake risico’s. 

Het wordt ondersteund door een netwerk van 

nationale instanties voor risicobeheer.

Via het systeem voor snelle waarschuwingen (RASFF) 

worden notificaties en informatie verspreid naar het 

netwerk van contactpunten van de 28 lidstaten, de 

Europese Commissie, EFSA, Noorwegen, IJsland en 

Liechtenstein.

Zowel de adviezen van de EFSA als informatie 

uit het RASFF-systeem worden gebruikt om het 

controleprogramma van het FAVV aan te sturen.

Binnen de Commissie houdt de FVO (Food and 

Veterinary Office) niet alleen toezicht op de wijze 

waarop de lidstaten de regelgeving implementeren en 

toepassen, maar ook hoe derde landen die producten 

exporteren naar de Europese Unie garanderen dat 

deze producten voldoen aan de Europes minimale 

normen. De FVO heeft ook een deel van haar 

capaciteit ingezet voor ‘fact finding’-missies, die hen 

moeten toelaten een meer globaal beeld te krijgen 

van de wijze waarop regelgeving geïmplementeerd 

wordt, ook in domeinen die vroeger als minder 

belangrijk beschouwd werden en ‘best practices’ 

te vinden en deze bekend te maken bij de andere 

lidstaten.

Overleg tussen de nationale en Europese autoriteiten 

is geformaliseerd via de permanente werkgroepen 

(SCoPAFF – Standing Committees on Plants, 

Animals, Food and Feed) en expertgroepen met de 

Europese Commissie, en via de Raadswerkgroepen. 

Daarenboven bestaan er ook informele werkgroepen, 

voorgezeten door de EC die als doel hebben lidstaten 

te helpen om regelgeving te implementeren via 

uitwisseling van ervaring door nationale experten.

Naast overleg op het niveau van de CVO’s (Chief 

Veterinary Officers) en COPHS (Chief Officer of Plant 

Health Services) wordt er ook overleg gepleegd tussen 

de Europese voedselveiligheidsagentschappen (Heads 

of Agencies). Deze overlegmomenten, die bedoeld 

zijn om de samenwerking tussen deze agentschappen 

te verbeteren en te leren van elkaar, werden in 2013 

gestructureerd en beschikken nu over een permanent 

secretariaat wat de continuïteit garandeert. Ook de 

EC erkent nu de rol die dit overlegorgaan kan spelen 

om een efficiënt beleid uit te bouwen. Uitwisseling 

van informatie, ervaring en samenwerking op het 
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vlak van handhaving van de voedselwetgeving 

gebeurt eveneens via de informele werkgroepen, 

vergaderingen en seminaries van de FLEP (Food Law 

Enforcement Practitioners).

Hoewel het Europese voedselveiligheidsbeleid heeft 

geleid tot een harmonisatie op de meeste vlakken, laat 

het voor een aantal aspecten toch enige flexibiliteit 

toe. Met heel wat zelfstandige activiteit en met KMO’s 

en zKMO’s, zal België erover moeten waken om ook in 

de toekomst hierop beroep te blijven doen om voor 

deze kleine ondernemingen een leefbare omgeving te 

behouden.

In 2013, stelde de Europese Commissie een ambitieus 

pakket maatregelen voor om de voedselketen in 

Europa ook in andere domeinen te moderniseren, te 

vereenvoudigen en te versterken, waarbij men de 

op risico’s gebaseerde aanpak wil uitbreiden naar 

sectoren waar dit tot nog toe niet wordt toegepast: 

‘slimmere regels voor een veiliger voedselketen’. Hierbij 

is het de bedoeling de bestaande EU-wetgeving met 

betrekking tot dierengezondheid (Animal Health 

Law), plantengezondheid (Plant Health Law), zaden 

en vermeerderingsmateriaal, officiële controles 

doorheen de ganse agrovoedselketen te herleiden tot 

5 verordeningen (het zogenaamde ‘5-pack’).

De Animal Health Law voorziet in één enkele 

wettekst ter regulering van de dierengezondheid 

in de EU op basis van het beginsel ‘voorkomen is 

beter dan genezen’. Een gemeenschappelijk systeem 

wordt voorzien om ziekten beter op te sporen en 

te beheersen, en risico’s voor de gezondheid, de 

voedselveiligheid en de diervoederveiligheid op 

gecoördineerde wijze aan te pakken. Samen met 

betere identificatie- en registratievoorschriften 

moet dit ervoor zorgen dat er sneller kan worden 

gereageerd om de verspreiding van dierziekten in 

te dammen en de gevolgen voor de veestapel en de 

consument zoveel mogelijk te beperken. Bovendien 

worden dierziekten die een optreden op EU-niveau 

vereisen, gecategoriseerd en naar prioriteit ingedeeld.

Als gevolg van de globalisering van de handel en 

de klimaatverandering is de insleep van nieuwe 

plaagorganismen in Europa toegenomen. Via 

de Plant Health Law wenst de EC de bestaande 

fytosanitaire voorschriften aan te scherpen en 

zodoende deze insleep te voorkomen en de telers 

en de bosbouwsector te beschermen. Hierbij zal 

meer aandacht worden geschonken aan een betere 

traceerbaarheid van plantgoed op de interne markt 

en risicovolle handelsactiviteiten met derde landen. 

De invoer van plantaardig materiaal via een open 

of een gesloten systeem zal hierbij een belangrijk 

discussiepunt worden. Er wordt ook een betere 

bewaking voorzien en de vroegtijdige uitroeiing van 

nieuwe plaagorganismen.

De verordening inzake zaden en 

vermeerderingsmateriaal heeft als doel de 

productiviteit, het aanpassingsvermogen en de 

diversiteit van de Europese gewassenproductie 

en bossen te waarborgen, en het voorziet in 

eenvoudigere en flexibelere regels voor het 

op de markt aanbieden van zaaizaad en ander 

vermeerderingsmateriaal.

Met de herziening van de controleverordening wenst 

de EC in één verordening de algemene regels inzake 

controles en andere officiële activiteiten vast te 

leggen die gelden voor de ganse agrovoedselketen 

(inclusief plantengezondheid, teeltmateriaal, dierlijke 

bijproducten enz.). Als basis geldt het principe van 

controles gebaseerd op het risico, maar minimale 
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controlefrequenties zullen wel nog mogelijk zijn 

via secundaire wetgeving, bv. voor controles van 

producten van dierlijke oorsprong, controles op 

residuen van verboden stoffen in levensmiddelen 

en diervoeders, controles van spuittoestellen, 

dierlijke bijproducten, enz. De bepalingen inzake 

officiële labo’s wil men vereenvoudigen, de officiële 

certificering verruimen, en de transparantie naar 

belanghebbenden nog verhogen. Er worden 

uitgebreidere toolkits voor fraudebestrijding, voor 

administratieve bijstand en samenwerking tussen 

bevoegde autoriteiten inter en intra lidstaten, en voor 

handhavingsmaatregelen voorzien. Daarnaast worden 

de financieringsregels herzien en wenst men de basis 

te creëren voor een informatiebeheerssysteem met 

betrekking tot officiële controles die bestaande – zoals 

Traces en het RASFF-systeem – en toekomstige IT-tools 

moet integreren.

Om voor het algemene beheer van de uitgaven 

in verband met al deze aspecten de nodige 

financiering door de Unie te voorzien, werd een aparte 

verordening uitgewerkt die ondertussen (juni 2014) 

reeds verschenen is. In noodsituaties zal er niet langer 

gebruik kunnen worden gemaakt van de crisisreserve 

voor landbouw, maar in de algemene reserve zal 

moeten worden gezocht naar de noodzakelijke 

financieringsmiddelen.

De exacte omvang en reikwijdte van deze voorziene 

regelgeving is moeilijk in te schatten omwille van de 

talrijke secundaire wetgeving die wordt voorzien via 

gedelegeerde handelingen of uitvoeringshandelingen. 

Daarenboven zal aan de uiteindelijke beslissing 

tussen deze twee juridische instrumenten zeker 

nog veel discussie tussen de Raad en het Parlement 

voorafgaan. Een ander belangrijk aandachtspunt is de 

herziening van de financieringsregels voor officiële 

controles en andere officiële activiteiten. Hierbij moet 

erover gewaakt worden dat de algemene premisse 

dat bevoegde autoriteiten over voldoende middelen 

moeten kunnen beschikken om hun opdrachten uit te 

kunnen voeren, met voldoende nationale flexibiliteit 

kan worden blijven ingevuld.

Het huidige beleid en de hierboven vermelde 

initiatieven moeten gezien worden in de context 

van een Europa dat nog altijd aan het uitbreiden 

is en dat zichzelf met ‘Europa 2020’ vijf ambitieuze 

doelstellingen heeft vooropgesteld, voor 

werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, sociale 

samenhang en klimaat/energie. Daarnaast vinden 

nieuwe technologieën hun toepassing, neemt de 

complexiteit van de productieprocessen nog toe 

en zijn er ook maatschappelijke trends zoals het 

ontstaan van nieuwe voedingsgewoonten (bv. de 

consumptie van insecten) of de groeiende aandacht 

voor het vermijden van voedselverspilling zonder 

hierbij de voedselveiligheid uit het oog te verliezen, 

die ervoor zullen zorgen dat de regelgeving verder zal 

blijven evolueren. Ondertussen blijft de consument, 

zoals in detail wordt uiteengezet, verwachtingsvol 

naar de overheden kijken om over de veiligheid van 

de voedselketen te waken en het hoofd te bieden 

aan crisissen en incidenten zoals tijdens de EHEC-

epidemie in Duitsland (2011). Recenter kwam ook, 

ten gevolge van de economische fraude m.b.t. het 

paardenvleesschandaal (2013), voedselgerelateerde 

fraude hoog op de Europese agenda te staan. Het is 

duidelijk dat één gecoördineerd Europees beleid ook 

in de toekomst het meeste kans op succes zal bieden. 

In dit opzicht wordt verwacht dat de implementatie 

van het voorziene 5-pack zeker zal helpen.
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4.3. De economische en sociale context

4.3.1. De consument en de voedselveiligheid

Uit een studie, die door het OIVO in 2012 uitgevoerd is, blijkt dat - na versheid, smaak, kwaliteit en prijs - veiligheid 

zeer belangrijk blijft, zelfs bij een lichte achteruitgang hiervan als keuzecriterium voor voeding, zoals in het hierna 

vermelde schema aangetoond wordt.

Wanneer u een voedingsmiddel koopt, wat zijn dan uw keuzecriteria?

l versheid, smaak en kwaliteit zijn de blangrijkste criteria (> 85%);

l prijs, veiligheid, geur, afwezigheid van additieven, dierenwelzijn, eerlijke handel, locale productie, 

uitzicht en respect voor werkomstandigheden worden aangehaald door  twee op drie consumenten;

l de andere criteria worden minder aangehaald;

l op te merken dat in vergelijking met vorige rapport, deze criteria beter scoorden.
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Keuzecriteria voor aankoop van voedingsmiddelen

Top of mind  Spontaan  Geholpen 

Versheid 90%
Smaak 87%
Kwaliteit 87%
Prijs 79%
Veiligheid 78%
Geur 78%
Afwezigheid van additieven 70%
Dierenwelzijn 69%
Eerlijke handel 69%
Lokale productie 69%
Uitzicht 69%
Werkomstandigheden 67%
Afwezigheid GGO 63%
Samenstelling 63%
Verpakkingsinformatie 62%
Merkvertrouwen 61%
Label 59%
Verkoopsinformatie 56%
Biologisch product 52%
Omgeving 50%
Praktische verpakking 45%

> 50%< 50%

Bron OIVO 2012 - Bewerking door het FAVV
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Deze bezorgdheid is een belangrijke motivatie bij de uitvoer van zijn taken. Het FAVV moet rekening houden met 

de evoluties van de bevolking: een ouder wordend, bestaande uit kleinere leefkernen, meer gediversifieerd en meer 

mobieler en meer online. Bevolking waarvan het aandeel in de uitgaven voor voeding sinds 2010 (-0,6 % tussen 

2010 en 2012) relatief stabiel blijft, na een periode van zeer sterke daling (-31,1 % tussen 1978 en 2010 – bron: FOD 

Economie). Bevolking waarvan de consumptiegewoonten eveneens constant evolueren.

De huidige trend inzake consumptie kan als volgt worden samengevat (bron Comeos 2014):

l een meer en meer afnemend vertrouwen in de handelszaken,

l de aankopen gebeuren in de stadskernen en daarbuiten,

l het groeiende belang van de grensoverschrijdende handel (€ 2,5 miljard/jaar),

l de paradoxale eisen van de klant:

- de kostprijs van voeding tegenover ontspanning,

- kleinere verpakkingen om te beantwoorden aan de evolutie van gezinnen tegenover bescherming van 

het leefmilieu,

l groeiende ontwikkeling van online aankopen van levensmiddelen.

Op het vlak van de eigenlijke consumptie kan 

onder andere de aandacht gevestigd worden op 

de verminderde vlees- en vetconsumptie met als 

tegenwicht een groeiende consumptie van groenten 

en fruit en vis, een groeiende interesse voor de 

biologische productie en in het bijzonder in de sector 

van hoeveproducten.

Ten slotte, hoewel het hoopgevend is om vast 

te stellen dat de consument zich meer en meer 

betrokken voelt bij voedselveiligheid - in het 

bijzonder met betrekking tot de hygiëne, bacteriële 

contaminaties en residuen van bestrijdingsmiddelen 

blijkt zeer duidelijk uit een enquête van 2013 dat hij 

de activiteiten van het FAVV niet of onvoldoende kent.

Het FAVV zal met al deze elementen rekening moeten 

houden bij de ontwikkeling van zijn activiteiten in de 

toekomst.

Keuzecriteria voor aankoop van voedingsmiddelen
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4.3.2. Toeleveranciers landbouw

Diervoeders

In de vorige jaren heeft de diervoedersector zijn inspanningen met betrekking tot duurzaamheid voortgezet. 

Deze inspanningen staan voortdurend onder spanning bij het zoeken naar rendabiliteit. In 2014 heeft 

BEMEFA bijvoorbeeld 400.000 ton gecertificeerde maatschappelijk verantwoorde soja ingevoerd, alsook 

80.000 ton gecertificeerd koolzaadschroot. De plaatselijke nevenstromen (voedingsindustrie/biobrandstoffen) 

vertegenwoordigen bovendien in België 55 % tegenover 30 % in Europa.

BEMEFA dat vanaf het begin betrokken was bij de oprichting van het AMCRA, neemt ook zijn verantwoordelijkheden 

in de strijd tegen antibioticaresistentie. Ze hebben als doel het gebruik van gemedicineerde voeders met 50 % te 

verlagen.

De volgende jaren wil de sector zijn inspanningen in die zin voortzetten, meer bepaald door de synergieën met 

de andere betrokken actoren te versterken. Ook zal de sector rekening moeten houden met de druk van de lagere 

consumptieprijzen van producten van dierlijke oorsprong die op de leveranciers weegt.

Ten slotte zullen alle inspanningen ondernomen worden om België als uitvoerland sterker te maken, meer bepaald 

door een nauwere samenwerking tussen privébedrijven en de administratie.
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Evolutie van de indexen: grondstoffen en vleesvarkensvoeder
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De sector van oliën en vetten

Na een periode waarin de overheid druk uitoefende op de sector van de productie van biobrandstoffen, lijkt het dat 

men voortaan geneigd is deze productie in vraag te stellen. Dit zou de rendabiliteit van de sector ernstig in gevaar 

kunnen brengen.

Door zich terughoudend op te stellen met betrekking tot het verlenen van toelatingen voor GGO, zou Europa zich 

van belangrijke bronnen voor plantaardige oliën en vetten kunnen afsnijden.

Beide elementen verdienen in de toekomst zeker de nodige aandacht.

Fytofarmaceutische producten

Het gebruik van fytofarmaceutische producten en hun mogelijke impact op de gezondheid en het leefmilieu 

blijft een belangrijke zorg voor de publieke opinie. Gelet op deze vaststelling en om een antwoord te geven op 

de vraag van meer en meer mensen, wil de sector kiezen voor een benaderingswijze die innovatie, competitiviteit 

en duurzaamheid op elkaar afstemmen en gebaseerd is op een wetenschappelijke aanpak van winst- en 

risicobeoordeling. De fytofarmaceutische industrie wil op die manier rekening houden met de maatschappelijke 

bezorgdheden door de ‘best practices’ te promoten en samen te werken met alle betrokken actoren.

Wat de duurzaamheid betreft, kunnen 4 actiedomeinen onderscheiden worden:

• de gezondheid van de gebruikers en van de bevolking door het aanmoedigen van innovatieve technieken en een 

aangepast gebruik,

• de bescherming en de bevordering van de biodiversiteit,

• de bescherming van de natuurlijke rijkdommen en in het bijzonder van de watervoorraad door duurzame prakti-

jken aan te moedigen,

• hoge doelstellingen met betrekking tot de voedselveiligheid.

Evolutie van de indexen: grondstoffen en vleesvarkensvoeder
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4.3.3. De primaire productie

De evolutie in de landbouwsector blijft gekenmerkt door trends gekend uit het verleden:

l de vermindering van het aantal bedrijven (113.883 bedrijven in 1980, 61.926 in 2000, 37.761 in 2013),

l de gelijktijdige verhoging van de gemiddelde oppervlakte van de bedrijven, zowel in het noorden als in het 

zuiden van het land (Vlaanderen: van 8,4 ha in 1980 naar 25,0 ha in 2013; Wallonië: van 20,8 ha naar 55,6 ha),

l de zeer duidelijke verhoging van het aandeel aan niet-familiale arbeidskrachten (van 3,9 % in 1980 naar 

meer dan 20 % in 2013),

l steeds meer mechanisatie,

l een voortdurende stijging van het aandeel van de biologische landbouwsector (109 bedrijven in 1987, 

1140 in 2010, 1514 in 2013),

l het groeiende belang van de korte ketens.
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Vanuit economisch standpunt, is het aandeel van de landbouw in het bbp verder achteruit gegaan,  

naar 0,6 % in 2013 (1,13 % in 1980), maar dit cijfer moet gerelativeerd worden in het licht van de groei van de 

agrovoedingsindustrie. Bovendien blijft het aandeel van de landbouw in de Belgische export relatief groot  

(5,7 % in 2013). De bijgevoegde synthesetabel blz 52 illustreert dit goed.

Belang van de verschillende teelten (in ha) Belang van de geslachte dieren per diersoort (geslacht gewicht in %)

Bron FOD Economie - Bewerking door het FAVV
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Zelfs bij een constante evolutie sinds 2007 van het 

indexcijfer der consumptieprijzen wat levensmiddelen 

betreft, blijft de index van de landbouwprijzen 

gekenmerkt door sterke schommelingen.

In de toekomst zal het nieuwe gemeeschappelijk 

landbouwbeleid (GLB) 2014-2020, waarvan 

bepaalde onderdelen pas van toepassing zijn 

vanaf 2015, de rendabiliteit en de structuur van de 

primaire sector beïnvloeden. Verschillende aspecten 

zoals het percentage te respecteren ecologische 

aandachtsgebieden maar ook de verschillende 

vormen van steun die gekoppeld worden aan de 

productie (premies voor zoogkoeien, premies 

voor gemengde koeien, premies voor schapen 

en geiten,…) zullen het landbouwlandschap 

herdefiniëren.
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Aandeel van de agro-voedingssector in de uitvoer (1980 en 1996 - 2013)
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Wat de export betreft, komt er bovenop het Russische 

sanitaire embargo op varkensvlees dat al van 

toepassing is sinds begin 2014, vanaf juli 2014 ook 

het economische embargo op een groot deel van 

de agroalimentaire producten, dat de rendabiliteit 

van de landbouwbedrijven en -industrieën ook zal 

terugschroeven. Het zal dus meer dan ooit nodig 

zijn om, in partnerschap met de sectoren, akkoorden 

te sluiten die toegang verlenen tot nieuwe markten. 

Tegelijkertijd zal er rekening gehouden moeten 

worden met risico’s verbonden aan invasieve 

diersoorten en opkomende ziektes die een invloed 

hebben op de controles bij invoer.

Verdragen over vrij handelsverkeer zullen de 

landbouw en het internationale handelsverkeer ook 

beïnvloeden. Bepaalde producties zouden nieuwe 

afzetmarkten kunnen vinden, maar andere zouden 

negatief beïnvloed kunnen worden door verschillende 

vereisten inzake dierenwelzijn, gezondheidsnormen, 

het gebruik van verboden substanties in Europa,… 

België zal daar zonder enige twijfel aandachtig voor 

moeten blijven.

Ten slotte zal het FAVV rekening moeten houden met 

het toenemende belang van de korte keten in de 

zoektocht naar een aanvaardbaar evenwicht tussen 

voedselveiligheid en flexibiliteit.

Bron FOD Economie - Bewerking door het FAVV

Aandeel van de agro-voedingssector in de uitvoer (1980 en 1996 - 2013) Afzetprijsindex landbouw en globale consumptieprijsindex (2010 = 100)
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4.3.4. De voedingsindustrie

De Belgische voedingsindustrie is een belangrijke 

sector voor de Belgische economie, een sector die 

de financiële crisis goed doorstaan heeft. De sector 

vertegenwoordigt in totaal 226.000 directe en 

indirecte arbeidsplaatsen en een zakencijfer van 

€ 48,2 miljard in 2013 met een stijging van 1,5 % 

(bron: FEVIA). In de hierna vermelde tabel worden de 

sleutelgegevens van de Belgische voedingsindustrie in 

2013 samengevat, samen met hun evolutie tov 2012.

De voedingsindustrie is een gediversifieerde en 

ambitieuze sector, die zich sinds vele jaren inzet 

voor een veilige, betrouwbare en transparante 

voedselketen, ondermeer door het inzetten 

op de toename van het aantal gevalideerde 

autocontrolesystemen in de bedrijven in 

samenwerking met het FAVV. Het is een sector die 

voortdurend streeft naar innovatie en duurzaamheid 

en resoluut gericht is op export. Dit laatste aspect is 

vandaag de dag natuurlijk van bijzonder belang in een 

context waar internationale politieke spanningen een 

directe impact kunnen hebben op onze uitvoer, zoals 

eens te meer bewezen is door het recent embargo dat 

de Russische overheid opgelegd heeft.
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* Cijfers 2012 
Bron: NBB (Nationale Rekeningen en buitenlandse handel), FOD Economie (ADSEI, BTW-statistieken) en RSZ (gecentraliseerde statistieken), bewerking door FEVIA en het FAVV
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De onderstaande tabel die gebaseerd is op cijfermateriaal van 2012, illustreert zeer goed de diversiteit en het belang 

van de export voor deze sector.

Product - groep
Omzet 
2012 *

T.W. 
2011 *

Tewerkstelling 
2012 **

Invoer 
2012 **

Uitvoer 
2012 **

Handelsbalans 
2012 **

Vlees € 6.114 € 819 12.875 € 2.078 € 4.074 € 1.996

Vis € 532 € 58 1.154 € 847 € 521 € - 326

Groenten en fruit € 4.408 € 696 8.765 € 2.089 € 4.099 € 2.010

Oliën en vetten € 4.854 € 160 1.048 € 2.219 € 1.808 € - 411

Melk en zuivelindustrie € 4.386 € 528 7.287 € 2.523 € 2.588 € 65

Granen en zetmeel € 3.254 € 333 2.201 € 1.131 € 1.210 € 79

Bakkerij (verse producten) € 3.333 € 914 20.931 € 212 € 205 € -7

Bakkerij (houdbare producten) € 1.478 € 295 4.557 € 656 € 1.351 € 695

Suiker € 968 € 204 1.088 € 494 € 482 € -12

Cacao, chocolade en suikerwerk € 5.264 € 593 7.493 € 1.093 € 2.488 € 1.395

Dierenvoeders € 4.968 € 271 3.567 € 686 € 804 € 118

Bier € 2.207 € 801 5.014 € 291 € 1.080 € 789

Frisdrank en waters € 1.880 € 498 3.889 € 749 € 776 € 27

Restgroep € 3.847 € 487 9.503 € 2.834 € 2.971 € 137

Totaal € 47.493 € 6.656 89.372 € 17.902 € 24.457 € 6.555

Waarden in miljoen € 

*  Ramingen FEVIA 

**  Met inbegrip van transit en heruitvoer

Bron FEVIA
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Met Food2015 legde de voedingsindustrie zichzelf een 

ambitieuze doelstelling op, met name een groei van 6 

miljard euro tegen 2015. Het promotieplatform Food.

be werd gelanceerd met de veelbelovende slogan:  

«Small country. Great food». Deze slogan weerspiegelt 

als geen ander waar Belgische voeding voor staat: 

kwaliteit, diversiteit en innovatie.

Eind 2014 maakte FEVIA haar tweede duurzaam-

heidsverslag (www.fevia-duurzaamheid.be) bekend. 

De voedingsindustrie heeft naast een economische, 

ook een maatschappelijke rol te vervullen en dat 

in de ruime betekenis van het woord. Uitdagingen 

zijn antwoorden zoeken op volgende vragen: 

Hoe zorgen we ervoor dat de werkgelegenheid 

in onze sector stabiel blijft? Hoe kunnen we meer 

voedingsproducten produceren en tegelijkertijd 

onze milieu-impact terug dringen? Hoe helpen we de 

consument op weg naar een gezondere levensstijl? 

enz. Deze uitdagingen worden samengebracht onder 

4 thema’s: welvaart, werkgelegenheid, impact op het 

milieu en impact op de maatschappij in de brede zin 

van het woord.

Daarnaast presenteerde FEVIA in 2013 reeds voor de achtste keer haar jaarlijks rapport over het Nutritioneel Beleid 

van de Belgische Voedingsindustrie. Met dit rapport worden de initiatieven van de voedingsindustrie op nutritioneel 

gebied duidelijk, zoals bijvoorbeeld:

l Op het gebied van de nutritionele kennis en het informeren van de consument scoort de voedingsindustrie 

zeer goed: 79% volgt de vakliteratuur en 2/3 volgt extra bijscholing; meer dan 90% geeft nutritionele 

informatie.

l 73% van de bedrijven promoten een gezonde levensstijl. 67% doet aan gezondheidspromotie op het werk. 

Een blijvende sensibilisering is noodzakelijk.

l De voedingsindustrie blijft inzetten op R&D en productherformulering. In vergelijking met resultaten 

uit 2011 besteden de bedrijven minder aandacht aan zoutreductie maar meer aandacht aan suiker- en 

vetreductie. De bedrijven geven wel aan meer problemen te ondervinden bij het herformuleren (smaak en 

mondgevoel).

l …

FEVIA verdedigt een gezonde levensstijl die 

zich vertaalt in een evenwichtige voeding en in 

regelmatige lichaamsbeweging. Met de productie 

van een zeer gevarieerd gamma voedingsmiddelen 

zorgt de voedingsindustrie ervoor dat de consument 

de keuze heeft om te komen tot een evenwichtige 

voeding.

Innovatie in de voedingssector laat toe om steeds 

beter te beantwoorden aan de noden en de wensen 

van de consument, ook op nutritioneel vlak. De 

wetenschappelijke ondersteuning voor de verbetering 

van de nutritionele waarde van de producten 

komt o.a. van de competentiepolen WagrALIM en 

Flanders’FOOD.
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Vlees

Ondanks dat de consumptie van vlees vermindert in 

België (86,5 kg per inwoner in 2013 in vergelijking met 

101,4 in 2004) blijft de vleessector een zeer belangrijke 

sector (€ 6 miljard omzet in 2012) die staat voor een 

grotendeels positieve handelsbalans (bijna € 2 miljard 

in 2012).

In Europa zijn de belangrijkste exportmarkten 

Frankrijk, Duitsland en Nederland. 

De vleessector, en in het bijzonder de 

varkensvleessector, is zwaar getroffen door het 

embargo dat in januari 2014 werd opgelegd door de 

Russische overheid.

 Fruit en groenten

De fruit-en groentensector is een andere belangrijke 

sector, in het bijzonder wat export betreft. De export 

van fruit en groenten was in 2012 goed voor een 

bedrag van € 4,1 miljard en was voornamelijk bestemd 

voor Frankrijk, Nederland, Duitsland en het Verenigd 

Koninkrijk. Wat derde landen betreft, kunnen Brazilië, 

Saoedi-Arabië en Chili aangehaald worden als 

voorbeelden van de belangrijkste afzetmarkten voor 

verwerkte aardappelproducten, terwijl de Verenigde 

Staten een belangrijke markt vormt voor diepgevroren 

groenten (25% van de Europese productie van 

diepgevroren groenten komt uit België).

België is een van de wereldleiders van de aardappel-

industrie. Ons land is de grootste uitvoerder ter wereld 

van producten die zijn afgeleid van aardappelen 

en de grootste invoerder ter wereld van verse 

aardappelen. Dit geeft een idee van het belang van de 

verwerkingsindustrie in die sector.

Deze sector werd ook door het door Rusland 

opgelegde handelsembargogetroffen.

Melk en zuivelproducten

Met een omzet van € 4,4 miljard in 2012 en een 

exportvolume van € 2,6 miljard, is de melksector 

eveneens een hoofdrolspeler in de voedingsindustrie. 

Meer dan de helft van de export is bestemd voor 

Frankrijk, Nederland en Duitsland. De export naar 

derde landen vormt 16,6% van de totale export.

De export van consumptiemelk heeft de laatste 

jaren een buitengewone vooruitgang geboekt. De 

erkenning van 20 Belgische melkbedrijven in 2014 

voor de export van melk en zuivelproducten naar 

China is een zeer belangrijke verwezenlijking gezien 

het potentieel van die markt. Voor de komende jaren 

kunnen we dus een verderzetting verwachten van 

de vooruitgang in de export van Belgische melk en 

zuivelproducten naar China.

Andere

Andere subsectoren van belang zijn de chocolade-

sector (€ 2,5 miljard uitvoer in 2012 waarvan meer 

dan 20% naar derde landen), de biersector (€ 1,1 

miljard uitvoer waarvan meer dan 70% naar Frankrijk, 

Nederland en de Verenigde Staten) en die van water 

en andere dranken.
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4.3.5. Distributie

Naast de sterke prijsschommelingen waarmee de distributiesector kampt (zie grafiek hieronder),  

moet de sector zich aanpassen aan een belangrijke wijziging van de handelsstructuren.

Zo zien we sinds 2000 een drastische vermindering 

van het aantal zelfstandigen (sinds 2000 zijn 36% 

van de slagerijen, 30% van de viswinkels en 19,5% 

van de kruidenierszaken verdwenen), waarvoor 

gedeeltelijk een tegengewicht geboden wordt door 

een spectaculaire stijging van kleine superettes  

(+ 64% over dezelfde periode). Daar waar het aantal 

winkelcentra in stedelijke gebieden licht verminderd is, 

zijn ze daarbuiten sterk toegenomen met de vestiging 

van supermarkten. Met het toenemend gebruik van 

het internet doet de consument voortaan een deel 

van zijn aankopen online, maar beschikt hij ook over 

een hulpmiddel om prijzen te vergelijken wat zorgt 

voor een constante concurrentiedruk op de sector. 

We zien namelijk een constante toename van het 

marktaandeel van de ‘Hard discount’, in alle sectoren 

en in aanzienlijke mate voor vers vlees.
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Bron FAO – Bewerking door het FAVV

FAO prijzen index van voedingsproducten,in nominale en werkelijke termen (2002-2004=100)

*  De reële prijzenindex komt overeen met de nominale prijzenindex  aangepast aan de MUV 

(Manufactures Unit Value) index door de Wereld Bank
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Als reactie hierop en als antwoord op de bezorgdheden van de consumenten die eerder werden aangehaald, wil de 

distributiesector de volgende antwoorden geven:

Verwachtingen van de bevolking

l een aanbod dat beter aansluit bij de bekommernissen van de consument inzake gezondheid: verminderen 

van toegevoegde zouten, vetten, suikers en alcohol,

l meer transparantie inzake de informatie die gegeven wordt, met name op de verpakkingen,

l verpakkingen die meer aangepast zijn aan de kleinere familiale leefkernen,

l een meer divers en internationaal aanbod, met name om tegemoet te komen aan de behoeften van 

bepaalde categorieën van de bevolking.

Economische beperkingen

l een dalend aantal actoren, groter en professioneler,

l een scherper aanbod inzake prijs, merken en promotie,

l beter rekening houden met de concentratie en de diversiteit van de bevolking,

l druk uitoefenen op de politiek om de productie- en werkkosten te reduceren,

l ontwikkeling van ‘alternatieve’ verkoopspunten (benzinestations, nachtwinkels, e-commerce, 

thuislevering,…).

Bron Nielsen en COMEOS - Bewerking door het FAVV

FAO prijzen index van voedingsproducten,in nominale en werkelijke termen (2002-2004=100)

Marktaandelen
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Socioculturele verwachtingen

l een aanbod van gedifferentieerde producten,

l een authentiek, op maat gesneden aanbod,

l aanpassing aan de trends: ‘real food’ / ‘slow food’,

l een groeiend aanbod bio- of vegetarische producten,

l een meer lokaal aanbod.

Vereisten inzake duurzaamheid

l veilige voedingsproducten,

l een ecologisch verantwoord aanbod (transparantie inzake de ecologische voetafdruk),

l een aanbod dat dierenwelzijn respecteert (bevoorrading),

l een ethisch verantwoord aanbod (‘fair trade’),

l een sterk engagement tegen de verspilling van levensmiddelen in een land waar de verspilling gevoelig 

hoger ligt dan het Europese gemiddelde (volgens een onderzoeksstudie door de Europese Commissie 

van 2010 is het moeilijk om voor deze verspilling een opdeling te maken van de verantwoordelijkheden 

per sector, aangezien sommige verliezen, in de agro-voedingsindustrie kunnen beschouwd worden als 

onvermijdelijk.)

Technologische uitdagingen

l een op maat gesneden aanbod,

l een meer flexibel aanbod,

l een aanbod dat aangepast is aan de moderne communicatie- en verkoopsmiddelen.

Tot besluit blijkt dat de distributiesector vandaag 

de dag meer rekening moet houden met de 

socioculturele verwachtingen en eisen inzake 

duurzaamheid dan met de economische tendenzen: 

de consument is vaak bereid meer te betalen voor 

producten die hij wenst. 

De sector moet zich trouwens aanpassen aan een 

consument die zich meer richt op de plantaardige 

productie, die steeds meer verbonden is en die belang 

hecht aan buurtwinkels die over een gevarieerd 

aanbod beschikken.

Businessplan 2015 – 2017   |   Sociale, economische en administratieve context
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4.3.6. Horeca

De horeca-sector telde in 2012 een totaal van 57.503 operatoren.  Dit cijfer is constant toegenomen sinds 2002 

zoals de grafiek hieronder aantoont.

Tegelijkertijd kent deze sector, die zeer gevoelig is voor 

de conjunctuur, een groot aantal faillissementen. De 

sector wordt ook gekenmerkt door een hoog aantal en 

een grote diversiteit aan werknemers, alsook door een 

groot verloop van werknemers. Dit is zonder enige 

twijfel een kenmerk waarmee rekening gehouden 

moet worden in de missie van het FAVV, met name wat 

betreft de opleiding van werknemers m.b.t. naleving 

van de goede hygiëne praktijken en de te respecteren 

gezondheidsnormen.

2002 2003 2005 2007
53.000

54.000

2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013

57.503

56.548

56.837

54.961
55.000

56.000

57.000

58.000

Geconfronteerd met een evoluerende vraag, zet de 

sector zich sterk in om op die vraag te antwoorden. 

De huidige tendensen neigen naar een snellere 

dienstverlening, een toenemend aanbod ‘take away’, 

via automaten,… De sector wil ook een vernieuwend 

aanbod ontwikkelen (concept ‘cross-business, ‘street 

food’, ‘bistronomie’,…). Ten slotte zal de sector zijn 

inspanningen inzake gezond economisch beleid 

verderzetten.

Aantal horeca ondernemingen in België 

Bron Guidea en FOD Economie - Bewerking door het FAVV
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4.4. Technologische en wetenschappelijke evoluties

Het wetenschappelijk onderzoek vormt de basis 

voor het ontwikkelen van nieuwe kennis over 

gevaren en risico’s in de voedselketen, voor het 

opstellen of verfijnen van normen en voor het 

ontwerpen van nieuwe producten of processen die 

hun toepassing vinden in de voedselketen. Ook 

nieuwe of verbeterde diagnostische methoden 

of ziektepreventie of -behandelingsmethoden 

worden via wetenschappelijk onderzoek ontwikkeld. 

De evolutie van deze kennis gaat snel zowel 

nationaal en internationaal. Het betekent een 

grote uitdaging om deze evolutie toe te passen in 

het beleid. De adviezen van het Wetenschappelijk 

Comité, van de Hoge Gezondheidsraad, van de 

EFSA en van andere buitenlandse agentschappen 

vormen een belangrijke bron van wetenschappelijk 

onderbouwde informatie. Deze adviezen worden 

dan ook op de voet gevolgd door de experten van 

het FAVV.

De resultaten van de nationale voedselconsumptie-

peiling worden verwacht in 2016. Zij zullen de 

consumptiegewoonten van de Belg beter in kaart 

brengen en toelaten om nauwkeurigere kwantitatieve 

risicobeoordelingen uit te voeren.

Op het vlak van ziektepreventie en -bestrijding 

blijft de vroegtijdige detectie en identificatie van 

opkomende ziekten een grote uitdaging, zowel 

bij voedselproducerende dieren als bij planten. 

Geautomatiseerde moleculaire detectietechnieken, 

multiplex PCR en next generation sequencing (NGS) 

zullen hierbij van groot belang zijn naast de alertheid 

van alle actoren op het terrein en het toepassen van 

nieuwe inzichten inzake bioveiligheid. Meer kennis 

is te verwachten over de risico’s van vectoren en 

opkomende infectieuze dier- en plantenziekten en 

over het risico van overdracht via de voedselketen 

van zoönotische pathogenen en antimicrobiële 

resistentiegenen naar de mens. Nieuwe (merker)

vaccins en antivirale middelen zijn in volle 

ontwikkeling en zullen ongetwijfeld ter discussie 

staan bij de ontwikkeling van een vooruitstrevend 

dierenziektenbeleid.

Wat betreft de microbiële voedselveiligheid vinden 

nieuwe moleculaire detectie- en typeringtechnieken 

hun weg naar de routinediagnostiek waardoor 

op een snellere en meer betrouwbare manier de 

bronnen van bacteriële en virale besmetting van 

levensmiddelen kunnen opgespoord worden. De 

ontwikkeling van een Belgische en Europese databank 

van moleculaire profielen van voedselpathogenen 

betekent een belangrijke stap voorwaarts voor de 

snelle identificatie van clusters van voedselinfecties. 

Adequate detectiemethodes voor nieuwe stammen 

van opduikende microbiologische gevaren, zoals de 

humaan pathogene E. coli, zullen worden ontwikkeld. 

Ook over de risico’s van nieuwe consumptiepatronen 

(zoals bv. voedingsmiddelen op basis van insecten) 

zullen nieuwe inzichten worden gevormd die 

geïntegreerd moeten worden in het beleid.

Op het vlak van de chemische gevaren worden 

de analysetesten steeds nauwkeuriger en sneller. 

De uitdaging bestaat erin de toxicologische en 

biologische relevantie van sporen van contaminanten 

en residuen te interpreteren. Nieuwe evoluties zijn 

ondermeer te verwachten in de ontwikkeling van 

multi-analyt methoden en van snelle, direct op het 

veld toepasbare detectiemethoden van residuen 

en contaminanten. Identificatietechnieken van 

nanodeeltjes zijn in volle ontwikkeling en kunnen 

een nieuw licht werpen op de eigenschappen van 

levensmiddelen. Performante chemische testen 

zullen toelaten (hormoonverstorende) migrerende 

componenten uit verpakkingsmaterialen op te sporen, 

enz. Mogelijks zullen tot nu toe nog onbekende 

procescontaminanten of schadelijke metabolieten van 

schimmels ontdekt worden in de voedselketen.
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5. Visie van de belanghebbenden
Om zijn opdrachten te realiseren en tegelijkertijd te 

voldoen aan de verwachtingen van de maatschappij, 

vraagt het FAVV aan de FOD Personeel en 

Organisatie en/of aan een privéfirma om eens om de 

drie jaar en alternerend een perceptie-enquête te 

organiseren bij de operatoren die het controleert, bij 

de consumenten wiens belangen het behartigt en 

bij zijn personeel. Het verslag van die enquêtes  

is beschikbaar op de website van het FAVV  

www.favv.be.

Voor het bepalen van zijn strategische doelstellingen, 

vraagt het FAVV ook aan een externe consultant 

om een SWOT-analyse uit te voeren bij zijn 

belanghebbenden (vertegenwoordigers van de 

voedingssector, consumenten of partners van het 

FAVV).

Uit deze enquêtes blijkt dat het FAVV steeds beter 

bekend is en de globale tevredenheidscores m.b.t. de 

diensten die het verleent zijn hoog.

5.1. Perceptie-enquête bij de consumenten

In 2 enquêtes (in 2010 en 2013) werd gepeild naar de perceptie van de consument over het FAVV, zijn rol en zijn 

activiteiten. Die enquêtes werden georganiseerd enerzijds voor een panel dat representatief is voor de Belgische 

bevolking en anderzijds afzonderlijk voor iedereen die online aan de enquête wilde deelnemen via de website van 

het FAVV (open enquête).
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5.2. Perceptie-enquête bij de operatoren

In 2013 kreeg de FOD P&O, met de hulp van een privébureau, de opdracht om een tweede enquête uit te voeren naar 

de perceptie van de gecontroleerde bedrijven over het werk van het FAVV. Aan 27.910 bedrijven die actief zijn in de 

verschillende sectoren van de voedselketen werden gevraagd om anoniem te antwoorden op een vragenlijst.
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Bovendien denkt 94 % dat het FAVV bijdraagt tot de 

verbetering van de veiligheid van de voedselketen en 

tot de betrouwbaarheid van de Belgische producten. 

Voor 89 % van de operatoren weerspiegelt het 

inspectieverslag een correcte weergave van de reële 

toestand van hun onderneming.

De globale appreciatie voor het werk van het FAVV is 

8/10, wat hoog is voor een controledienst.

85% van de operatoren geeft aan het werk van het FAVV te appreciëren of sterk te appreciëren,  

ofwel 5% meer dan tijdens de enquête van 2009
93% 91% 85%
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5.3. Kwalitatieve enquête bij belanghebbenden.

Deloitte voerde voor rekening van het FAVV bij zijn 

belanghebbenden een kwalitatieve enquête uit 

met betrekking tot zijn werking met het oog op de 

realisatie van een nieuw businessplan.

Het ging er enerzijds om de waardering en de 

verwachtingen van de belanghebbenden te kennen 

met betrekking tot zijn huidige werking en anderzijds 

de houding van de belanghebbenden ten aanzien van 

zijn strategische visie. De enquête werd uitgevoerd 

tussen begin juni en eind augustus 2014.

De bevraging werd opgesteld rond 12 thema’s: 

(1) FAVV, een organisatie in beweging; (2) 

verantwoordelijk voor de voedselveiligheid / 

taakverdeling; (3) controlebeleid- en programma; (4) 

controles, inspectie en keuring; (5) certificaten, export, 

toelatingen, …; (6) crisispreventie en crisisbeheer; (7) 

financiering; (8) communicatie; (9) FAVV en andere 

overheden; (10) FAVV en administratieve lasten; (11) 

beleid, regelgeving en internationale relaties en (12) 

autocontrole.

De enquête werd uitgevoerd door middel van een 

online peiling tegelijkertijd bij operatoren en bij 

verenigingen alsook via 2 discussiegroepen met de 

operatoren en 55 diepte-interviews (23 leden van het 

Raadgevend Comité van het FAVV en 32 operatoren 

actief in de voedingssector).

5.3.1. Algemene conclusies van de stakeholderbevraging

Belangrijke algemene positieve punten werden aangegeven door de respondenten:

l Het FAVV wordt beschouwd als een performante overheid die geldt als een internationaal voorbeeld.

l De doorgevoerde veranderingen zijn voelbaar in het veld en worden positief onthaald (vb. checklists, 

communicatie en informatie, bereikbaarheid PCE’s, enz.), maar er is ruimte voor voortdurende verbetering 

(bijv. verdere verlaging van de administratieve kosten).

l Het FAVV biedt ruimte voor samenwerking en overleg via meerdere kanalen en formats.

De bevraagde personen hebben de perceptie dat het FAVV:

l onvoldoende zijn imago valoriseert in binnen- en buitenland m.b.t. de efficiënte en effectieve werking van 

het FAVV om voedselveiligheid te waarborgen in België (bijvoorbeeld het bevorderen van export);

l de uniformiteit moet proberen te bevorderen in de toepassing en de interpretatie van wetgeving bij 

controles, regelen van export, toepassen van sectorgidsen, enz. zowel op het niveau van de PCE’s als dat 

van de controleurs;

l meer inspanningen moet leveren inzake adviezen en coaching van operatoren, in het bijzonder van KMO’s.
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67

De aandachtspunten en bezorgdheden van de verschillende respondenten zijn immers de volgende:

l Bijkomende besparingsrondes mogen een efficiënte werking van het FAVV niet in de weg staan of 

een risico vormen voor de sector (te weinig externe controles of aansporing voor het instellen van een 

autocontrolesysteem).

l Fragmentatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden creëert onduidelijkheid.

l Belanghebbenden zijn grotendeels van mening dat het FAVV een toenemend aantal inspanningen 

doet om de export van Belgische producten te versterken, maar dat dit onvoldoende is wegens het 

toenemend belang van export binnen alle sectoren.

l Te weinig stimuli voor KMO’s met het oog op de implementatie van een autocontrolesysteem.

5.3.2. Gevoeligheid thema’s

In vergelijking met de vorige bevraging van de belanghebbenden van het FAVV (2011), is de gevoeligheid van de 

volgende thema’s toegenomen bij de respondenten. M.a.w. neemt het belang van die onderwerpen in de sector toe, 

wat een aanzienlijke input kan zijn voor de redactie van een nieuw businessplan:

l de certificaten, export en toelatingen,

l de controle, inspectie en keuring,

l de financiering.
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5.3.3. Voornaamste aanbevelingen uit de bevraging van de belanghebbenden

l Het verder zetten van de inspanningen m.b.t. de uniformisering van controles op het niveau van de 

verschillende PCE’s, met name:

- het versterken van de kennis m.b.t. controles in specifieke domeinen die men controleert, samen met 

de federaties; 

- door de inspanningen meer toe te spitsen op de communicatie met en de feedback aan operatoren 

met betrekking tot het programmeren van controles en de uitgeoefende activiteiten.

l Het versterken van de ondersteuning aan de operatoren, in het bijzonder aan de KMO’s, met name:

- door de voorlichtingsfunctie te versterken ten aanzien van de operatoren (bijvoorbeeld 

voorlichtingsbrochures, ter beschikking stellen van een cursus, verwijzen naar specifieke 

informatiebronnen of naar contactpersonen die kunnen helpen);

- de huidige inspanningen om procedures te informatiseren, alsook de implementatie van 

administratieve lastenverlaging (met name registers en voorlichtingsverplichtingen, facturatie, 

uitvoerverplichtingen) behouden;

- door de verdere ondersteuning van operatoren in de implementatie en uitvoering van 

autocontrolesystemen en door het accent te leggen op de creatie van meer (financiële) incentives 

voor de klein(st)e operatoren;

l Het verder inzetten op een gerichte communicatie m.b.t.:

- het versterken van het FAVV-profiel in binnen- en buitenland in zijn capaciteiten om 

voedselveiligheid te waarborgen in België. Het FAVV moet zijn pluspunten beter communiceren 

(solide kwaliteitssysteem), met inbegrip naar het buitenland om de export te bevorderen;

- het verduidelijken aan operatoren van rollen en bevoegdheden van het FAVV en andere 

overheden;

- evenwichtige communicatie bij crisissen (op nationaal of op internationaal vlak); 

- optimaliseren van de structuur en kanalen van informatiebedeling (bijv. brochure per sector, 

gespecialiseerde nieuwsbrieven, andere structuur van de website);

- het verder inzetten op interactie/overleg met federaties.

l Uitbreiden van aandacht en middelen rond het thema export, gezien het groeiende belang ervan in de 

voedingssector, met name door:

- het verbeteren van administratieve procedures m.b.t. export en versnellen van de dienstverlening 

m.b.t. exportgerelateerde dossiers.

- het versterken van de ondersteuning aan de voedingssector in hun export alsook van de 

medewerking van operatoren van de sector om bestaande markten van derde landen open te 

houden en nieuwe markten mogelijk te maken.
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5.3.4. SWOT-analyse

De SWOT-analyse tracht een geconsolideerd overzicht te verschaffen van de belangrijkste bevindingen uit de 

bevraging van de belanghebbenden op basis van de conclusies en de aanbevelingen die werden geïdentificeerd 

voor ieder thema. Deze SWOT-analyse is opgesteld op basis van de interpretaties van de interviewers betrokken in 

deze opdracht.

KRACHTEN

l Het FAVV wordt beschouwd als een 

performante overheid die geldt als een 

internationaal voorbeeld.

l De doorgevoerde veranderingen zijn 

voelbaar in het veld en worden positief 

onthaald (vb. checklists, communicatie en 

informatie, bereikbaarheid PCE’s, enz.).

l Het FAVV biedt ruimte voor samenwerking 

en overleg via meerdere kanalen en formats.

OPPORTUNITEITEN

l Belanghebbenden, zowel operatoren als 

federaties, staan open voor overleg en 

samenwerking.

l Potentieel om administratieve lasten voor 

operatoren (KMO’s) verder te verlagen.

l Het uitwerken van een holistische en 

conceptuele communicatiestrategie 

voor het FAVV, doelgroepgericht en niet 

gefragmenteerd.

BEDREIGINGEN

l Bijkomende besparingsrondes binnen de 

overheid mogen een efficiënte werking van 

het FAVV niet in de weg staan.

l De fragmentatie van bevoegdheden 

en verantwoordelijkheden creëert 

onduidelijkheid.

l Toenemend belang aan export in de 

sector staat niet in verhouding tot de 

inspanningen die door FAVV worden 

geleverd wat betreft deze sector.

ZWAKTES

l Onvoldoende in staat om via communicatie 

zijn imago te valoriseren in binnen- en 

buitenland m.b.t. de efficiënte en effectieve 

werking van het FAVV om voedselveiligheid 

te waarborgen in België.

l Perceptie van gebrek aan uniformiteit 

in de toepassing en interpretatie van 

de wetgeving bij controles, regelen van 

export, toepassen van sectorgidsen, enz. 

zowel op het niveau van de PCE als van de 

controleurs.

SWOT
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6. De Strategische en operationele doelstellingen  
 
2015-2017

De Belgische wetgever heeft het FAVV, de ambitieuze 

doelstelling meegegeven om te waken over de 

veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van het 

voedsel teneinde de gezondheid van de consumenten, 

dieren en planten te beschermen.

Deze opdracht moet gezien worden binnen het kader 

gecreëerd door de Europese General Food Law. Hierbij 

wordt de primaire verantwoordelijkheid voor de 

veiligheid van levensmiddelen en diervoedermiddelen 

bij de bedrijven gelegd, terwijl de overheid 

verantwoordelijk is voor het toezicht. Om deze 

verantwoordelijkheden op te kunnen nemen moeten 

bedrijven doeltreffende autocontrolesystemen 

implementeren en onderhouden en moet de overheid 

een efficiënt controlesysteem opzetten.

In het kader van de verschillende operationele 

doelstellingen, zal het FAVV er op toezien rekening 

te houden met micro ondernemingen en KMO’s, 

bijvoorbeeld door zich tot deze doelgroep te richten 

in het kader van het informatiebeleid. Het FAVV waakt 

er over om een constructief overleg te voeren met alle 

belanghebbenden.

Het FAVV heeft een duidelijke expliciete 

opdracht gekregen maar daarnaast moet het als 

overheidsinstelling ook het algemeen belang dienen. 

Dit betekent dat het zijn werkzaamheden zo efficiënt 

en doeltreffend mogelijk moet organiseren en er 

over waakt dat voldoende geïnvesteerd wordt in 

activiteiten die welzijn en welvaart bevorderen.

De acties en de werking van het FAVV om 

zijn doelstellingen te verwezenlijken werden 

geconcretiseerd in opeenvolgende businessplannen 

van 3 jaar waarvan het laatste de periode van 2012 tot 

2014 besloeg.

De uitwerking van het nieuwe businessplan valt 

samen met de aanvang van de 5-jarige legislatuur van 

een nieuwe regering. Hoewel het businessplan slechts 

3 jaar dekt, kan er van uitgegaan worden dat de 

strategische doelstellingen in de grote lijnen en voor 

zover de randvoorwaarden dezelfde blijven voor de 

gehele legislatuur kunnen gelden.

In het regeerakkoord worden een aantal initiatieven 

aangekondigd die een impact kunnen hebben 

op de werking van het FAVV maar waarvan de 

draagwijdte nog niet gekend is. In het bijzonder 

wordt hierbij verwezen naar de hoofdstukken 

voor de modernisering van de overheidsdiensten 

en de federale overheidsorganisatie. Het FAVV zal 

hieraan actief meewerken en in functie hiervan zijn 

strategische en operationele doelstellingen aanpassen.
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De budgettaire doelstellingen die door de regering 

gesteld zijn zullen een belangrijke impact hebben 

op de werking van het FAVV. Algemeen worden de 

personeelskredieten in 2015 met 4% verminderd 

en de werkingsmiddelen met 20%. In de komende 

jaren komt daar telkens 2% bovenop. Voor het FAVV 

worden de besparingen pro rata van de dotatie in de 

inkomsten berekend.

Het behalen van de budgettaire doelstellingen 

is uiteraard een globaal objectief voor elke 

overheidsorganisatie en zal gerealiseerd moeten 

worden door hiermee in de realisatie van elke 

strategische doelstelling rekening te houden.

Hierbij zullen de volgende principes gehanteerd 

worden:

• het maximaal behoud van het aantal inspecties,

• de verminderingen van het bemonstering- en ana-

lyseprogramma van het FAVV maximaal beperken,

• er zal in de andere programma’s en activiteiten 

meer bespaard worden naarmate hun rechtstreeks 

belang voor de veiligheid van de voedselketen 

afneemt.

Daarnaast zijn er een aantal gebeurtenissen die 

de herziening van de strategische en operationele 

doelstellingen gedurende de looptijd van het 

businessplan kunnen genoodzaken:

• verdere wijziging in de (financiële) middelen die 

aan het FAVV toegekend worden,

• wijziging in de aard en omvang van de opdrachten,

• herstructureringen op het niveau van de federale 

overheid,

• wijziging in het wettelijk kader,

• maatregelen te nemen of te concretiseren in het 

kader van de uitvoering van het regeerakkoord,

• de nood aan een heroverweging van de activiteiten 

die intern en extern uitgevoerd worden om aan de 

budgettaire doelstellingen tegemoet te komen.
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Binnen deze strategische thema’s worden eerst 

strategische doelstellingen gedefinieerd die 

vervolgens in één of meerdere operationele 

doelstellingen geconcretiseerd worden. Operationele 

doelstellingen zijn ofwel projecten die binnen het 

voorziene tijdsbestek gerealiseerd moeten worden 

of zijn permanente doelstellingen waar kritische 

procesindicatoren moeten worden gerespecteerd. 

Binnen de operationele doelstellingen kunnen 

nog specifieke acties gedefinieerd worden om een 

gefaseerde aanpak mogelijk te maken. Planning 

van de operationele doelstellingen dient jaarlijks 

geëvalueerd en indien nodig herzien te worden. 

Het FAVV heeft in de aanloop of in de loop van het vorig businessplan bij alle belanghebbenden gepeild naar hun 

evaluatie van de werking en hun verwachtingen ten aanzien van de organisatie en dit via:

l de consumentenenquête,

l een enquête en SWOT-analyse uitgevoerd bij de operatoren en leden van het Raadgevend Comité,

l de input van het Wetenschappelijk Comité,

l een enquête bij het personeel FAVV over zijn bedrijfscultuur en waarden.

Daarnaast werd rekening gehouden met de resultaten van de vorige jaren en de beleidskeuzes gemaakt in het 

nieuwe regeerakkoord.

De planning op één jaar is het meest gedetailleerd 

en bindend, de planning naar de volgende jaren is 

indicatief waarbij er wel over moet gewaakt worden 

dat de doelstellingen tegen het einde van de looptijd 

van het businessplan gerealiseerd zijn.

Het businessplan zelf beperkt zich tot de definitie 

van de strategische thema’s en objectieven en 

een algemene beschrijving van de operationele 

doelstellingen. De gedetailleerde uitwerking 

zal opgenomen worden in een boordtabel die 

gepubliceerd wordt op de website van het FAVV en 

regelmatig bijgewerkt zal worden (minstens één keer 

per jaar) en toegelicht in het Raadgevend Comité
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Het businessplan voor de periode 2015-2017 wordt rond 5 strategische thema’s uitgewerkt:

1 2 3 4 5

een efficiënte 

organisatie van  

het toezicht op  

de voedselketen 

met het oog op 

haar optimale 

veiligheid,

een gepast regelgevend 

kader en flankerende 

maatregelen voor een 

betere veiligheid van de 

voedselketen,

een Agentschap 

aanvaard door de 

operatoren en erkend 

door de maatschappij 

en de consumenten 

in het bijzonder 

zowel op nationaal als 

internationaal niveau,

een optimale 

dienstverlening aan de 

bedrijven in het kader 

van de veiligheid van 

de voedselketen en aan 

overheden betreffende 

gedelegeerde taken,

een optimaal  

beheer van de 

organisatie.
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6.1. Thema 1: Een efficiënte organisatie van het toezicht op de 
voedselketen met het oog op haar optimale veiligheid

6.1.1. Visie

De kernopdracht van het FAVV blijft het houden 

van toezicht op de voedselketen door middel van 

controles. Het FAVV heeft in het verleden bijzondere 

inspanningen geleverd om het ruime en vage concept 

van risicogebaseerde controles om te zetten in 

concrete inspectie- en bemonsteringsprogramma’s 

gebaseerd op objectieve parameters en statistisch 

onderbouwd. Het inspectieprogramma is een 

meerjarenprogramma dat er op gericht is om alle 

operatoren met een vooraf vastgelegde frequentie te 

inspecteren en het bemonsteringsprogramma wordt 

tot op vandaag jaarlijks vastgelegd op basis van de 

meest recente gegevens. De inspectiefrequenties 

kunnen in de looptijd van het businessplan aangepast 

worden. Ze worden, net zoals het analyseprogramma, 

niet meer in het businessplan opgenomen. Het 

startpunt zijn de inspectiefrequenties zoals zij in het 

vorige businessplan opgenomen waren. Wijzigingen 

zullen toegelicht worden in het Raadgevend 

Comité en het (gewijzigd) inspectieprogramma zal 

gepubliceerd worden op de website.

Bij het toezicht op EU-regelgeving zal, waar 

interpretatie mogelijk is, gekozen worden voor 

een pragmatische oplossing in functie van de 

voedselveiligheid.

Deze benadering zal de komende jaren behouden 

en verder verfijnd worden. Als aanvulling komen 

er specifieke acties die gericht zijn op bepaalde 

activiteiten of producten. Dit kan het gevolg zijn van 

aanwijzingen dat bepaalde regelgeving niet correct 

opgevolgd wordt (bv gebruik van sulfiet in gehakt), 

nieuwe praktijken (bv consumptie van insecten) of 

(opnieuw) opkomende gevaren.

Naast de geprogrammeerde controles is er een 

uitgebreid palet van andere controleactiviteiten 

die voortspruiten uit klachten, internationale 

alarmberichten (RASFF), erkennings- en 

toelatingsaanvragen, speciale acties al dan niet in 

samenwerking met andere overheidsinstellingen enz.

Aangezien al deze controles de hoeksteen zijn van het 

toezicht op de voedselketen zal het FAVV er enerzijds 

naar streven om het aantal inspecties maximaal 

te behouden door onder meer de besparingen 

op de personeelskredieten te compenseren 

met verdere efficiëntiewinsten en anderzijds de 

beperkingen, noodzakelijk om te besparen, in het 

bemonsterings - en analyseprogramma zo klein 

mogelijk te houden met een maximaal behoud van 

controles op voedselveiligheidscriteria. Tevens zal 

de onderbouwing van het controleprogramma door 

middel van een wetenschappelijk verantwoorde 

risico evaluatie verder verdiept worden in nauwe 

samenwerking met het Wetenschappelijk Comité.

De bewaking van de dieren- en plantengezondheid 

blijft een kernopdracht voor het FAVV. Er zullen keuzes 

gemaakt moeten worden en prioriteiten bepaald 

in de verschillende programma’s, gebaseerd op een 

schatting van de risico’s en rekening houdend met de 

budgettaire verplichtingen en dit in overleg met de 

betrokken organisaties

Er is nood aan een constante actualisatie van het 

globale (fyto)sanitaire beleid: er is de evolutie 

op sanitair vlak en nieuwe opkomende ziekten 

waarmee rekening moet gehouden worden. Ook 

qua organisatie kunnen een aantal initiatieven 

genomen worden, zeker in de dierlijke sector zoals 
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de resultaten van de PVS-evaluatie aangeven. Daarbij 

moet ook voldoende aandacht besteed worden 

aan de praktijkdierenartsen, die een centrale rol 

spelen in de epidemiologishe bewaking, die mee de 

ogen en de oren van het FAVV zijn op het vlak van 

de dierengezondheid in de bedrijven. Het beleid 

moet er op gericht zijn om hun professionalisme, 

integriteit én onafhankelijkheid te garanderen en om 

zo een kwaliteitsvolle epidemiologische bewaking te 

behouden.

In de verschillende programma’s zullen keuzes en 

prioriteiten gesteld moeten worden op basis van 

de inschatting van de risico’s om de budgettaire 

doelstellingen te bereiken en dit in overleg met de 

betrokken sectororganisaties.

Het FAVV zal zijn fraudebeleid moeten aanpassen aan 

de beperkingen in de kredieten en zijn inspanningen 

toespitsen op de meest kritieke types van fraude. 

In de mate van het mogelijke zal het FAVV blijven 

meewerken aan interdepartementale initiatieven.

6.1.2. Strategische en operationele doelstellingen

S1.1 Het FAVV beschikt over een jaarlijks geactualiseerd controleprogramma dat volledig wordt uitgevoerd, 

aangevuld met specifieke acties. Niet geplande maar noodzakelijke controles worden binnen redelijke 

termijnen uitgevoerd.

O1.1.1 Een wetenschappelijk onderbouwd meerjaren, maar jaarlijks bijgestuurd, controleprogramma 

zowel voor de inspecties en analyses, geoptimaliseerd over gans de keten en met een 

bijzondere aandacht voor de controle op de autocontrolesystemen en een verder 

doorgedreven classificatie van operatoren.

O1.1.2 Volledige uitvoering van het controleprogramma, gecorrigeerd voor de budgettaire 

inspanningen.

O1.1.3 Realisatie van acties buiten het controleprogramma om specifieke problemen op te volgen 

zowel wat betreft activiteiten als wat betreft producten.

O1.1.4 Realisatie van niet geplande controles binnen wettelijke en / of redelijke en vooraf bepaalde 

termijnen (behandeling klachten, RASFF-dossiers, erkenningen en toelatingen, controles voor 

certificatie…).

O1.1.5 Efficiënte importcontroles die garanderen dat ingevoerde producten hetzelfde 

veiligheidsniveau halen dan de EU-producten, rekening houdend met de verdere 

mondialisering en complexiteit van de voedselketen en bijgestuurd op basis van een verfijning 

van de risicobeoordeling.

O1.1.6 Een optimale ondersteuning van het controleprogramma door het garanderen van de kwaliteit 

van de analyses met een zo kort mogelijke doorlooptijd, een zo laag mogelijke kostprijs en de 

meest kosteneffectieve verdeling over interne en externe analyses.

O1.1.7 Efficiënte bestrijding van fraude in de voedselketen op basis van een beleid dat voorziet in 

specifieke acties en het sensibiliseren van de medewerkers.
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S1.2 De bewaking van dieren- en plantengezondheid is georganiseerd op basis van vooraf gedefinieerde 

programma’s die kaderen in een globaal sanitair beleid.

O1.2.1 Actief deelnemen aan het actueel houden van het sanitair beleid.

O1.2.2 Ontwikkelen van een gestructureerde aanpak voor epidemiologisch toezicht en 

epidemiologische bewaking inclusief nieuw (opkomende) dier- en plantenziekten, zowel bij 

gehouden als in het wild levende dieren.

O1.2.3 Actieve deelname aan de programma’s met het oog op de vermindering van de resistentie 

tegen antimicrobiële en antiparasitaire middelen.

6.2. Thema 2: Een gepast wetgevend kader en flankerende 
maatregelen voor een betere veiligheid van de voedselketen

6.2.1. Visie

Controles en inspecties zijn noodzakelijk voor de 

bewaking van de voedselketen maar hebben slechts 

maximaal effect indien ze in een meer algemeen 

beleid en een goede juridische context ingebed 

zijn, samen met flankerende maatregelen die het de 

operatoren mogelijk moeten maken zich in regel te 

stellen met de wetgeving.

Wet- en regelgeving zijn maar efficiënt afdwingbaar 

indien er een maatschappelijk draagvlak voor 

bestaat. Het FAVV zal het overlegmodel waarbij 

alle belanghebbenden, zowel operatoren als 

consumenten, voldoende aan bod komen bij de 

uitwerking van maatregelen onverkort verder zetten. 

Dit moet garanderen dat maatregelen doeltreffend 

zijn, proportioneel met het te bereiken doel en binnen 

de grenzen bepaald door de Europese regelgeving 

blijven.

In de mate van het mogelijke zal de voorkeur gegeven 

worden aan een resultaatsverbintenis boven een 

middelenverbintenis.

Het hygiënepakket is een uitgebreide verzameling 

van voorschriften die voor het grootste deel hun 

nut bewezen hebben, maar in een aantal gevallen 

niet volledig aangepast zijn aan de huidige 

technologische ontwikkelingen. Het FAVV zal binnen 

zijn mogelijkheden streven naar het bijsturen van 

de EU-wetgeving om rekening te houden met 

nieuwe ontwikkelingen en specifieke Belgische 

omstandigheden. Daar waar de Europese regelgeving 

de ruimte laat voor een nationaal beleid of 

uitzonderlijke omstandigheden dit vereisen zal steeds 

een zorgvuldige afweging tussen de verschillende 

aspecten gemaakt worden. De veiligheid van de 

voedselketen, rekening houdend met alle elementen 

van het voorzorgsbeginsel, zal bepalend zijn voor 

de minimale vereisten, maar eenmaal voldoende 

garanties gegeven zijn zal de nadruk liggen op 

de haalbaarheid en de afdwingbaarheid van de 

maatregelen, de administratieve vereenvoudiging, het 

vermijden van gold-plating en de ondersteuning van 

Belgische bedrijven.



76

Het FAVV zal bij onderhandelingen over de EU 

regelgeving streven naar een ‘level playing field’ 

voor de EU-markt en zal waar mogelijk een teveel 

aan regelgeving vermijden. Waar verantwoord zal 

geopteerd worden voor de mogelijkheid van nationale 

afwijkingen.

Autocontrole blijft de hoeksteen van het beleid, 

gebaseerd op duidelijke resultaatsverbintenissen, 

aangepast aan de specifieke situatie van de 

operatoren. Het op de markt brengen van veilige 

levensmiddelen is een duidelijke resultaatsverbintenis 

zoals het implementeren van een doeltreffend 

HACCP-systeem dat is of het nemen van doeltreffende 

maatregelen indien niet conforme producten toch aan 

de controle van het bedrijf zouden ontsnappen.

Het hygiënepakket legt naast doelstellingen ook 

duidelijke middelenverbintenissen op door het 

opleggen van specifieke voorschriften, die ook 

gerespecteerd moeten worden.

Het inzetten van de juiste middelen om te kunnen 

voldoen aan de resultaatsverbintenissen en in 

het bijzonder de implementatie van HACCP-

systemen is, zeker voor kleinere bedrijven, niet altijd 

makkelijk. Daarom zullen in de looptijd van het 

huidige businessplan de gidsen een zeer belangrijk 

instrument blijven die verder moeten evolueren. 

Zij moeten ook een didactisch instrument zijn. 

Voor de B2C sector zal nagegaan worden hoe de 

drempel verlaagd kan worden zonder het niveau 

van veiligheid te verminderen door de nadruk op 

de hygiënevoorschriften te leggen gecombineerd 

met een verder vereenvoudigde HACCP-aanpak. 

Daarnaast zal de complementariteit tussen de 

autocontrolegidsen en de ‘private’ lastenboeken verder 

versterkt moeten worden zodat zij een coherent 

geheel met een minimum aan administratieve lasten 

vormen.

Ook de certificatie blijft een belangrijk instrument om 

de correcte implementatie van autocontrolesystemen 

te waarborgen.

De operatoren van de voedselketen zijn geen 

homogene groep van bedrijven. En niet alleen omdat 

ze veel verschillende producten en productiewijzen 

hebben maar ook omdat zij een heel verschillend 

gedrag vertonen. Het FAVV zal meer inzetten op een 

beleid dat rekening houdt met de segmentatie van 

operatoren op basis van hun houding ten opzichte 

van de verplichtingen betreffende veiligheid van de 

voedselketen.

Het FAVV heeft in het verleden heel wat inspanningen 

gedaan om voor verschillende doelgroepen en via 

verschillende kanalen te communiceren met de 

belanghebbenden en hen diverse vormingen aan te 

bieden. Gelet op de snelle evolutie en digitalisering 

van de media moet een globale informatiestrategie 

uitgewerkt worden waarbij de meting van de impact 

een instrument moet worden om dit beleid te sturen.

Een goed uitgebouwde en doeltreffende 

traceerbaarheid in alle schakels van de keten is de 

enige garantie om snel tussen te kunnen komen 

ingeval van incidenten zonder dat draconische 

maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan enkel indien 

de bedrijven hun interne en externe traceerbaarheid 

optimaal ontwikkeld hebben en deze informatie 

voldoende snel aan het FAVV over kunnen maken. 

Doorgedreven oefeningen blijven een nuttig middel, 

maar moeten aangevuld worden met afspraken 

afgestemd op de verschillende sectoren over de snelle 

uitwisseling van gegevens.

Het FAVV zal bij het beheersen van incidenten waar 

geen volledige risicobeoordeling mogelijk is blijvend 

het voorzorgsbeginsel toepassen en rekening houden 

met alle factoren en beginselen die daarmee verband 

houden (COM 2000-1).

De veiligheid van de voedselketen is bij uitstek 

een internationale aangelegenheid. Het is dan ook 

belangrijk dat het FAVV over een internationaal 

netwerk beschikt dat toelaat om meer impact te 

hebben op besluitvorming op EU-niveau en export te 

faciliteren.
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6.2.2. Strategische en operationele doelstellingen

S2.1 De regelgeving uitgewerkt door het FAVV of die uitgewerkt zal worden, zal ofwel voldoen aan de 

basisprincipes: juridisch sluitend, duidelijk, efficiënt, proportioneel aan het beoogde doel, met een 

minimum aan administratieve lasten en gericht op het behalen van doelstellingen ofwel daaraan 

aangepast worden. Dezelfde principes zullen verdedigd worden voor Belgische en Europese regelgeving 

waaraan het FAVV meewerkt.

O2.1.1 Permanente evaluatie van het bestaand reglementair kader om aan de principes van de 

strategische doelstelling te voldoen.

O2.1.2 De richtlijnen worden tijdig omgezet en waar verordeningen het voorzien, worden de nodige 

nationale maatregelen als aanvulling op EU-verordeningen voorzien.

S2.2 De operatoren actief in de voedselketen beschikken over alle nodige instrumenten om een 

autocontrolesysteem uit te werken conform aan de regelgeving en moeten in staat zijn om deze op een 

betrouwbare wijze te laten valideren.

O2.2.1 De instrumenten voor de implementatie van autocontrolesystemen zijn beschikbaar, afgestemd 

op de noden (zowel qua complexiteit als qua type operator), eenvoudig bruikbaar met een 

minimum aan administratieve lasten en worden samen met de validatie actief gepromoot.

O2.2.2 Er is een bewaking door het FAVV van de geloofwaardigheid van de validatie door OCI’s.

O.2.2.3 Invoeren van de verplichte validatie van het autocontrolesysteem voor activiteiten die 

een bijzondere aandacht vragen, zoals de productie en/of export van bepaalde soorten 

levensmiddelen of op vraag van de sectororganisaties.

S2.3 Het FAVV beschikt over een vormings- en informatiebeleid dat de transparantie garandeert, de 

consumenten de informatie geeft om veilig om te gaan met levensmiddelen en de operatoren de 

middelen ter beschikking stelt om aan de regelgeving te voldoen.

O2.3.1 Integratie van de communicatie via verschillende media in één globale strategie met meetbare 

doelstellingen.

O2.3.2 Een gedifferentieerd vormings- en voorlichtingsaanbod gericht op verschillende doelgroepen is 

beschikbaar met bijzondere aandacht voor zowel de starters als de operatoren die bijgestuurd 

moeten worden en dit in overleg met de andere betrokken overheden en sectororganisaties.
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S2.4 Het FAVV is voldoende voorbereid op het beheersen van incidenten en crisissen.

O2.4.1 Het FAVV beschikt over een beleid gericht op het maximaal voorkomen van incidenten en 

crisissen door het efficiënt opvangen van signalen die indicaties geven over het mogelijk 

voorkomen van bepaalde gevaren.

O2.4.2 Het FAVV beschikt over actuele crisisscenario’s, een structuur om incidenten en crisissen 

te beheren en toetst de paraatheid van zowel de organisatie als de operatoren door het 

regelmatig organiseren van oefeningen.

O2.4.3 Het FAVV is een actieve partner in het verbeteren van het beheer van voedseltoxi-infecties.

S2.5 Het internationaal netwerk van het FAVV is uitgebouwd en laat toe dat het Belgisch beleid op 

internationaal niveau ondersteund wordt.

O2.5.1 Het netwerk binnen de EU in het kader van de HoA, CVO, COPHS, SCOPAFF en binnen de Codex 

Alimentarius onderhouden en waar mogelijk verder uitbreiden.

6.3. Thema 3: Een agentschap aanvaard door de operatoren en erkend 
door de maatschappij, en de consumenten in het bijzonder zowel 
op nationaal als internationaal niveau

De maatschappelijke evoluties kunnen hun effect 

hebben op het beleid dat het FAVV voert. Zo heeft de 

keuze voor het verminderen van voedselverspilling tot 

gevolg gehad dat het FAVV een aantal versoepelingen 

voor de voedselbanken ingevoerd heeft. Toekomstige 

keuzes rond de ten minste houdbaarheidsdata en de 

te gebruiken tot data kunnen een nieuwe aanpassing 

vragen. De consumptie van insecten is een ander 

voorbeeld. Het FAVV volgt deze evoluties nauwgezet 

en zal hierop verder blijven inspelen.

Een goed uitgebouwd overleg met alle belang-

hebbenden is essentieel om een maatschappelijk 

aanvaard beleid uit te bouwen. 
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6.3.1. Visie

De consument blijft centraal staan in het beleid van 

het FAVV. De controleprogramma’s zijn er op gericht 

om de risico’s voor de consument in het traject 

voorafgaand aan de aankoop zo klein mogelijk 

te houden. Eenmaal een levensmiddel in handen 

van de consument is, neemt deze een deel van de 

verantwoordelijkheid op. Het is dan ook belangrijk 

dat de consument over alle aspecten die te maken 

hebben met voedselveiligheid geïnformeerd en 

gesensibiliseerd wordt. Naast de klassieke informatie 

zal de consument vanaf 2015 in toepassing van 

de regels met betrekking tot de openbaarheid 

van bestuur ook toegang tot de resultaten van de 

controles krijgen.
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Het Raadgevend Comité zal zijn centrale rol behouden 

voor alle transversale onderwerpen. Specifieke 

problemen zullen aan bod komen in werkgroepen 

van het Raadgevend Comité of in het sectorspecifiek 

overleg. Hierbij zullen zowel de bedrijven als de 

consumenten op een gelijke manier betrokken 

worden.

Het Wetenschappelijk Comité bij het FAVV is een 

onafhankelijk orgaan dat instaat voor de risico-

evaluatie ten bate van het FAVV en andere overheden. 

Deze onafhankelijkheid moet een objectieve 

beoordeling van de risico’s garanderen en vermijden 

dat risicobeheer en risico-evaluatie in elkaars 

vaarwater komen. Dit neemt niet weg dat er ruimte 

gemaakt moet worden om tot een goede dialoog te 

komen tussen het Wetenschappelijk Comité, het FAVV 

en de belanghebbenden. Deze dialoog kan in een 

aantal gevallen opgezet worden voor een finaal advies 

zodat het Wetenschappelijk Comité over alle relevante 

informatie beschikt die noodzakelijk is voor een goede 

onderbouwing van de adviezen;

Openheid en transparantie zijn kritische 

succesfactoren voor de aanvaarding van het beleid. 

Naast een uitgebreide informatie op de website zal 

de publicatie van inspectieresultaten ongetwijfeld 

bijdragen tot de sensibilisering van zowel operatoren 

als consumenten. Het meldpunt voor de consumenten 

blijft behouden. Ook de operatoren moeten in staat 

zijn om met hun klachten terecht te kunnen bij een 

onafhankelijke ombudsdienst. De dienst bestaat al bij 

het FAVV maar een betere bekendheid van en gebruik 

door de operatoren kan de aanvaardbaarheid van het 

FAVV enkel ten goede komen.

Naast het uitvoeren van controles is de uitbouw 

van een beleid betreffende preventie, sensibiliseren 

en informatie de tweede belangrijke pijler van de 

activiteiten van het FAVV. De communicatiekanalen 

hiervoor zullen worden gekozen in functie van de 

evolutie van hun gebruik door burgers en bedrijven. 

Indien de huidige tendens aanhoudt zal het belang 

van gedrukte documenten afnemen ten voordele van 

de communicatie via sociale media en het gebruik van 

smartphones/tablets

Als exporterend land is het belangrijk dat de 

verwezenlijkingen van het FAVV en zijn betrouw-

baarheid voldoende zichtbaar zijn in het buitenland. 

Niet alleen de uitbouw van een internationaal netwerk 

maar ook de zichtbaarheid van de veiligheid en 

de kwaliteit van de Belgische producten moet een 

permanent aandachtspunt blijven. Dit geldt zowel 

voor de landen waarnaar producten geëxporteerd 

worden als ontwikkelingslanden die het Belgische 

model als een voorbeeld nemen.

In het kader van de akkoorden tussen het FAVV en 

het BTC zal het FAVV eveneens de samenwerking 

verder zetten met betrekking tot de verbetering van 

de sanitaire en fytosanitaire kwaliteit van de agro-

voedingsproducten in derde landen.
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6.3.2. Strategische en operationele doelstellingen

S3.1 Het overleg en consultatie van de belanghebbenden gebeurt gestructureerd en systematisch.

O3.1.1 Permanent overleg in Raadgevend Comité en tijdens de sectorvergaderingen.

O3.1.2 Regelmatige peiling bij consumenten, operatoren en het personeel naar evaluatie van de 

werking en verwachtingen van de belanghebbenden.

O3.1.3 De praktijkdierenartsen worden regelmatig geconsulteerd over beleidskeuzes en toegewezen 

taken.

O3.1.4 De verschillende initiatieven voor administratieve vereenvoudiging worden centraal 

opgevolgd en gerapporteerd.

S3.2 Het FAVV beschikt over een goed functionerend Wetenschappelijk Comité.

O3.2.1 Het Wetenschappelijk Comité beschikt over de noodzakelijke middelen om haar adviezen in 

alle onafhankelijkheid te kunnen geven.

S3.3 Efficiënte behandeling van klachten.

O3.3.1 Het FAVV beschikt over een klantgericht meldpunt voor de consumenten en efficiënte 

procedures zodat de klachten binnen een redelijke termijn en met terugkoppeling opgevolgd 

worden.

O3.3.2 De klachten van operatoren worden via een duidelijk gecommuniceerde en eenvormige 

procedure behandeld door of onder toezicht van een onafhankelijke interne ombudsdienst 

van het FAVV.

S3.4 Een transparant en zichtbaar FAVV.

O3.4.1 Het FAVV communiceert zowel algemeen over zijn activiteiten op een gebruiksvriendelijke 

manier, waarbij een zo volledig mogelijk website een centraal instrument is, ondersteund door 

andere media als via specifieke acties voor bijzondere doelgroepen.

O3.4.2 Tijdige uitvoering van verplichte rapportering, een transparante globale rapportering onder 

de vorm van jaarverslagen, de barometers veiligheid van de voedselketen en publicatie van 

inspectieresultaten.

O3.4.3 Het FAVV stelt zijn kennis en goede praktijken ter beschikking van andere organisaties met 

hetzelfde doel, zowel binnen de EU als voor derde landen.
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6.3.2. Strategische en operationele doelstellingen

S3.1 Het overleg en consultatie van de belanghebbenden gebeurt gestructureerd en systematisch.

O3.1.1 Permanent overleg in Raadgevend Comité en tijdens de sectorvergaderingen.

O3.1.2 Regelmatige peiling bij consumenten, operatoren en het personeel naar evaluatie van de 

werking en verwachtingen van de belanghebbenden.

O3.1.3 De praktijkdierenartsen worden regelmatig geconsulteerd over beleidskeuzes en toegewezen 

taken.

O3.1.4 De verschillende initiatieven voor administratieve vereenvoudiging worden centraal 

opgevolgd en gerapporteerd.

S3.2 Het FAVV beschikt over een goed functionerend Wetenschappelijk Comité.

O3.2.1 Het Wetenschappelijk Comité beschikt over de noodzakelijke middelen om haar adviezen in 

alle onafhankelijkheid te kunnen geven.

S3.3 Efficiënte behandeling van klachten.

O3.3.1 Het FAVV beschikt over een klantgericht meldpunt voor de consumenten en efficiënte 

procedures zodat de klachten binnen een redelijke termijn en met terugkoppeling opgevolgd 

worden.

O3.3.2 De klachten van operatoren worden via een duidelijk gecommuniceerde en eenvormige 

procedure behandeld door of onder toezicht van een onafhankelijke interne ombudsdienst 

van het FAVV.

S3.4 Een transparant en zichtbaar FAVV.

O3.4.1 Het FAVV communiceert zowel algemeen over zijn activiteiten op een gebruiksvriendelijke 

manier, waarbij een zo volledig mogelijk website een centraal instrument is, ondersteund door 

andere media als via specifieke acties voor bijzondere doelgroepen.

O3.4.2 Tijdige uitvoering van verplichte rapportering, een transparante globale rapportering onder 

de vorm van jaarverslagen, de barometers veiligheid van de voedselketen en publicatie van 

inspectieresultaten.

O3.4.3 Het FAVV stelt zijn kennis en goede praktijken ter beschikking van andere organisaties met 

hetzelfde doel, zowel binnen de EU als voor derde landen.

S3.5 Een billijke financiering van het FAVV

O3.5.1 Heffingen en retributies worden berekend op basis van publiek beschikbare actuele 

en objectieve parameters die de billijkheid van de spreiding van de kosten over alle 

gecontroleerde sectoren garandeert en voor wat betreft de heffingen rekening houdt met de 

validatie van autocontrolesystemen.

O3.5.2 Het FAVV beschikt over een efficiënt systeem van inningen van heffingen, retributies en 

administratieve boetes.

6.4. Thema 4: Een optimale dienstverlening aan de bedrijven in het 
kader van de veiligheid van de voedselketen en aan overheden 
betreffende de aan het FAVV gedelegeerde taken

6.4.1. Visie

Het FAVV heeft binnen zijn takenpakket een aantal 

opdrachten met een duaal karakter. Enerzijds zijn 

ze gericht op het toezicht op de veiligheid van 

de producten maar anderzijds zijn zij ook een 

dienstverlening aangezien zij uitgevoerd worden 

op vraag van de operator en zij een ‘conditio sine 

qua non’ zijn om producten op de markt te kunnen 

brengen, zowel binnen de eengemaakte Europese 

markt als in derde landen. Zowel de keuring van alle 

ter slacht aangeboden dieren, het toezicht op de 

producten van dierlijke oorsprong, de controles op 

producten die de Europese Unie binnenkomen als de 

certificatie van goederen voor export maken hier deel 

van uit en moeten behouden worden. Een optimale 

werkverdeling tussen operatoren en het FAVV moet 

een uitstekende bescherming van de veiligheid van de 

voedselketen combineren met een efficiënte werking.

België is een belangrijk exportland van 

levensmiddelen en het FAVV is verantwoordelijk 

voor de sanitaire en fytosanitaire aspecten. Het 

FAVV zal de inspanningen uit het verleden verder 

bestendigen, maar dit kan enkel maar tot successen 

leiden indien de samenwerking met de andere 

beleidsniveaus optimaal verloopt. Naast aan de (fyto)

sanitaire aspecten moet ook aan alle economische 

voorwaarden voldaan zijn. Voorts moet er rekening 

mee gehouden worden dat het FAVV, in tegenstelling 

tot de ons omringende landen geen beroep kan doen 

op permanente vertegenwoordigers in sanitaire en 

fytosanitaire aangelegenheden in derde landen.
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Naast de exportactiviteiten zijn ook de 

importcontroles een belangrijke vorm van 

dienstverlening. Ook hier geldt het duaal karakter: 

enerzijds moet de veiligheid van de geïmporteerde 

producten gecontroleerd worden zodanig dat 

het veiligheidsniveau vergelijkbaar is met dat van 

6.4.2. Strategische en operationele doelstellingen

S4.1 De dienstverlening aan de operatoren is op een efficiënte manier georganiseerd en waar mogelijk met 

behulp van digitale middelen.

O4.1.1. De operatoren kunnen hun belangrijkste aanvragen indienen en hun gegevens consulteren 

en actueel houden via FOODWEB, inclusief BECERT en de ondersteuning via de (P)CE is 

efficiënt georganiseerd.

O4.1.2 Voor de keuring wordt de modernisering, ingezet op EU-vlak, geïmplementeerd en de 

bedrijfsgeassisteerde keuring verder uitgebouwd.

O4.1.3 De activiteiten van het kalibratie laboratorium van DG labo worden ter beschikking gesteld 

van zowel interne als externe klanten.

S4.2 Export en import worden binnen de bevoegdheden van het FAVV actief ondersteund.

O4.2.1 Nieuwe exportmarkten worden in samenwerking met alle belanghebbenden en betrokken 

overheden geëxploreerd en waar nuttig ontsloten.

O4.2.2 Het FAVV ondersteunt het behoud en de uitbouw van import van bepaalde 

goederenstromen via Belgische punten van binnenkomst.

S4.3 Het FAVV voert de zijn gedelegeerde taken uit volgens de overeengekomen modaliteiten.

O4.3.1 Het FAVV integreert de taken in verband met de aan hem toevertrouwde controles of 

in verband met gedeelde bevoegdheden in zijn controleprogramma op basis van een 

controlebeleid en controleprogramma dat in gemeenschappelijk overleg is vastgelegd.

O4.3.2 Het FAVV garandeert een efficiënt beheer van de Fondsen op basis van een protocol met de 

bevoegde overheid.
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Europese producten en anderzijds moet deze activiteit 

ook ondersteund worden door zo efficiënt mogelijke 

controles tegen een kostendekkend tarief. Op 

Europees niveau moet gegarandeerd worden dat er 

op dat vlak geen oneerlijke concurrentie mogelijk is 

door een minimum aan harmonisatie.
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6.5. Thema 5: Een optimaal beheer van de organisatie

6.5.1. Visie

De taken van een instelling van openbaar nut 

kunnen maar gerealiseerd worden in de mate dat 

de organisatie op een efficiënte manier kan werken. 

Het 5de thema is erop gericht om de organisatie 

alle middelen te bieden om als moderne instelling 

te functioneren. Het HR-beleid is gericht op zo 

competent mogelijke medewerkers. De logistieke 

ondersteuning moet het mogelijk maken dat 

medewerkers over gepast en modern materiaal 

beschikken. Het FAVV heeft gekozen voor de 

introductie van een kwaliteitsbeheerssysteem op alle 

niveaus en beschikt over een volwaardige interne 

audit en een systeem van interne controle.

Bijzondere aandacht werd in het verleden besteed 

aan de ontwikkeling van de IT-tools. De belangrijke 

inspanningen uit het verleden maken de komende 

jaren de transitie naar een quasi volledige digitale 

organisatie mogelijk, waar zowel de consumenten als 

de operatoren hun voordeel mee kunnen doen: de 

consument door bijvoorbeeld de transparantie via de 

publicatie van inspectieresultaten, de operatoren door 

bijvoorbeeld een zo volledig mogelijk digitaal beheer 

van hun dossiers.

In het businessplan wordt tenslotte ruimschoots 

aandacht gegeven aan de waarden van het FAVV zoals 

die samen met de medewerkers gedefinieerd zijn.

Voor een aantal taken (analyses, keuring, certificering, 

organisatie van identificatie en registratiesystemen in 

de dierlijke sector, …) die voorzien zijn in de 5 thema’s 

doet het FAVV geheel of gedeeltelijk beroep op andere 

organisaties of zelfstandigen, hetzij door delegatie van 

taken hetzij door uitbesteding. Dit zal in de toekomst 

het geval blijven, maar er zal gestreefd moeten 

worden naar een (kost)optimale verdeling tussen de 

taken die zelf uitgevoerd worden en die gedelegeerd/

uitbesteed worden. 

De partners blijven een belangrijke troef voor het 

FAVV om zijn taken tot een goed einde te brengen. 

Alle maatregelen zullen in overleg met deze partners 

gebeuren zoals met alle belanghebbenden. Aangezien 

het grootste deel van de werkingskredieten hieraan 

besteed wordt, zullen de door te voeren besparingen 

ongetwijfeld een belangrijke impact hebben.

De in het algemene deel vermelde principes, zullen 

ook hier toegepast worden, maar er moet bovendien 

over gewaakt worden dat de taken, die volledig 

gefinancierd worden met retributies voor geleverde 

prestaties en die vaak noodzakelijk zijn voor het 

economische voortbestaan van de bedrijven en een 

garantie betekenen voor de volksgezondheid, blijven 

verzekerd worden. Indien nodig moet het budget 

aangepast worden, zeker indien er meer activiteiten 

moeten uitgevoerd worden door het FAVV.

Zonder de objectiviteit en de doelstellingen 

van het FAVV in gevaar te brengen, kunnen 

in een aantal duidelijk omschreven gevallen 

samenwerkingsverbanden opgezet worden met 

bepaalde belanghebbenden. In het verleden is dit al 

gebeurd door bijvoorbeeld het in rekening brengen 

van sectorale bemonsteringsplannen, het promoten 

van de gidsen of het ontsluiten van exportmarkten. 

Om transparantie en objectiviteit te garanderen 

zullen dergelijke samenwerkingsverbanden 

gedocumenteerd en voorgelegd worden aan het 

Raadgevend Comité

De efficiëntie van de operationele diensten wordt voor 

een belangrijk deel bepaald door de ondersteunende 

diensten. Dit thema dekt heel wat essentiële taken 

zonder dewelke het FAVV niet kan functioneren, 

maar waarvan echter alleen de hoofdlijnen in 

de strategische en operationele doelstellingen 

opgenomen zijn.
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Om deze te realiseren zijn heel wat acties waarvan de gedetailleerde omschrijving te omvangrijk is en opgenomen 

worden in specifieke boordtabellen zoals:

l de realisatie van het personeelsplan, vormingsplan, realisatie van de evaluatiecycli,

l de realisatie van inkomsten en uitgaven die trouwens van zeer nabij gevolgd wordt door de 

voogdijoverheden,

l de realisatie van het ICT-programma.
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6.5.2. Strategische en operationele doelstellingen

S5.1 Een personeelsbeleid gericht op competente en gemotiveerde medewerkers.

O5.1.1 Het personeelsplan wordt maximaal gerealiseerd, gecorrigeerd voor de begrotings-

maatregelen.

O5.1.2 Het FAVV beschikt over gemotiveerde, tevreden en beschermde medewerkers met de juiste 

competenties voor hun functie, die mee evolueren met de nieuwe vereisten en beschikt over 

een performant evaluatiesysteem.

S5.2 De kwaliteit en de efficiënte van het werk is een permanente zorg.

O5.2.1 De kwaliteit wordt gegarandeerd door gecertificeerde kwaliteitssystemen met de focus op 

continue verbetering, een efficiënte organisatie en een volledig uitgebouwd risicobeheer.

O5.2.2 De interne controle staat garant voor het respect van de administratieve wetgeving.

O5.2.3 De organisatie van het werk, de interne procedures, de instructies worden geëvalueerd en 

indien nodig herzien met het oog op vereenvoudiging en optimalisatie en geïntegreerd in een 

globaal transversaal procesmodel.

O5.2.4 De samenwerking met andere overheden is geformaliseerd onder de vorm van een protocol 

en wordt ondersteund door regelmatig overleg tussen de beleidsmakers.

S5.3 De medewerkers beschikken over alle middelen die hen moeten toelaten hun opdrachten uit te voeren.

O5.3.1 Het materiaal, de gebruikte diensten en de huisvesting voldoen aan minimale kwaliteitseisen 

en worden op een kostenefficiënte manier ter beschikking gesteld met bijzondere aandacht 

voor de realisatie van synergieën met andere overheden.

O5.3.2 De IT-systemen worden uitgebouwd op basis van een coherente en eenduidige strategie en in 

functie van de noden van de organisatie.

O5.3.3 Het datawarehouse en de analytische boekhouding van het FAVV worden uitgebouwd tot 

instrumenten die gegevens transformeren in bruikbare informatie en zo zowel de interne 

werking als de rapportering ondersteunen, waarbij een permanente bewaking van de 

kwaliteit van de basisgegevens gegarandeerd wordt.

S5.4 De delegatie van taken en het beroep op derden worden op een kostenefficiënte manier georganiseerd.

O5.4.1. De delegatie/uitbesteding van taken door derden wordt op een kostenefficiënte en objectieve 

wijze georganiseerd.

O5.4.2. Onverminderd de verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen 

zal het FAVV waar de middelen het toelaten samenwerken met initiatieven van derden die tot 

doel hebben de veiligheid en de kwaliteit van de producten te verzekeren.
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7. Afkortingen 

B2C sector:  operatoren rechtstreeks in contact met de consument

BPR:   Business Process Reengineering

COPHS:   Chief Officer of Plant Health Services

COMM:  Europese Commissie 

CVO:   Chief Veterinary Officer

DG:   Directie-generaal (bestuur)

EU:   Europese Unie

FVO:   Food and Veterinary Office (Voedsel en Veterinair Bureau van de Europese Unie)

HoA:   Heads of Agencies

MANCP:   Multi Annual National Control Plan

OIE:   Werelorganisatie voor dierengezondheid

PVS:   evaluatietool voor de Performantie van Veterinaire Diensten van de OIE  

 (PVS: Performance of Veterinary Services)

SCoPAFF:    Standing Committees on Plants, Animals, Food and Feed  

 (Permanent Comité voor Planten, Dieren, Levensmiddelen en Diervoeders)

WHO:   World Health Organisation (wereldgezondheidsorganisatie)

RASFF:  Rapid Alert System for Food and Feed.
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