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Samenvatting 
 
Context & Vraagstelling 
 
De voedselveiligheidsbarometer werd in 2010 ontwikkeld als een hulpmiddel om zowel de consument 
als de sectoren van de voedselketen een duidelijk beeld te geven van de toestand en de evolutie van 
de voedselveiligheid in België. De barometer (barometer versie 1.0) is gebaseerd op een korf van 30 
voedselveiligheidsindicatoren (VVIs) waarvoor gegevens vanaf 2007 verzameld werden. Volgend op 
een SWOT-analyse (identificatie van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen) van de barometer in 
2013 waarin een aantal aspecten ter verbetering aangeduid werden, wordt aan het Wetenschappelijk 
Comité gevraagd om het concept van de barometer op een wetenschappelijke basis te herevalueren. 
Meer specifiek worden volgende vragen gesteld: 
(i) Zijn de huidige indicatoren nog steeds relevant? 
(ii) Wat met de indicatoren waarvan de interpretatie voor discussie vatbaar is? 
(iii) Dienen nieuwe indicatoren opgenomen te worden? 
(iv) Is een nieuwe weging van de indicatoren aangewezen? 
(v) Dient de huidige schaaldefiniëring behouden te blijven? 
(vi) Is een trendanalyse op basis van de resultaten van de barometer mogelijk? 
 
 
Methodologie 
 
De korf van voedselveiligheidsindicatoren waarop de barometer gebaseerd is, alsook de benadering 
die gevolgd wordt om de toestand van de voedselveiligheid te 'meten' werden herzien op basis van de 
informatie die beschikbaar is in de wetenschappelijke literatuur en rapporten, op expertopinie en op 
gegevens van het Belgisch Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen (FAVV) en van 
het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV).  
 
 
Bespreking 
 
De korf van 30 VVIs werd herzien op basis van een aantal criteria, zoals de relevantie en de consistentie 
tussen de veranderingen vastgesteld in termen van verzamelde gegevens en in termen van 
(biologische) evolutie. Dit resulteerde in een nieuwe korf van 22 VVIs, waaronder een aantal van de 
oorspronkelijke VVIs, maar ook een aantal nieuw gedefinieerde VVI's. Gelijkaardig aan de vorige 
indicatorkorf bevat de nieuwe, voorgestelde korf VVIs die betrekking hebben op de hele voedselketen, 
namelijk vanaf de preventieve aanpak (autocontrole,  inspecties), over de controle van producten (op 
de aanwezigheid van chemische en biologische gevaren), tot de gevolgen voor de volksgezondheid 
(voedseltoxi-infecties). Bij de samenstelling van de korf werd gestreefd om een zo representatief 
mogelijk beeld te bekomen van de verschillende categorieën van voedselveiligheidsgevaren en de 
verschillende segmenten van de voedselketen. 
In het algemeen werd de voorkeur gegeven aan indicatoren met een grotere scope wat de 
beschouwde gevaren, matrices en/of sectoren betreft. Een overzicht van de indicatoren die behouden, 
veranderd of nieuw gedefinieerd zijn, wordt samen met een korte argumentatie in bijlage van het 
advies gegeven. Voor elk van de 22 geselecteerde VVIs wordt meer gedetailleerde informatie gegeven 
in technische fiches, die eveneens in bijlage van het advies beschikbaar zijn.  
 
Er worden twee benaderingen voorgesteld om de toestand van de voedselveiligheid weer te geven; 
 
De eerste benadering, barometer versie 2.1, is gelijkaardig aan de benadering die toegepast wordt 
voor de oorspronkelijke versie van de barometer (versie 1.0). De toestand van de voedselveiligheid 
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wordt uitgedrukt als het gemiddelde van de procentuele verschillen tussen de resultaten van de VVIs 
voor twee opeenvolgende jaren. In het advies wordt de toestand van de voedselveiligheid in 2011, 
2012, 2013, 2014 en 2015 aldus berekend op basis van de nieuwe korf van 22 VVIs.  
 
De tweede benadering, barometer versie 2.2, betreft een meting van de toestand ten opzichte van 
vooraf bepaalde doelstellingen. De toestand van de voedselveiligheid wordt uitgedrukt als het 
procentueel verschil tussen de resultaten van de VVIs en de voor elk van de VVIs na te streven 
doelstelling. Aangezien er voor sommige VVIs nog een grote marge voor verbetering is, terwijl voor 
andere VVIs de gerapporteerde resultaten de vooropgestelde doelstelling reeds (relatief) dicht 
benaderen, worden de VVI doelstellingen uitgedrukt in termen van een (theoretisch) 
verbeteringspotentieel (VP). Dit VP, dat het verschil is tussen de doelstelling en het mediane resultaat 
van de VVI over een gegeven tijdspanne, wordt geïntroduceerd om de uiteenlopende 
verbeteringsmarges voor de verschillende VVIs te schalen. De tijdspanne die beschouwd wordt om het 
mediane VVI resultaat te bepalen, kan een vaste periode in de tijd zijn (statisch) of een verschuifbare 
periode (‘moving window’) van X aantal jaren (dynamisch). Een verschuifbare periode van X aantal 
jaren laat meer flexibiliteit in het instrument toe (er wordt onder andere rekening gehouden met de 
evolutie van de indicatorresultaten en de doelstellingen kunnen gekoppeld worden aan bv. de cyclus 
van het geïntegreerd meerjarig nationaal controleplan, ook het MANCP of ‘Multi Annual National 
Control Plan’ genaamd). Echter, om de evolutie van de indicatoren naar hun vooropgestelde 
doelstelling te kunnen evalueren, dient de in aanmerking genomen tijdsperiode van X aantal jaren 
voldoende lang te zijn en dienen de vooropgestelde doelstellingen gedurende een voldoende lange 
periode vastgelegd te zijn. Deze tweede benadering of barometer versie 2.2 wordt op basis van de 
nieuwe korf van 22 VVIs in het advies geïllustreerd met betrekking tot de toestand van de 
voedselveiligheid in 2014 en 2015. 
 
 
Antwoord op de vragen: 
 
(i) Zijn de huidige indicatoren nog steeds relevant?  
(ii) Wat met de indicatoren waarvan de interpretatie voor discussie vatbaar is? 
(iii) Dienen nieuwe indicatoren opgenomen te worden? 
Sommige indicatoren van barometer versie 1.0 zijn onveranderd gebleven (bv. de VVIs met betrekking 
tot de volksgezondheid), terwijl andere indicatoren geherformuleerd (bv. de VVIs met betrekking tot 
het percentage gevalideerde autocontrolesystemen) of samengevoegd worden in indicatoren met een 
bredere scope (bv. de VVIs “lood en cadmium in groenten en fruit” en “kwik in weekdieren, 
schaaldieren en vis” worden samengevoegd in de VVI “zware metalen in levensmiddelen”). Een aantal 
VVIs worden uit de korf verwijderd, onder meer omdat ze een te enge scope hebben of omdat ze 
minder relevant blijken in vergelijking met de behouden en de nieuwe VVIs. In het bijzonder de VVI 
met betrekking tot het aantal verplichte meldingen dat het FAVV ontvangt met betrekking tot de 
voedselveiligheid is niet meer opgenomen in de korf omdat de interpretatie van deze indicator steeds 
een punt van discussie geweest is. 
Een nieuwe indicatorkorf met 22 VVI’s is aldus samengesteld. Deze VVIs worden besproken met 
betrekking tot hun relevantie, aanvaardbaarheid, geloofwaardigheid, vlotte opvolging en robuustheid 
(RACER criteria; ‘relevance, acceptability, credibility, easiness to monitor and robustness’). 
 
(iv) Is een nieuwe weging van de indicatoren aangewezen? 
Een nieuwe weging van de VVIs is geen vereiste, maar wordt aanbevolen. Bovendien werd de inclusie 
van een dergelijke beoordeling van het relatieve belang van de VVIs voor de voedselveiligheid 
geïdentificeerd als één van de sterktes in de SWOT. 
 
(v) Dient de huidige schaaldefiniëring (barometer versie 1.0) behouden te blijven? 
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De moeilijkheid blijft dat voedselveiligheid niet in absolute waarden uit te drukken is. Gezien de 
rechtlijnige benadering van barometer versie 1.0, werd gekozen om de huidige schaaldefiniëring te 
behouden. Naast de schaaldefiniëring van barometer versie 1.0 toegepast op de nieuwe set van VVIs 
(i.e. barometer versie 2.1), wordt evenwel een alternatieve schaaldefiniëring voorgesteld, die 
gebaseerd is op een meting ten opzichte van vooropgestelde doelstellingen (i.e. barometer versie 2.2). 
Beide schalen kunnen complementair gebruikt worden. 
 
(vi) Is een trendanalyse op basis van de resultaten van de barometer mogelijk? 
De 'analyse' of eerder de 'observatie' van trends is mogelijk en komt neer op wat visueel waargenomen 
kan worden uit de barometerresultaten. Terwijl het finale barometerresultaat gebruikt wordt als 
eerstelijnscommunicatie, is de daadwerkelijke beoordeling van de toestand van de voedselveiligheid 
gebaseerd op de individuele indicatorresultaten. Het is echter mogelijk dat specifieke incidenten niet 
door de barometer opgepikt worden aangezien niet alle mogelijke risico's of gevaren die in de 
voedselketen kunnen voorkomen, in de set van VVIs vervat zijn (bv. opkomende risico's zijn niet in de 
korf opgenomen). Het voornaamste doel van de barometer is om de globale toestand en de evolutie 
van de voedselveiligheid te meten op basis van indicatoren die verband houden met de controle en de 
bescherming van de voedselveiligheid doorheen de voedselketen, en niet om een allesomvattende 
risico-evaluatie uit te voeren of om de status van de volksgezondheid te meten.   
 
 
Conclusies 
 
De voedselveiligheidsbarometer (versie 1.0) werd herzien, wat resulteerde in een nieuwe korf van 22 
voedselveiligheidsindicatoren. Op basis van deze nieuwe korf worden twee benaderingen om de 
toestand van de voedselveiligheid weer te geven, voorgesteld en geïllustreerd, namelijk (i) als een 
meting in termen van een relatieve verandering van de toestand tussen twee opeenvolgende jaren 
(i.e. versie 2.1 met een gelijkaardige benadering zoals gebruikt werd in versie 1.0), en (ii) als een meting 
ten opzichte van vooropgestelde doelstellingen (i.e. versie 2.2). In die zin vullen beide benaderingen 
elkaar aan, aangezien de eerste benadering of barometer versie 2.1 eerder een communicatiemiddel 
is, terwijl de tweede benadering of barometer versie 2.2 een meer beleidsoriënterend instrument is. 
Dit advies betreft de evaluatie van het concept van de voedselveiligheidsbarometer op 
wetenschappelijke basis. Ofschoon het Wetenschappelijk Comité een methodologie van benadering 
voorstelt, is het aan het risicomanagement om het concept een praktische invulling te geven, onder 
meer met betrekking tot de vooropgestelde doelstellingen, het gekozen tijdvenster voor vergelijking, 
enz. Een bijkomende verfijning van de barometer zou kunnen bestaan uit het wegen van de indicatoren 
in functie van hun directe relatie met voedselveiligheid zoals gepercipieerd door verschillende 
stakeholders van de voedselketen. 
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Executive summary 
Revision of the Food safety barometer 
 
Background & Terms of reference 
 
The food safety barometer was developed in 2010 as a tool to present to both consumers and the food 
chain sectors a clear picture of the state and evolution of the food safety in Belgium. The barometer 
(barometer version 1.0) is based on a basket of 30 food safety indicators (FSIs) for which data were 
gathered from 2007 on. Following a SWOT analysis (identification of strengths, weaknesses, 
opportunities & threats) of the barometer in 2013 indicating a number of issues for improvement, the 
Scientific Committee has been asked to reevaluate the concept of the barometer on a scientific basis. 
More specifically, following questions are raised: 
(i) Are the current indicators still relevant? 
(ii) How to deal with indicators whose interpretation is open to debate? 
(iii) Should new indicators be included? 
(iv) Is a new weighting of the indicators required? 
(v) Should the current scale definition be maintained? 
(vi) Is a trend analysis based on the barometer results possible? 
 
 
Methodology 
 
The basket of food safety indicators on which the barometer is based, as well as the approach followed 
for ‘measuring’ the food safety state were revised based on information available from scientific 
literature and reports, on expert opinion and on data from the Belgian Federal Agency for the Safety 
of the Food Chain (FASFC) and from the Institute of Public Health (IPH).  
 
 
Discussion 
 
Based on a number of criteria, such as relevance and consistency between changes observed in terms 
of collected data and in terms of (biological) trends, the basket of 30 FSIs was re-examined. This 
resulted in a new basket of 22 FSIs, including some of the original FSIs but also a number of newly 
defined FSIs. Similarly to the previous indicator basket, the new basket that is proposed contains FSIs 
covering the entire food chain, from the preventive approach (self-checking, inspections), over the 
control of  products (monitoring of chemical and biological hazards), to the consequences for public 
health (foodborne outbreaks). When compiling the basket it was aimed to include as representatively 
as possible the various categories of food safety hazards and the various segments of the food chain. 
In general, preference is given to indicators with a larger scope regarding hazards, matrices and/or 
sectors considered. An overview of the indicators kept, changed, or newly defined together with a 
short argumentation is given in attachment. For each of the 22 FSIs selected, more detailed 
information is given in technical sheets, available in attachment of the opinion as well.  
 
Two approaches are proposed for representing the food safety status; 
 
The first approach, barometer version 2.1, is similar to the approach applied for the barometer’s 
original version (version 1.0). The food safety state is expressed as the average of the differences in 
terms of percentage between the results of the FSIs for two successive years. In this opinion, the food 
safety state of 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 is calculated accordingly, based on the new basket of 
22 FSIs.  
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The second approach, barometer version 2.2, concerns a measurement of the state against predefined 
objectives. The food safety state is expressed in terms of percentage as the difference between the 
results of the FSIs and the objective to be pursued for each FSI. Given that for some FSIs the margin of 
improvement is still large , whereas for other FSIs reported results are already (relatively) close to the 
predefined objective, the FSI objectives are expressed in terms of a (theoretical) improvement 
potential (IP). This IP, being the difference between the objective and the median FSI result over a 
given time frame, is introduced to scale the divergent margins of improvement for the different FSIs. 
The time frame considered for determining the median FSI result, can be a fixed period in time (static) 
or a moving X-years window (dynamic). A moving X-years window allows more flexibility in the tool 
(amongst others, the evolution of the indicator results is accounted for and objectives can be linked to 
e.g. the ‘Multi Annual National Control Plan’ or MANCP cycle). For the purpose of evaluating the trend 
of the indicators towards their predefined objective, however, the X-year timeframe considered should 
be sufficiently long and the predefined objectives should be fixed over a sufficiently long period of 
time. This second approach or barometer version 2.2 is illustrated in the opinion with respect to the 
food safety state of 2014 and 2015, based on the new basket of 22 FSIs. 
 
 
Answer to the questions 
 
(i) Are the current indicators still relevant?  
(ii) How to deal with the indicators whose interpretation is open to debate? 
(iii) Should new indicators be included? 
Some of the barometer version 1.0 indicators are kept unchanged (e.g. FSIs related to public health), 
while others are reformulated (e.g. FSIs related to the percentage of validated self-checking systems) 
or merged together into broader-scoped indicators (e.g. FSIs “lead and cadmium in fruit and 
vegetables” and “mercury in mollusks, crustaceans and fish” are merged into the FSI “heavy metals in 
food”). A number of FSIs are removed from the basket, for instance, because they have a too narrow 
scope or because they are less relevant compared to the remaining and new FSIs. In particular the FSI 
related to the number of mandatory notifications received by the FASFC with regard to food safety is 
removed from the basket given its interpretation has always been a point of discussion. 
A new indicator basket containing 22 FSIs is thus composed. These FSIs are discussed with respect to 
their relevance, acceptability, credibility, easiness to monitor and robustness (RACER criteria). 
 
(iv) Is a new weighting of the indicators required? 
A new weighting of the FSIs is not a prerequisite, but is recommended. Moreover, inclusion of such an 
assessment of the relative importance of the FSIs on food safety was identified as one of the strengths 
in the SWOT. 
 
(v) Should the current scale definition (barometer version 1.0) be maintained? 
The difficulty remains that food safety cannot be expressed in absolute values. Given the 
straightforward approach of barometer version 1.0,  it was chosen to maintain the current scale 
definition. Besides the scale definition of barometer version 1.0 applied to the new set of FSIs (i.e. 
barometer version 2.1), an alternative scale definition based on a measurement against predefined 
objectives (i.e. barometer version 2.2) is nonetheless proposed. The two scales can be used 
complementary. 
 
(vi) Is a trend analysis based on the barometer results possible? 
The ‘analysis’, or rather the ‘observation’ of trends is possible and comes down to what can be visually 
observed from the barometer results. Whereas the final barometer result is used as a first line of 
communication, the actual evaluation of the food safety state is based on the individual indicator 
results. It is however possible that specific incidents are not picked up by the barometer since the set 
of FSIs does not include all potential risks or hazards that might occur within the food chain (e.g. 
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emerging risks are not included in the basket). The primary goal of the barometer is to measure the 
overall food safety status and change on the basis of indicators that are related to the control and 
protection of food safety throughout the entire food chain, and not to conduct a comprehensive “all-
in” risk-evaluation or to measure the public health status. 
 
 
Conclusions 
 
The food safety barometer (version 1.0) has been revised, which has resulted in a new basket of 22 
food safety indicators. Based on this new basket, two approaches are proposed and illustrated for 
presenting the food safety status, namely (i) as a measurement in terms of a relative change of the 
status between two successive years (i.e. version 2.1, with a similar approach as used in version 1.0), 
and (ii) as a measurement against predefined objectives (i.e. version 2.2). In this sense, both 
approaches complement each other since the first approach or barometer version 2.1 is rather a 
communication tool, whereas the second approach or barometer version 2.2 is a more policy-oriented 
instrument. 
The current opinion concerns the evaluation of the concept of the food safety barometer on a scientific 
basis. Although the Scientific Committee proposes a methodology of approach, it is up to the risk 
management to turn the concept into reality, amongst others with respect to the predefined 
objectives, the chosen window of comparison, etc. Additional refinement of the barometer might 
consist of a weighting of the indicators in function of their direct relationship to food safety as 
perceived by various stakeholders of the food chain.  
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1. Referentietermen 

1.1. Vraagstelling 

De 3 barometers voor de veiligheid van de voedselketen (i.e. de voedselveiligheidsbarometer, de 
dierengezondheidsbarometer en de plantengezondheidsbarometer) worden sinds 2010 gebruikt. Ze 
maakten het mogelijk een globaal beeld te hebben van de evolutie van de veiligheid van de 
voedselketen sinds 2007 (http://www.favv.be/wetenschappelijkcomite/barometer/). Gezien de 
barometers reeds een periode van vele jaren omvat, wordt aan het Wetenschappelijk Comité gevraagd 
om het concept van de barometers op wetenschappelijke basis te evalueren. 
Volgende specifieke vragen worden gesteld: 
(i) Zijn de huidige indicatoren nog steeds relevant? 
(ii) Wat met de indicatoren waarvan de interpretatie voor discussie vatbaar is (bv. indicatoren in 

verband met meldingen)? 
(iii) Dienen nieuwe indicatoren opgenomen te worden? 
(iv) Is een nieuwe weging van de indicatoren aangewezen? 
(v) Dient de huidige schaaldefiniëring behouden te blijven? 
(vi) Is een trendanalyse op basis van de resultaten van de barometer mogelijk? 
 

1.2. Methodologie  

Dit advies is gebaseerd op informatie beschikbaar in de wetenschappelijke literatuur en rapporten, op 
expertopinie en op gegevens van het Belgisch Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen (FAVV) en van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). 
 

2. Definities & Afkortingen 

ACS autocontrolesysteem, dit is een managementsysteem voor voedselveiligheid 
gebaseerd op goede werkingspraktijken en HACCP  (Hazard Analysis Critical Control 
Points), http://www.favv.be/autocontrole-nl/  

B2C business-to-consumer 
FAVV Belgisch Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
FASFC Federal Agency for the Safety of the Food Chain 
FCM contactmaterialen voor levensmiddelen (food contact materials), d.w.z. alle 

materialen en artikelen bedoeld om in contact te komen met levensmiddelen 
Indicator 
 

Een maat om bepaalde problematieken weer te geven en te analyseren. Een 
indicator synthetiseert of vereenvoudigt relevante gegevens over de toestand of 
de evolutie van bepaalde fenomenen of verschijnselen. Een indicator geeft een 
werkelijkheid weer die zelf niet volledig kan waargenomen worden. Het is een 
instrument voor communicatie en ondersteuning bij het besluitvormingsproces 
dat zowel een kwantitatieve (kardinale) als een kwalitatieve (nominale  of  
ordinale) vorm kan aannemen (SciCom, 2010). 

PCB's polychloorbifenylen 
PP primaire productie 
RASFF Rapid Alert System for Food and Feed; Europees systeem voor snelle 

waarschuwingen om notificaties en informatie te verspreiden naar het netwerk 
van contactpunten van de Europese lidstaten, de Europese Commissie, EFSA, 
Noorwegen, IJsland en Liechtenstein 

SciCom Wetenschappelijk Comité van het FAVV 
STEC shiga-toxine producerende E. coli 

http://www.favv.be/wetenschappelijkcomite/barometer/
http://www.favv.be/autocontrole-en/default.asp
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SWOT (analyse van) sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen 
VP verbeteringspotentieel; het verschil tussen de indicatordoelstelling en de mediaan 

van de indicatorresultaten over een bepaalde tijdspanne 
VTI voedseltoxi-infectie  
VVI voedselveiligheidsindicator 

 
Overwegende de besprekingen tijdens de werkgroepvergaderingen van 20/06/2014, 13/11/2014, 
26/01/2015, 04/05/2015, 29/02/2016 en tijdens de plenaire zittingen van het Wetenschappelijk 
Comité van 21/02/2014, 21/11/2014, 27/02/2015, 27/03/2015, 18/03/2016, 13/01/2017 en 
20/04/2018, alsook de bemerkingen die geformuleerd werden tijdens de open raadpleging van 
15/09/2017 (zie Bijlage 6), 
 
 
 

geeft het Wetenschappelijk Comité het volgende advies: 
 
 

3. Inleiding  

De barometer voor de veiligheid van de voedselketen is een instrument dat ontwikkeld werd door het 
Wetenschappelijk Comité (SciCom) van het Belgisch Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen (FAVV) om op jaarbasis een algemeen beeld te schetsen van de toestand van de 
veiligheid van de voedselketen in België (SciCom, 2010). Om een beeld te verkrijgen van de veiligheid 
van de volledige voedselketen (van riek tot vork), worden zowel de voedselveiligheid als de gezondheid 
van dier en plant in overweging genomen. Aangezien de toestand van deze 3 subdomeinen sterk kan 
verschillen, ze niet altijd met elkaar gerelateerd zijn en veelal betrekking hebben op andere 
stakeholders, werd ervoor gekozen om hun status afzonderlijk te meten door middel van 3 
verschillende barometers, namelijk de voedselveiligheidsbarometer, de dierengezondheidsbarometer 
en de plantengezondheidsbarometer (fytosanitaire toestand).  
De resultaten van de barometer worden jaarlijks gepubliceerd in de activiteitenverslagen van het FAVV 
en zijn beschikbaar op de website van het FAVV 
(http://www.favv.be/wetenschappelijkcomite/barometer/). 
 
Dit advies betreft specifiek de voedselveiligheidsbarometer. 
 
De voedselveiligheidsbarometer (versie 1.0) bestaat uit een korf van 30 zorgvuldig uitgekozen, 
meetbare indicatoren (voedselveiligheidsindicatoren of VVIs) die samen de toestand van de 
voedselveiligheid in kaart brengen. Deze indicatoren omvatten alle schakels van de voedselketen, 
d.w.z. van leveranciers tot de consument voor zowel de Belgische productie als de import. Ze hebben 
betrekking op de preventieve benadering (autocontrole, meldingsplicht, traceerbaarheid, de controle 
van processen via inspecties), de controle van producten (op aanwezigheid van chemische en 
biologische gevaren) en volksgezondheid (voedseltoxi-infecties). Het merendeel van deze indicatoren 
wordt gemeten binnen het controleprogramma van het FAVV, waardoor een eenvoudige, jaarlijkse 
opvolging mogelijk is (SciCom, 2010).  
Omdat de impact van deze 30 indicatoren op de voedselveiligheid verschillend is, werd hun relatief 
belang gewogen door verschillende stakeholders van de voedselketen, nl. de risicomanagers, het 
Raadgevend Comité (waaronder vertegenwoordigers van andere overheden en van de verschillende 
sector- en consumentenorganisaties) en het Wetenschappelijk Comité van het FAVV (SciCom, 2012). 
Op basis van het procentueel verschil tussen de resultaten van de voedselveiligheidsindicatoren voor 
twee opeenvolgende jaren, wordt het finale barometerresultaat uitgedrukt als het gemiddelde van 

http://www.favv.be/wetenschappelijkcomite/barometer/


ADVIES 06-2018                                                                                                                                Herziening voedselveiligheidsbarometer 

                                                                                                                                                        11/91 

deze verschillen waarbij rekening wordt gehouden met het relatief belang van elke indicator. Het 
resultaat van de barometer wordt uitgedrukt als een vergelijking met de toestand van een voorgaand 
jaar omdat voedselveiligheid moeilijk in absolute cijfers uit te drukken is, aangezien voedselveiligheid 
onder meer afhangt van normen of actielimieten die het beleid hanteert en die kunnen evolueren. 
 
Omdat de voedselveiligheidsbarometer reeds een periode van verschillende jaren bestrijkt, wordt aan 
het SciCom gevraagd om het concept van de barometer te evalueren. Als eerste stap in deze evaluatie 
werden de sterktes, de zwaktes, de kansen en de bedreigingen (SWOTs) van de barometer in kaart 
gebracht om na te gaan in welke mate de barometer beantwoordt aan de noden en in welke richting 
de barometer zou dienen te evolueren. 
 
 

4. SWOT-analyse van de barometer (versie 1.0) 

Er werd in 2013 een SWOT-analyse van de barometer uitgevoerd onder de leden van het SciCom en 
de risicomanagers van het FAVV. De voornaamste resultaten van deze analyse worden samengevat in 
Bijlage 1. 
 
De analyse toonde aan dat de barometer een sterk instrument is om de evolutie van de toestand van 
de veiligheid van de voedselketen eenvoudig weer te geven, maar dat er een aantal aspecten voor 
verbetering zijn, zowel op het vlak van communicatie (zoals het meer onder de aandacht brengen van 
de barometer bij consumenten en operatoren, interpretatie van het barometerresultaat) als wat het 
concept zelf betreft (met inbegrip van de relevantie en de interpretatie van sommige indicatoren, de 
weging van de indicatoren, de schaaldefiniëring van de barometerresultaten). 
 
 

5. Korf van voedselveiligheidsindicatoren 

Een voedselveiligheidsindicator (VVI) wordt omschreven als een indicator die informatie met een grote 
reikwijdte levert met betrekking tot de algemene toestand van de voedselveiligheid. Een VVI is geen 
performantie-indicator in die zin dat een VVI niet gebruikt wordt voor de beoordeling van het 
performantieniveau van een bepaalde (reeks van) activiteit(en), zoals vaak gedaan wordt in een 
managementcontext waar de doelstellingen duidelijk vastgesteld zijn. De term 
"voedselveiligheidsindicator" geeft niet noodzakelijk een waardering weer van het eigenlijke 
performantieniveau met betrekking tot een gegeven activiteit (SciCom, 2010). Op basis van metingen 
verkregen door middel van een beperkt aantal geselecteerde indicatoren die verband houden met de 
respectievelijke gevaren en partiële aspecten van voedselveiligheid binnen de voedselketen en die als 
geheel een representatief beeld weergeven van de huidige situatie, geeft de 
voedselveiligheidsbarometer aldus een indicatie van de status van de voedselveiligheid. 
Het is niet in de intentie van de barometer of van de set van geselecteerde indicatoren om een exact 
beeld te geven van de aanwezigheid en de toestand van alle mogelijke gevaren binnen de 
voedselketen, noch om enige vorm van risicobeoordeling uit te voeren. 
 
De huidige voedselveiligheidsbarometer (barometer versie 1.0) is gebaseerd op een korf van 30 VVIs. 
Vanaf 2007 werden gegevens verzameld over deze 30 VVIs. Deze VVI's werden geëvalueerd volgens 
de volgende 4 criteria : 

1. Evolutie; hoe veranderde de indicator gedurende de laatste jaren?  
2. Externe validatie / ’biologische’ evaluatie; strookt de waargenomen trend met de (biologische) 

evolutie die op het terrein ondervonden of waargenomen werd?  
3. Is de indicator nog relevant?  
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4. Is het mogelijk / nodig om een nieuwe indicator te definiëren? 
Bijkomend werd de mogelijkheid bekeken om voor iedere indicator een doelstelling te definiëren, en 
dit met het oog op een alternatieve benadering voor het meten van de toestand van de 
voedselveiligheid (zie 6.2).  
 
Een overzicht van de behouden, gewijzigde of nieuw gedefinieerde indicatoren met een korte 
argumentatie wordt in Bijlage 2 gegeven.   
In het algemeen wordt gekozen voor ruimere indicatoren met betrekking tot de beschouwde gevaren, 
matrices en/of sectoren in vergelijking met de indicatorkorf van barometer versie 1.0. Voor de 
sectoren die rechtstreeks in contact staan met de consument (bv. business-to-consumer of B2C zoals 
gemeenschapskeukens, restaurants, detailhandel), wordt er meer nadruk gelegd op hygiëne en minder 
op de aanwezigheid van een voedselveiligheidsbeheerssysteem. Ofschoon de aanwezigheid van een 
(gevalideerd) autocontrolesysteem (ACS) relevant is, is het voldoen aan de wettelijke hygiënevereisten 
een eerste en cruciale stap, in het bijzonder in een B2C context.  
De nieuwe, toegevoegde indicatoren betreffen voornamelijk Campylobacter, een bacterie die bij de 
mens de ziekte campylobacteriose kan veroorzaken. Campylobacteriose is een zoönose, d.w.z. een 
ziekte of infectie die rechtstreeks of onrechtstreeks van dier op mens kan overgedragen worden, en is 
de meest frequent gerapporteerde voedselinfectie in de Europese Unie (EU)1. 
 
Tabel 1 geeft een overzicht van de nieuwe korf van VVIs. De volgende drie categorieën van indicatoren 
kunnen onderscheiden worden: 
(i) indicatoren m.b.t. de preventieve benadering,  
(ii) indicatoren m.b.t. de controle van producten, en  
(iii) indicatoren m.b.t. de volksgezondheid. 
De set indicatoren is representatief voor de hele voedselketen, wat aangetoond wordt in Bijlage 4 door 
middel van een algemeen overzicht van het verband tussen de verschillende VVIs en de verschillende 
segmenten van de voedselketen.   
 
Voor elke VVI is er een gedetailleerde technische fiche beschikbaar (Bijlage 5). Elke indicator wordt 
besproken met betrekking tot de RACER criteria. RACER staat voor "relevant, aanvaard, geloofwaardig, 
vlot op te volgen en robuust" (‘relevant, accepted, credible, easy to monitor and robust’; MANCP, 
2015). Verdere verduidelijking met betrekking tot de RACER criteria zoals toegepast op de VVIs, wordt 
in Bijlage 3 gegeven. Uit de technische fiches komt duidelijk naar voren dat elke indicator eigen 
mogelijkheden en beperkingen heeft. 
 
 

Tabel 1. Overzicht van de voedselveiligheidsindicatoren 
 

Naam  Omschrijving 
Preventieve benadering  

VVI01 
Autocontrolesystemen in de 
toeleveringssector voor de primaire 
productie 

Het percentage inrichtingen in de toeleveringssector 
van de primaire productie (gebaseerd op de 
hoofdactiviteit van de geregistreerde inrichtingen) die 
een gevalideerd ACS voor al hun activiteiten hebben. 

VVI02 Autocontrolesystemen in de primaire 
productiesector 

Het percentage inrichtingen in de primaire 
productiesector (gebaseerd op de hoofdactiviteit van 
de geregistreerde inrichtingen) die een gevalideerd 
ACS voor al hun activiteiten hebben. 

VVI03 Autocontrolesystemen in de 
transformatiesector  

Het percentage inrichtingen in de transformatiesector 
(gebaseerd op de hoofdactiviteit van de 

                                                           
1 https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/campylobacter  

https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/campylobacter
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geregistreerde inrichtingen) die een gevalideerd ACS 
voor al hun activiteiten hebben. 

VVI04 
Controle van de autocontrole in de 
toeleveringssector van de PP, de PP en 
de transformatie sector 

Het percentage van gunstige inspecties m.b.t. de 
autocontrole in de toeleveringssector van de primaire 
productie (PP), in de PP sector en in de 
transformatiesector.  

VVI05 Inspecties van infrastructuur, inrichting 
en hygiëne in de B2C sector  

Het percentage van gunstige inspecties m.b.t. 
infrastructuur, inrichting en hygiëne in de 
horecasector, in grootkeukens en in groot- en 
kleinhandel (d.w.z. business-to-consumer of B2C). 

VVI06 Inspecties m.b.t. traceerbaarheid in de 
voedselketen 

Het percentage van gunstige inspecties m.b.t. 
traceerbaarheid uitgevoerd in alle sectoren van de 
voedselketen. 

Controle van producten  

VVI07 Pesticiden in groenten en fruit van 
Belgische oorsprong 

Het percentage monsters van groenten en fruit van 
Belgische oorsprong dat conform is voor 
pesticideresiduen. 

VVI08 Pesticiden in ingevoerde groenten en 
fruit 

Het percentage monsters van ingevoerde groenten en 
fruit dat conform is voor pesticideresiduen. 

VVI09 Acrylamide Het percentage monsters van levensmiddelen met een 
acrylamidegehalte lager dan de actielimiet.  

VVI10 Zware metalen in levensmiddelen Het percentage van conforme analyses op zware 
metalen in levensmiddelen. 

VVI11 Mycotoxines in levensmiddelen Het percentage van conforme analyses op 
mycotoxines in levensmiddelen. 

VVI12 
Chemische en biologische gevaren in 
ingevoerde dierlijke producten bestemd 
voor menselijke consumptie 

Het percentage van conforme monsters van dierlijke 
producten bestemd voor menselijke consumptie 
genomen bij de grensinspectieposten in het kader van 
het controleplan. 

VVI13 Contactmaterialen 

Het percentage van conforme analyses op stoffen die 
migreren uit voedselcontactmaterialen (FCM, d.w.z. 
alle materialen en artikelen die bestemd zijn om met 
levensmiddelen in contact te komen).   

VVI14 E. coli in karkassen en versneden vlees 
Het percentage van monsters die genomen werden in 
slachthuizen en uitsnijderijen die conform zijn m.b.t. 
E. coli. 

VVI15 Campylobacter in karkassen en 
versneden vlees 

Het percentage van monsters die genomen werden in 
slachthuizen en uitsnijderijen die conform zijn m.b.t. 
Campylobacter. 

VVI16 Salmonella in levensmiddelen Het percentage van monsters van levensmiddelen die 
conform zijn voor Salmonella. 

VVI17 STEC in levensmiddelen 
Het percentage van monsters van levensmiddelen die 
conform zijn voor shiga-toxine producerende E. coli 
(STEC). 

VVI18 Listeria monocytogenes in 
levensmiddelen 

Het percentage van monsters van levensmiddelen die 
conform zijn voor Listeria monocytogenes. 

Volksgezondheid  

VVI19 Voedseltoxi-infecties 
Het aantal gemelde personen die per jaar en 
per 100.000 inwoners getroffen zijn door een 
collectieve voedseltoxi-infectie (VTI). 

VVI20 Salmonellose bij de mens 
Het aantal gerapporteerde gevallen van 
salmonellose bij de mens per jaar en per 
100.000 inwoners. 

VVI21 Listeriose bij de mens 
Het aantal gerapporteerde gevallen van 
listeriose bij de mens per jaar en per 100.000 
inwoners. 
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VVI22 Campylobacteriose bij de mens 
Het aantal gerapporteerde gevallen van 
campylobacteriose bij de mens per jaar en per 
100.000 inwoners. 

 
 

6. Berekening van de toestand van de voedselveiligheid 

Er worden twee benaderingen voorgesteld voor de berekening van de toestand van de 
voedselveiligheid, namelijk (i) als een meting in termen van een verandering van de toestand ten 
opzichte van het voorgaande jaar (d.w.z. een informatief instrument) en (ii) als een meting ten opzichte 
van vooropgestelde doelstellingen (d.w.z. eerder een beleidsoriënterend instrument).  
 

6.1. Meting in termen van verandering (Barometer versie 2.1) 

Net zoals bij barometer versie 1.0 wordt het eindresultaat van barometer versie 2.0 berekend als het 
gemiddelde van het procentuele verschil tussen de resultaten van de indicatoren gedurende twee 
opeenvolgende jaren (zie vgl. 6.1.1. & 6.1.2.). 
 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 2.1 𝑗𝑗𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑥𝑥 =  ∑ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑖𝑖
                                                                                 (vgl. 6.1.1.) 

met 
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖 =  �

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑗𝑗𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑥𝑥 −𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑗𝑗𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝑥𝑥−1)

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑗𝑗𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝑥𝑥−1)
� 𝑥𝑥100%                                                (vgl. 6.1.2.) 

en 𝑖𝑖 = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖 
 

 
Merk op dat het teken van het indicatorresultaat omgekeerd wordt wanneer een toename van de 
resultaten overeenstemt met een negatieve verandering inzake voedselveiligheid. Dit is het geval voor 
de indicatoren met betrekking tot volksgezondheid (VVIs 19 tot 22), waarvoor een afname van het 
aantal gerapporteerde gevallen een algemene verbetering van de voedselveiligheid aangeeft.  
 
De voordelen van deze benadering zijn dat ze rechtlijnig is en dat de uitdrukking van de toestand in 
relatieve termen (en niet als een absoluut cijfer) toelaat om te anticiperen op potentiële veranderingen 
bv. op beleidsniveau (actielimieten), of ten gevolge van elementen die druk uitoefenen op de 
voedselketen. De benadering is voornamelijk beschrijvend van aard.   
In dit opzicht is de voornaamste doelstelling van barometer versie 2.1 om op een eenvoudige wijze te 
communiceren over de voedselveiligheidstoestand.  De barometer kan worden gebruikt om trends in 
de algemene situatie op langere termijn te observeren, zowel op het niveau van de individuele 
indicatoren als op het niveau van de barometer zelf (over alle indicatoren heen).   
 

6.2. Meten ten opzichte van vooraf bepaalde doelstellingen (Barometer versie 2.2) 

In het vorige advies met betrekking tot de ontwikkeling van de barometer – versie 1.0 (SciCom, 2010) 
werd geconcludeerd dat beleidsdoelstellingen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen 
niet kwantitatief gedefinieerd zijn, in Belgische noch in de Europese documenten. Indien er echter 
beter meetbare doelstellingen beschikbaar zouden zijn voor specifieke aandachtspunten, zou dit een 
verdere objectieve beoordeling met betrekking tot de verbetering van de veiligheid van de 
voedselketen vereenvoudigen. In wat volgt, wordt een benadering voor het meten van de 
voedselveiligheidstoestand in relatie tot (voorgestelde) vooraf bepaalde doelstellingen voorgesteld.  
 

6.2.1. Bepaling van de doelstellingen 
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Voor iedere indicator wordt een ambitieuze doelstelling voorgesteld (zie technische fiches, Bijlage 5). 
Voor de indicatoren met betrekking tot de controle van producten is het einddoel bijvoorbeeld 100% 
conformiteit. Merk op dat 100 % conformiteit in werkelijkheid nooit 100% is, aangezien er rekening 
wordt gehouden met onzekerheid (0% risico bestaat namelijk niet) en de doelstelling van het FAVV-
controleplan is om met een zeker betrouwbaarheidsniveau (tussen 90 en 99%, afhankelijk van het 
risico) non-conformiteiten die een vooraf bepaald prevalentieniveau overschrijden, te detecteren 
(Maudoux et al., 2006).  
Met het oog op de beoordeling van de evolutie van de indicatoren naar vooraf bepaalde doelstellingen, 
dienen de doelstellingen voor een voldoende lange periode vast te liggen (bv. 6 jaar).   
 
Indien een doelstelling niet wordt bereikt , dient dit te worden geïnterpreteerd als een indicatie voor 
meer actie van overheden en/of stakeholders (bv. meer controles en/of betere ondersteuning van of 
communicatie naar de stakeholders), en wijst dit niet noodzakelijk op een probleem dat een risico 
vormt voor de volksgezondheid. Bovendien wordt benadrukt dat de voedselveiligheidsindicatoren 
geen performantie-indicatoren zijn die gebruikt worden om het performantieniveau van (een) 
bepaalde (set van) activiteiten te beoordelen (zie definitie, punt 5). Meten aan de hand van vooraf 
gedefinieerde doelstellingen heeft een signaalfunctie om verbeterpunten in kaart te brengen en houdt 
geen beoordeling van de verwezenlijkingen of de werking van het voedselveiligheidsbeleid in, 
aangezien meerdere stakeholders betrokken zijn.  
 

6.2.2. Meten van de resultaten ten opzichte van de doelstellingen 

Wanneer het verschil tussen het resultaat en de doelstelling voor een indicator in absolute termen 
beschouwd wordt, zullen dezelfde indicatoren als in barometer versie 1.0 en versie 2.1 de jaarlijkse 
schommelingen in het finale barometerresultaat bepalen.  Deze indicatoren hebben betrekking op 
preventieve maatregelen (validatie van het autocontrolesysteem en inspecties)  en volksgezondheid 
en worden het meest beïnvloed door genomen (stimulerende) maatregelen. Deze indicatoren moeten 
ook een grotere marge overbruggen om de doelstelling te behalen in vergelijking met de indicatoren 
met betrekking tot de controle van producten, die ieder jaar een hoog niveau van conformiteit 
vertonen (hoger dan 95%) en bijgevolg een kleinere verbeteringsmarge hebben.  
Om dat verschil te neutraliseren, wordt de doelstelling voor elke indicator uitgedrukt in termen van 
een (theoretisch) verbeteringspotentieel (VP). Het VP wordt gedefinieerd als het verschil tussen de 
doelstelling en de mediaan van de resultaten die tijdens voorgaande jaren gerapporteerd werden (zie 
vgl. 6.2.2.). De periode die beschouwd wordt om deze mediaan te berekenen, kan 'statisch' zijn, d.w.z. 
een vaste periode van X jaar, of 'dynamisch', d.w.z. een verschuifbare termijn (moving window) van X 
jaar (bv. van 6 jaar, d.w.z. 2 business plan cycli). Op die manier wordt rekening gehouden met zowel 
de reeds gedocumenteerde informatie als de evolutie van de indicatorresultaten. Een gevolg van een 
'verschuifbare termijn' is dat de resultaten van een bepaald jaar op een zeker ogenblik niet meer 
opgenomen worden in de barometer. Wanneer een positieve evolutie van de toestand waargenomen 
wordt (via barometer versie 2.1), kan het bovendien moeilijker worden om de verbeteringsmarge te 
overbruggen. Aangezien de mediaanwaarde toeneemt bij een positieve evolutie, kunnen de resultaten 
van barometer versie 2.2 minder positief worden. Anderzijds zullen extreme waarden niet langer een 
invloed hebben op de mediaanwaarde. Nog een argument voor het gebruik van een verschuifbare 
termijn is het feit dat elementen die druk uitoefenen op de voedselketen vanuit de maatschappij, zoals 
regelgeving, klimaatverandering, enz., en die de toestand van de veiligheid van de voedselketen 
kunnen beïnvloeden, veranderen. Bovendien biedt een verschuifbare termijn de mogelijkheid om 
vooraf vastgelegde beleidsdoelstellingen te koppelen aan indicatoren die opgevolgd worden tijdens 
bv. een MANCP-cyclus (‘Multi Annual National Control Plan’ of ‘Meerjarig Nationaal Controleplan’) (zie 
'kansen’ volgens de SWOT-analyse, Bijlage 1). Zoals ook opgemerkt voor de doelstellingen, dient de 
termijn voor de berekening van de mediaan voldoende lang te zijn om de evolutie van de indicatoren 
ten opzichte van hun vooraf bepaalde doelstellingen te kunnen beoordelen. 
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𝐵𝐵𝐵𝐵𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖 =  �𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑗𝑗𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑥𝑥 – 𝑚𝑚𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖

� 𝑥𝑥100%                                                              (vgl. 6.2.1.) 
met  

 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖 = [𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵𝑟𝑟𝑟𝑟𝐵𝐵𝐵𝐵𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖] − [𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖]                                                                                               (vgl.  6.2.2.)  
 
 
Het indicatorresultaat wordt procentueel uitgedrukt als het verschil tussen het gerapporteerde 
resultaat van een bepaald jaarx en het mediane resultaat van voorgaande jaren of van een bepaalde 
periode in verhouding tot het VP (vgl. 6.2.1.). De mediaan dient m.a.w. als basis- of referentiewaarde. 
In Figuur 1 wordt de uitdrukking van de indicatorresultaten ten opzichte van de mediaan en in termen 
van het VP geïllustreerd voor 2 VVIs. 
 
 

  
 

a) VVI02- Autocontrolesystemen in de primaire 
productiesector 

 

 
b) VVI10 - Zware metalen in 

levensmiddelen 

Figuur 1. Illustratie van de uitdrukking van de indicatorresultaten ten opzichte van de mediaan en in termen 
van het verbeteringspotentieel (VP) 
 
 
Hoe dichter het indicatorresultaat de 100% benadert, hoe dichter het resultaat bij het behalen van de 
doelstelling komt. Een negatief teken geeft aan dat het gerapporteerde resultaat van jaarx onder het 
mediane resultaat van een gegeven tijdspanne ligt. Hoe negatiever het resultaat, hoe groter de marge 
tussen het gerapporteerde resultaat van een gegeven jaarx en de nagestreefde doelstelling (i.e. 
vergelijkbaar met een thermometer waarbij het kookpunt de eindwaarde is). Een toename 
weerspiegelt dus een positieve evolutie van de indicator in de richting van de doelstelling, d.w.z. een 
verbetering. Dit wordt ook schematisch weergegeven in Tabel 2. 
 
 
Tabel 2. Interpretatie van de indicatorresultaten die gemeten worden in functie van doelstellingen  
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> 0 % (+ teken) positieve evolutie naar 
de doelstelling toe  resultaat jaarx > mediaani resultaat jaarx < mediaani 

= 0 % ↑  resultaat jaarx = mediaani resultaat jaarx = mediaani 

< 0 % (-teken) negatieve evolutie van 
de doelstelling weg resultaat jaarx < mediaani resultaat jaarx > mediaani 

 
 

6.2.3. Voorstelling van de toestand  

De drie categorieën van indicatoren, namelijk de indicatoren met betrekking tot (i) de preventieve 
benadering, (ii) de controle van producten en (iii) de volksgezondheid, worden beïnvloed door 
verschillende elementen die druk uitoefenen op de voedselketen en weerspiegelen verschillende 
aspecten van de voedselveiligheidssituatie. De indicatoren die de preventieve benadering betreffen 
bijvoorbeeld, verwijzen naar proactieve acties die genomen worden om te vermijden dat risicovolle 
levensmiddelen op de markt terechtkomen, terwijl de indicatoren met betrekking tot de 
volksgezondheid de toestand van de voedselveiligheid eerder meten op het niveau van blootstelling 
en gedeeltelijk beïnvloed worden door het gedrag van de consument. Er wordt daarom de voorkeur 
gegeven aan een weergave van de toestand ten opzichte van vooraf bepaalde doelstellingen voor 
iedere indicatorcategorie apart. Een kleurenschaal kan worden gebruikt als een praktisch 
communicatie-instrument om aan te geven welke indicatoren mogelijke punten van aandacht zijn 
(alarmsignaal, cf. verkeerslicht).   
Net zoals barometer versie 2.1, laat versie 2.2 toe om te anticiperen op mogelijke veranderingen of 
elementen die druk uitoefenen op de voedselveiligheid en trends waar te nemen op langere termijn, 
zowel op het vlak van de individuele indicatoren als op het niveau van de indicatorcategorieën.  
 
 

7. Discussie van de resultaten  

7.1. Nieuwe voedselveiligheidsindicatoren 

Een overzicht van de resultaten die werden gerapporteerd tussen 2010 en 2015 voor de nieuwe korf 
met VVIs wordt in Tabel 3 gegeven. De evolutie van de waargenomen veranderingen wordt voor iedere 
VVI kort besproken in de technische fiche (zie Bijlage 5). Net zoals voor de vorige indicatorkorf 
(barometer versie 1.0), worden de voornaamste veranderingen vastgesteld voor de indicatoren met 
betrekking tot de preventieve benadering en voor de indicatoren met betrekking tot volksgezondheid.  
 
De indicatoren met betrekking tot de preventieve benadering, en meer specifiek het percentage van 
inrichtingen die voor al hun activiteiten over een gevalideerd ACS beschikken (VVIs 01, 02 en 03) tonen 
globaal een gunstige trend tussen 2010 en 2015. Een onafhankelijk gevalideerd ACS creëert een 
meerwaarde en vergroot het vertrouwen in de fundamenten en de werking van dergelijk systeem. 
Bovendien geeft de literatuur aan dat een goed functionerend ACS over het algemeen resulteert in 
betere performantie op het vlak van voedselveiligheid (Jacxsens et al., 2015; Habib et al., 2012; 
Sampers et al., 2010; Noble et al., 2009). Als dusdanig houdt een toename van deze VVIs 
onrechtstreeks verband met een groter vertrouwen met betrekking tot adequate preventieve acties 
die worden genomen om de algemene voedselveiligheid te garanderen. Er wordt opgemerkt dat deze 
VVIs een grote verbeteringsmarge vertonen, ofschoon de autocontrolesystemen en de validatie ervan 
al sinds enkele jaren in voege zijn.  
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De resultaten van de indicatoren met betrekking tot de volksgezondheid (VVIs 19 tot 22) worden op 
een andere manier uitgedrukt dan de andere indicatoren, namelijk als het aantal gerapporteerde 
getroffen personen of gevallen per 100.000 inwoners. Om te vermijden dat een toevallige toe- of 
afname van deze indicatoren, waarvoor lage aantallen geteld worden ten opzichte van een grote 
populatie, aanleiding geeft tot grote uitwijkingen van de barometer, werd ervoor gekozen om in 
barometer versie 1.0 het gemiddelde resultaat van de 3 voorgaande jaren te gebruiken als referentie 
waarmee het resultaat van een gegeven jaar vergeleken wordt. Voor de nieuwe korf van indicatoren 
wordt gekozen om deze indicatoren, net zoals de andere indicatoren, uit te drukken in vergelijking met 
het voorgaande jaar. Bijgevolg hebben deze indicatoren mogelijk een relatief grote impact op het 
eindresultaat van de barometer. Anderzijds zullen de indicatorresultaten een betere afspiegeling zijn 
van de evolutie die op het terrein waargenomen wordt.   
 
Bij de indicatoren met betrekking tot inspecties en tot de controle van producten dient rekening te 
worden gehouden met het feit dat er regelmatig wijzigingen worden aangebracht in het 
evaluatiesysteem (bv. het gebruik van nieuwe inspectiechecklisten, een wijziging van de actielimieten 
of de tolerantieniveaus). Deze wijzigingen kunnen de jaarlijkse verschillen beïnvloeden met betrekking 
tot de vaststelling van non-conformiteiten. Wanneer er belangrijke wijzigingen worden aangebracht 
in het evaluatiesysteem, leveren zowel de sector als de autoriteiten grote inspanningen om de 
betrokken operatoren te sensibiliseren, te informeren en te ondersteunen. Bijkomend dient rekening 
gehouden te worden met het feit dat sommige inspecties of controles mogelijk gericht zijn op 
risicovolle bedrijven, producten of landen van oorsprong, wat enige vertekening kan geven. Anderzijds 
wordt er bij de definiëring van de indicatoren met betrekking tot de controle van producten voor 
gekozen om, in de mate van het mogelijke, enkel rekening te houden met de resultaten van het 
controleprogramma, en dus niet met de analyseresultaten van de monsters die genomen werden naar 
aanleiding van klachten of incidenten.  
Zoals reeds werd vastgesteld voor de vorige korf van indicatoren, veranderen de indicatoren met 
betrekking tot de controle van producten nauwelijks, ofschoon ze een hoog niveau van conformiteit 
vertonen. Aangezien deze indicatoren verschillende voedselveiligheidsrisico's in verschillende 
segmenten van de voedselketen omvatten, worden ze niet uit de korf van indicatoren gehaald.  
Bovendien, bevat 'geen verandering' ook informatie over de voedselveiligheidssituatie, namelijk dat 
er een 'status quo' is wat de veiligheid van voedingsproducten betreft.  
 

7.2. Voedselveiligheidsbarometer 2.1 

Op basis van de nieuwe korf van indicatoren vertoont de toestand van de voedselveiligheid, relatief 
uitgedrukt ten opzichte van de toestand het voorgaande jaar (6.1.), globaal een positieve evolutie in 
vergelijking met de toestand in 2010 (Tabel 3). De resultaten geven de grootste verandering aan in 
2012, met een verbetering van de voedselveiligheidstoestand met 11% ten opzichte van 2011. Deze 
verbetering is voornamelijk te wijten aan een toename van gevalideerde ACS in de toeleveringssector 
van de primaire productie, in de primaire productiesector en in de transformatiesector (VVIs 01 tot 
03), alsook aan een afname van het aantal gerapporteerde gevallen of personen die getroffen werden 
door een voedseltoxi-infectie (met uitzondering van campylobacteriose; VVIs 19 tot 21). Bijkomend 
wordt een duidelijke toename in conformiteit waargenomen voor Campylobacter in slachthuizen en 
uitsnijderijen (VVI 15).  
Voor 2015 geeft barometer versie 2.1 in vergelijking met 2014 een lichte verbetering van de toestand 
van de voedselveiligheid aan (+ 0,4%). 
Over het algemeen lijken de indicatoren met betrekking tot preventieve maatregelen en tot 
volksgezondheid de grootste impact te hebben op de globale barometer versie 2.1 resultaten. 
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Tabel 3. Overzicht van de resultaten van de voedselveiligheidsindicatoren (VVI's):  2010-2015 & resultaten van barometer versie 2.1: jaren 2011-2015 
 

 VVI   Korte beschrijving (a) Resultaten  % verandering (b) 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Preventieve benadering 
01 ACS toeleveringssector voor de primaire productie 3,71% 4,60% 7,95% 8,39% 8,94% 8,86% 24,01% 72,82% 5,46% 6,65% -0,94% 
02 ACS primaire productiesector  15,04% 20,49% 39,76% 42,69% 42,89% 47,60% 36,28% 94,05% 7,38% 0,46% 11,00% 
03 ACS transformatiesector 12,57% 13,48% 19,44% 21,14% 21,11% 19,95% 7,27% 44,20% 8,74% -0,11% -5,50% 
04 Controle van het ACS   82,67% 88,23% 88,57% 89,23% 88,48% 89,29% 6,72% 0,39% 0,74% -0,84% 0,91% 
05 Inspecties infrastructuur, inrichting en hygiëne 56,72% 56,42% 60,80% 65,40% 64,72% 68,64% -0,54% 7,76% 7,57% -1,03% 6,06% 
06 Inspecties traceerbaarheid   92,10% 92,50% 91,60% 91,60% 91,20% 90,10% 0,43% -0,97% 0,00% -0,44% -1,21% 

Controle van producten 
07 Pesticiden - Belgische oorsprong  98,93% 98,29% 98,55% 99,31% 98,29% 98,99% -0,65% 0,27% 0,78% -1,03% 0,72% 
08 Pesticiden - invoer  96,56% 96,67% 97,10% 98,03% 97,77% 97,07% 0,12% 0,45% 0,95% -0,27% -0,71% 
09 Acrylamide  92,98% 94,53% 93,14% 95,27% 97,71% (*) 98,16% 1,66% -1,46% 2,28% 2,57% 0,46% 
10 Zware metalen in levensmiddelen  99,36% 98,68% 98,71% 99,18% 98,51% 99,24% -0,69% 0,04% 0,48% -0,68% 0,74% 
11 Mycotoxines in levensmiddelen  98,59% 99,24% 98,64% 97,46% 97,66% 95,39% 0,66% -0,61% -1,20% 0,21% -2,33% 
12 Dierlijke producten invoer  97,26% 97,25% 98,27% 97,49% 98,51% 98,93% -0,01% 1,05% -0,79% 1,04% 0,43% 
13 Contactmaterialen  96,70% 97,69% 98,93% 98,38% 99,37% 97,83% (*) 1,02% 1,27% -0,56% 1,01% -1,55% 
14 E. coli in karkassen en versneden vlees 92,33% 96,13% 98,74% 98,48% 98,06% 98,23% 4,12% 2,71% -0,26% -0,43% 0,18% 
15 Campylobacter in karkassen en versneden vlees 80,26% 77,70% 93,63% 92,57% 89,52% 89,28% -3,18% 20,49% -1,14% -3,30% -0,26% 
16 Salmonella in levensmiddelen 97,16% 97,36% 98,31% 98,59% 98,39% 98,19% 0,20% 0,98% 0,29% -0,21% -0,21% 
17 STEC in levensmiddelen 99,92% 99,72% 99,76% 99,75% 99,46% 99,69% -0,21% 0,04% -0,01% -0,29% 0,23% 
18 L. monocytogenes in levensmiddelen 98,96% 99,25% 99,45% 99,22% 99,00% 99,12% 0,30% 0,20% -0,24% -0,21% 0,11% 

Volksgezondheid 
19 Voedseltoxi-infecties (c) 12,42 14,05 13,07 11,75 15,97 14,86 -13,17% 7,00% 10,06% -35,84% 6,94% 
20 Salmonellose bij de mens (c) 33,85 29,88 28,52 24,73 26,45 27,70 11,73% 4,55% 13,29% -6,95% -4,76% 
21 Listeriose bij de mens (c) 0,40 0,63 0,59 0,64 0,74 0,68 -58,83% 7,01% -8,58% -16,46% 8,88% 
22 Campylobacteriose bij de mens (c) 57 62 68 73 72 81 -8,55% -10,81% -6,49% 0,59% -11,40% 

GLOBAAL        0,40% 11,43% 1,76% -2,53% 0,35% 
(a) meer informatie wordt gegeven in de technische fiches van de VVIs (Bijlage 5); (b) procentuele verandering = [VVI resultaat jaar 2 – VVI resultaat jaar 1) / VVI resultaat jaar 1] x 100%; (c) 
aangezien een afname van het indicatorresultaat een verbetering van de voedselveiligheid aangeeft, wordt het teken van de relatieve, procentuele verandering gewijzigd. 
(*) verandering in evaluatiekader t.o.v. voorgaand jaar (i.e. wettelijke norm, actielimiet, etc.); zie technische fiche VVI (Bijlage 5) 
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Bemerk dat de globale resultaten voor barometer versie 2.1 niet als dusdanig kunnen worden 
vergeleken met de globale resultaten die werden gerapporteerd voor barometer versie 1.0. Niet enkel 
de korf van indicatoren werd gewijzigd (met inbegrip van een verschillende meting van de indicatoren 
met betrekking tot volksgezondheid), maar evenmin werd een weging van de indicatoren opgenomen 
in barometer versie 2.1. zoals deze momenteel voorgesteld wordt. Bijgevolg heeft iedere indicator een 
gelijkaardige impact op het eindresultaat van barometer 2.1.   
 

7.3. Voedselveiligheidsbarometer 2.2 

Op basis van de nieuwe korf van voedselveiligheidsindicatoren (Tabel 1) en in vergelijking met de 
respectievelijke, vooraf bepaalde doelstellingen (6.2), illustreert Tabel 4 de benadering van 
voedselveiligheidsbarometer versie 2.2 voor 2014 en 2015. Met het oog op een vergelijking van 2 
jaren, werd de mediaan berekend op basis van een vaste periode van 4 jaar (2010-2013).  
De bespreking van de resultaten van barometer versie 2.2 kan worden gebaseerd op kwantitatieve 
metingen door de VVI-resultaten te vergelijken met hun VP uitgedrukt als percentage (bij voorkeur per 
VVI-categorie) of op kwalitatieve vaststellingen aan de hand van een kleurenschaal. De kleuren in Tabel 
4 zijn gebaseerd op een conditionele 3-kleurenschaal, gaande van donkerrood voor het laagste VVI-
resultaat dat werd vastgesteld in 2014-2015, over geel voor een VVI-resultaat van 0% tot donkergroen 
voor een VVI-resultaat van 100% (wat betekent dat de doelstelling voor de VVI bereikt is).   
 
Bijvoorbeeld, de vergelijking tussen de verschillende VVI-categorieën toont voor 2015 een positieve 
evolutie in de richting van de doelstellingen aan voor de VVIs met betrekking tot preventieve 
maatregelen (een toename van +5,6% naar +7,0%)en, zij in minder mate, voor de VVIs met betrekking 
tot de volksgezondheid (van -13,5% naar -12,9%), terwijl de VVIs met betrekking tot de controle van 
producten als categorie een terugval vertoont (van -1,4% naar -2,4%). Binnen deze VVI-categorie kan 
uit de kleurenschaal worden afgeleid dat VVI 09 (acrylamide) voor twee opeenvolgende jaren dichter 
naar de doelstelling van 100% toe evolueert, wat aangegeven wordt door de donkergroene kleur. Voor 
VVI 17 (controle op STEC in levensmiddelen) evolueert de kleurenschaal van donkeroranje in 2014 naar 
geel in 2015. Ofschoon er een hoge conformiteit is voor STEC in levensmiddelen (boven 99%, Tabel 3),  
zijn de resultaten voor 2014 en 2015 lager dan het mediane resultaat van de periode 2010-2013. Er is 
wel opnieuw een positieve evolutie naar de doelstelling van 100% conformiteit. Voor VVI 11 
(mycotoxines in levensmiddelen) wordt er een omgekeerde evolutie waargenomen. De kleurenschaal 
verandert van oranje naar rood, wat wijst op resultaten lager dan het mediane resultaat van 2010-
2013 alsook op een verdere verwijdering van de doelstelling. Dit impliceert dat bijkomende aandacht 
zou besteed dienen te worden aan de aanwezigheid en/of de controle van mycotoxines in 
levensmiddelen (VVI 11). Een gelijkaardige vaststelling kan worden gemaakt voor VVI 06 (inspecties 
met betrekking tot traceerbaarheid), die verder weg lijkt te wijken van de doelstelling en in 2015 
donkerder geel kleurt in vergelijking met 2014.   
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Tabel 4. Resultaten van barometer versie 2.2.: jaren 2014 & 2015 (gebaseerd op een vaste periode van 4 jaar) 
 

     Relatieve evolutie naar de doelstellingen (d) 

VVI Korte beschrijving (a) OBJ Mediaan (b) VP (c) Individueel VVI-
resultaat Kleurenschaalweergave (e) Gemiddelde per VVI-

categorie 
   2010-2013 2010-2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Preventieve benadering 
01 ACS toeleveringssector primaire productie 100% 6,28% 93,72% 2,85% 2,76%     

02 ACS primaire sector 100% 30,13% 69,87% 18,26% 25,01%     
03 ACS sector transformatie 100% 16,46% 83,54% 5,57% 4,18%     
04 Controle van het ACS 100% 88,40% 11,60% 0,69% 7,66%   5,64% 7,02% 

05 Inspecties van infrastructuur, inrichting en 
hygiëne  100% 58,76% 41,24% 14,45% 23,97%     

06 Inspecties traceerbaarheid 100% 91,85% 8,15% -7,98% -21,47%     

Controle van producten 
07 Pesticiden - Belgische oorsprong  100% 98,74% 1,26% -35,31% 20,40%     

08 Pesticiden - invoer 100% 96,89% 3,11% 28,17% 5,77%     

09 Acrylamide 100% 93,84% 6,16% 62,92% (*) 70,18%     

10 Zware metalen in levensmiddelen  100% 98,95% 1,05% -41,92% 27,35%     

11 Mycotoxines in levensmiddelen  100% 98,62% 1,38% -69,13% -233,17%     

12 Dierlijke producten invoer  100% 97,37% 2,63% 43,13% 59,31%   -1,42% -2,43% 
13 Contactmaterialen  100% 98,03% 1,97% 68,17% -10,20% (*)     

14 E. coli in karkassen en versneden vlees 100% 97,31% 2,69% 27,82% 34,21%     

15 Campylobacter in karkassen en versneden vlees 100% 86,41% 13,59% 22,85% 21,11%     

16 Salmonella in levensmiddelen 100% 97,83% 2,17% 25,60% 16,20%     

17 STEC in levensmiddelen 100% 99,75% 0,25% -119,03% -24,62%     

18 L. monocytogenes in levensmiddelen 100% 99,24% 0,76% -30,33% -15,65%     

Volksgezondheid 
19 Voedseltoxi-infecties 1,00 12,74 -11,39 -27,46% -18,03%     

20 Salmonellose bij de mens 3,00 29,20 -26,45 10,50% 5,70%   -13,47% -12,87% 
21 Listeriose bij de mens  0,06 0,61 -0,54 -24,39% -12,26%     

22 Campylobacteriose bij de mens 7,00 64,95 -57,95 -12,65% -26,87%     

           
(a) meer informatie wordt gegeven in de technische fiches van de VVIs (Bijlage 5); (b) de mediaanwaarde van individuele VVI-resultaten (zie Tabel 3) over een vaste periode van 4 jaar, van 2010 t.e.m. 
2013;(c) het verbeteringspotentieel (VP) = doelstelling – mediaan; (d) relatieve verandering in vergelijking met de doelstelling, als volgt berekend: [(VVI resultaat - mediaan) / VP] x 100%; (e) 
voorwaardelijke 3-kleurenschaal die de relatieve evolutie naar de doelstellingen vergelijkt voor de 22 VVI's over 2 jaar (gaande van rood voor de meest negatieve evolutie, over geel voor 0% tot 
donkergroen voor 100%) 
(*) verandering in evaluatiekader t.o.v. voorgaand jaar (i.e. wettelijke norm, actielimiet, etc.); zie technische fiche VVI (Bijlage 5) 
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De periode die beschouwd dient te worden voor de berekening van de mediaanwaarde, die dienst 
doet als referentiepunt, kan worden gebaseerd op managementcriteria (zie 6.2.2). Het is een 
bepalende factor binnen deze benadering, aangezien het een invloed heeft op de relatieve wijzigingen 
die worden vastgesteld binnen de VVI-categorieën. Hoe korter deze periode, hoe kleiner de 
vergelijkingsbasis tussen 2 jaren en hoe minder stabiliteit in de waargenomen positieve/negatieve 
trends. Dit is vooral zo wanneer een verschuifbare termijn van X jaren wordt toegepast. Aangezien er 
voor de periode 2010 -2015 een positieve evolutie is in de voedselveiligheidstoestand (zie resultaten 
van barometer versie 2.1., Tabel 3) neemt de druk toe om de vooraf bepaalde doelstellingen te 
behalen. Indien een voortdurend verschuivende termijn wordt toegepast, zal de ‘referentie’-
mediaanwaarde toenemen. Als dusdanig wordt niet enkel het VP kleiner (d.w.z. de noemer, zie vgl. 
6.2.1), maar wordt ook het verschil tussen het resultaat van de VVI en de ‘referentie’-mediaan (d.w.z. 
de teller, zie vgl. 6.2.1) beïnvloed. Indien de resultaten van de VVI geen gelijkaardige evolutie volgen 
als de ‘referentie’-mediaan wanneer een verschuifbare termijn van X jaren wordt toegepast, is er dus 
een relatieve vertraging in de positieve evolutie naar de doelstellingen toe.   
 
Er dient in het achterhoofd te worden gehouden dat de resultaten van barometer 2.2. die worden 
voorgesteld in Tabel 4, slechts een korte periode omvatten, die mogelijk te kort is om sterke conclusies 
te kunnen trekken. Desalniettemin illustreren deze resultaten de signaalfunctie van barometer versie 
2.2., wat toelaat om de voedselveiligheidsaspecten te identificeren waar mogelijk meer aandacht aan 
kan worden besteed. Barometer versie 2.2. moet worden gezien als een aanvulling op barometer 
versie 2.1. Het is optioneel om de kwantitatieve resultaten of enkel de kleurenschaal te tonen.  
 
 

8. Antwoord op de vragen 

(i) Zijn de huidige indicatoren nog steeds relevant? 
Zoals vermeld in het SciCom advies 28-2010 (SciCom, 2010) kan de samenstelling van de korf met 
indicatoren in de tijd variëren. Aangezien barometer versie 1.0 reeds een lange periode omvat 
(samengesteld in 2010 met gegevens die teruggaan tot 2007), werd de korf van indicatoren 
beoordeeld aan de hand van een aantal criteria (zie 5). Dit resulteerde in een nieuwe korf met 22 VVIs, 
die werden beoordeeld op het vlak van hun relevantie, aanvaardbaarheid, geloofwaardigheid, vlotte 
opvolging en robuustheid (i.e. RACER-criteria – Bijlage 3 & technische fiches Bijlage 5). Een overzicht 
van de behouden, gewijzigde of nieuw gedefinieerde indicatoren met een korte argumentatie wordt 
in Bijlage 2 gegeven.  
 
(ii) Wat met de indicatoren waarvan de interpretatie voor discussie vatbaar is? 
Voor wat de voedselveiligheidsbarometer betreft, is gebleken dat de indicator gerelateerd aan het 
aantal verplichte meldingen die het FAVV jaarlijks ontvangt, een indicator is waarvan de interpretatie 
voor discussie vatbaar is. Ofschoon het aantal verplichte meldingen een indicatie kan geven over de 
toestand van voedselveiligheid, is het betwistbaar of een verhoging moet worden beschouwd als 
positief (bv. een hogere graad van alertheid of grotere waakzaamheid met betrekking tot gevaren en 
risico's) of als negatief (bv. meer meldingen omdat er zich incidenten hebben voorgedaan). Gelet op 
de moeilijkheid bovendien om een doelstelling voor deze indicator te bepalen, werd ervoor gekozen 
om deze indicator uit de voedselveiligheidsbarometer te verwijderen.  
 
(iii) Dienen nieuwe indicatoren opgenomen te worden? 
Er worden een aantal nieuwe indicatoren voorgesteld om opgenomen te worden in de nieuwe versie 
van de barometer (zie 5.). Zoals ook vermeld in SciCom advies 28-2010 (SciCom, 2010) wordt 
opgemerkt dat, hoewel nieuwe VVIs opgenomen zijn, de moeilijkheid blijft bestaan om een zo 
representatief mogelijke indicatorenkorf te hebben, zonder alle potentiële risico's of gevaren die zich 
zouden kunnen voordoen op te nemen. 
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(iv) Is een nieuwe weging van de indicatoren aangewezen? 
De beoordeling van de indicatoren in functie van hun directe relatie met voedselveiligheid, zoals deze 
door verschillende stakeholders in de voedselketen wordt waargenomen, werd geïdentificeerd als één 
van de sterktes van de barometer (zie SWOT-analyse, Bijlage 1). Aangezien er reeds enige tijd 
verstreken is sinds de stakeholders geraadpleegd werden over het relatieve belang van VVIs en 
aangezien er in de barometer nieuwe indicatoren opgenomen zijn, wordt een nieuwe weging 
aanbevolen. Wegingsfactoren kunnen worden toegepast in de twee voorgestelde benaderingen van 
de barometer (barometer versie 2.1 en versie 2.2). 
Bemerk dat deze beoordeling enkel betrekking zou mogen hebben op het relatieve belang van de 
indicatoren voor voedselveiligheid, en niet op de doelstellingen die voor de VVI’s beoogd worden.  
 
(v) Dient de huidige schaaldefiniëring (barometer versie 1.0) behouden te blijven? 
Het advies geeft twee benaderingen die complementair gebruikt kunnen worden (zie 6). 
Het voordeel van de schaal toegepast voor barometer versie 1.0 en versie 2.1, is dat deze gebaseerd 
is op een eenvoudige berekening, waarbij de toestand van een bepaald jaar rechtstreeks wordt 
vergeleken met de toestand van een vorig jaar. Een positief barometerresultaat stemt overeen met 
een gunstige evolutie van de toestand, terwijl een negatief resultaat wijst op een ongunstige evolutie.  
Barometer 2.1 is als dusdanig een nuttig instrument voor communicatie. De in de SWOT 
geïdentificeerde zwaktes met betrekking tot de interpretatie van de absolute waarde van het 
barometerresultaat en het feit dat schommelingen van de barometerresultaten meestal kunnen 
worden teruggebracht tot wijzigingen van een beperkt aantal (en veelal dezelfde) indicatoren, blijven 
echter bestaan. 
Daarom werd gezocht naar alternatieve schalen. Het knelpunt blijft echter dat voedselveiligheid geen 
absolute toestand is. Door het introduceren van een 'voedselveiligheidsdoelstelling' wordt 
daarentegen een referentiepunt ingevoerd. In die zin wordt een alternatieve schaaldefiniëring 
voorgesteld, die gebaseerd is op vooraf bepaalde doelstellingen voor de verschillende VVIs. Aldus heeft 
deze benadering - barometer versie 2.2 - een toegevoegde informatieve waarde en kan deze 
beleidsondersteunend gebruikt worden. 
 
(vi) Is een trendanalyse op basis van de resultaten van de barometer mogelijk? 
Een ’analyse’, of eerder een ’observatie’ van trends, is mogelijk in die zin dat dit eigenlijk overeenkomt 
met wat visueel kan worden waargenomen in de barometerresultaten over een langere termijn. Er 
dient te worden opgemerkt dat ofschoon de finale barometerresultaten gebruikt worden als een 
eerste lijn van communicatie, de werkelijke evaluatie van de toestand van de voedselveiligheid 
gebaseerd is op de resultaten van de afzonderlijke indicatoren. Enkel wat gemeten is, wordt 
waargenomen. Aangezien de korf van VVIs niet alle potentiële risico's of gevaren omvat die zich 
kunnen voordoen (bv. opkomende risico's zijn niet opgenomen in de korf), is het dus mogelijk dat 
specifieke incidenten niet worden opgepikt door de barometer. Het voornaamste doel van de 
barometer is om de algemene toestand alsook de evolutie van de voedselveiligheid te meten op basis 
van de indicatoren die rechtstreeks of onrechtstreeks gekoppeld zijn aan de controle op en de naleving 
van de voedselveiligheid doorheen de voedselketen. Het is niet de bedoeling om een uitgebreide "all-
in" risicobeoordeling uit te voeren of de toestand van de volksgezondheid te meten (SciCom, 2010). 
 
 

9. Conclusies 

De voedselveiligheidsbarometer (versie 1.0) werd herzien, wat resulteerde in een nieuwe korf met 22 
voedselveiligheidsindicatoren. Er worden twee benaderingen voorgesteld om de toestand van de 
voedselveiligheid te berekenen, namelijk (i) als een meting in termen van een verandering van de 
toestand in vergelijking met het voorgaande jaar (i.e. versie 2.1, met een gelijkaardige benadering zoals 
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gebruikt werd in versie 1.0) en (ii) als een meting ten opzichte van vooropgestelde doelstellingen (i.e. 
versie 2.2). In die zin vullen beide benaderingen elkaar aan, aangezien de eerste benadering of 
barometer versie 2.1 eerder een communicatiemiddel is, terwijl de tweede benadering of barometer 
versie 2.2 een meer beleidsoriënterend instrument is. 
Dit advies heeft betrekking op de beoordeling van het concept van de voedselveiligheidsbarometer op 
wetenschappelijke basis. Ofschoon het Wetenschappelijk Comité een methodologie van benadering 
voorstelt, is het aan het risicomanagement om het concept een praktische invulling te geven, onder 
meer met betrekking tot vooropgestelde doelstellingen, het gekozen tijdvenster voor vergelijking, enz. 
Een bijkomende verfijning van de barometer zou kunnen bestaan uit het wegen van de indicatoren in 
functie van hun directe relatie met voedselveiligheid zoals gepercipieerd door verschillende 
stakeholders van de voedselketen.  
 
 
 
 
 

Voor het Wetenschappelijk Comité, 
De Voorzitter, 

 
 
 
 
 

 
 
 

Prof. Dr. E. Thiry (Get.) 
 Brussel, 26/04/2018 
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Voorstelling van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV 
 
Het Wetenschappelijk Comité is een adviesorgaan van het Belgisch Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dat onafhankelijk wetenschappelijk advies verschaft met 
betrekking tot risicobeoordeling en risicobeheer in de voedselketen en dit op vraag van de gedelegeerd 
bestuurder van het FAVV, de Minister die bevoegd is voor de voedselveiligheid of op eigen initiatief. 
Het Wetenschappelijk Comité wordt administratief en wetenschappelijk ondersteund door de 
Stafdirectie voor Risicobeoordeling van het Agentschap. 
 
Het Wetenschappelijk Comité bestaat uit 22 leden die benoemd zijn bij koninklijk besluit op basis van 
hun wetenschappelijke expertise in domeinen die te maken hebben met de veiligheid van de 
voedselketen. Het Wetenschappelijk Comité kan bij de voorbereiding van een advies beroep doen op 
externe deskundigen die geen lid zijn van het Wetenschappelijk Comité. Net als de leden van het 
Wetenschappelijk Comité dienen zij in staat te zijn om onafhankelijk en onpartijdig te kunnen werken. 
Om de onafhankelijkheid van de adviezen te waarborgen worden potentiële belangenconflicten 
transparant beheerd.  
 
De adviezen zijn gebaseerd op een wetenschappelijke beoordeling van de vraagstelling. Zij vertolken 
het standpunt van het Wetenschappelijk Comité dat in consensus is genomen op basis van 
risicobeoordeling en de bestaande kennis over het onderwerp.  
 
De adviezen van het Wetenschappelijk Comité kunnen aanbevelingen bevatten voor het 
controlebeleid van de voedselketen of voor de belanghebbende partijen. De opvolging van de 
aanbevelingen voor het beleid behoort tot de verantwoordelijkheid van de risicomanagers. 
 
Vragen over een advies kunnen gericht worden aan het secretariaat van het Wetenschappelijk Comité: 
Secretariaat.SciCom@favv.be. 
 
 
Leden van het Wetenschappelijk Comité 
 
Het Wetenschappelijk Comité 2013-2017, dat het voorlopig advies heeft uitgebracht, was 
samengesteld uit de volgende leden: 
 
D. Berkvens, A. Clinquart, G. Daube, P. Delahaut, B. De Meulenaer, S. De Saeger, L. De Zutter, J. Dewulf, 
P. Gustin, L. Herman, P. Hoet, H. Imberechts, A. Legrève, C. Matthys, C. Saegerman, M.-L. Scippo, M. 
Sindic, N. Speybroeck, W. Steurbaut, E. Thiry, M. Uyttendaele, T. van den Berg 
 
Het Wetenschappelijk Comité 2017-2021, dat het definitief advies heeft uitgebracht, is samengesteld 
uit de volgende leden: 
 
S. Bertrand*, M. Buntinx, A. Clinquart, P. Delahaut, B. De Meulenaer, N. De Regge, S. De Saeger, J. 
Dewulf, L. De Zutter, M. Eeckhout, A. Geeraerd, L. Herman, P. Hoet, J. Mahillon, C. Saegerman, M.-L. 
Scippo, P. Spanoghe, N. Speybroeck, E. Thiry, T. van den Berg, F. Verheggen, P. Wattiau 
 
* tot 23/03/2018 
 
Belangenconflict 
Er werden geen belangenconflicten gemeld. 

mailto:Secretariaat.SciCom@favv.be
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Dankbetuiging 
Het Wetenschappelijk Comité dankt de Stafdirectie voor Risicobeoordeling en de leden van de 
werkgroep voor de voorbereiding van het ontwerpadvies.  
 
Samenstelling van de werkgroep 
De werkgroep was samengesteld uit: 
 
Leden van het Wetenschappelijk Comité: M. Uyttendaele (verslaggever), D. Berkvens, N. 

Speybroeck, L. Herman, H. Imberechts, W. 
Steurbaut, B. De Meulenaer, M. Sindic 

Externe experten: L. Jacxsens (UGent) 
Dossierbeheerder: W. Claeys 

 
 
Open raadpleging 
Om de transparantie te vergroten, maar zonder afbreuk te doen aan de onafhankelijke positie van het 
Wetenschappelijk Comité, werden de leden van het Raadgevend Comité, alsook de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (C. Berthot) en het WIV (K. Dierick) 
uitgenodigd om hun bemerkingen bij het advies te geven. De ontvangen bemerkingen alsook het 
antwoord op deze bemerkingen zijn weergegeven in bijlage van het advies (Bijlage 6). 
 
 
Wettelijk kader 
Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen, inzonderheid artikel 8;  
Koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het 
Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen;  
Huishoudelijk reglement, bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende 
de samenstelling en de werkwijze van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, goedgekeurd door de Minister op 8 juni 2017. 
 
 
Disclaimer 
Het Wetenschappelijk Comité behoudt zich, te allen tijde, het recht voor dit advies te wijzigen indien 
nieuwe informatie en gegevens ter beschikking komen na de publicatie van deze versie.  
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Bijlage 1. Samenvatting van de resultaten van de SWOT analyse van de barometer  
 

     trengths - Sterktes 

1. laat de observatie van trends toe 

2. geeft de algemene toestand van de evolutie van de voedselveiligheid, de 
plantengezondheid en dierengezondheid weer  

3. de wetenschappelijke validatie  

De barometer werd ontwikkeld door het SciCom en in tijdschriften met ‘peer review’ gepubliceerd. 

4. de berekening van de barometers (de verschillende indicatoren) verhoogt en bevordert 
de evaluatie van de datakwaliteit  

5. het relatieve belang van de indicatoren met betrekking tot de veiligheid van de 
voedselketen werd door de verschillende stakeholders beoordeeld, wat de aanvaarding 
van de barometers verhoogt  

 
 
 

 

      eaknesses - Zwaktes 

1. de mogelijke, tegenstrijdige interpretatie van de indicatoren m.b.t. meldingen  

In de oorspronkelijke zin, dienen deze indicatoren (bv. verplichte meldingen voedselveiligheid, 
aangifteplichtige dieren-/plantenziektes en schadelijke organismen, meldingen van abortus bij 
runderen) geïnterpreteerd te worden als een meting van de waakzaamheid van de sector. Dit kan 
tegenstrijdig lijken bij grote positieve of negatieve afwijkingen. 

2. de interpretatie van het finale barometerresultaat 

Is de waargenomen verbetering/achteruitgang realistisch? Hoe dient de procentuele 
toename/afname van het barometerresultaat geïnterpreteerd te worden? De barometer meet de 
toestand niet in absolute termen.  

3. de verklaring van het finale barometerresultaat kan vaak herleid worden tot fluctuaties 
waargenomen voor een beperkt aantal indicatoren 

4. de barometer is onvoldoende gekend bij operatoren en consumenten 

Dit heeft eerder betrekking op communicatie dan op de barometer zelf. Echter, de verklaring van 
het barometerresultaat vraagt soms een te technische uitleg.  

5. de barometer bevat geen indicatoren die gerelateerd zijn aan opkomende risico’s / 
gevaren of niche producten 

 

    pportunities - Kansen  

 

1. verhoogt de (inter)nationale zichtbaarheid van het FAVV 

2. kan een promotiemiddel woorden voor de Belgische voedselketenbenadering & 
producten  

3. in de context van een steeds meer geharmoniseerde markt, is de ontwikkeling van een 
Europese barometer een mogelijke opportuniteit (zie ook de EU ‘baseline’ studies) 
waarvoor de barometer een mogelijk uitgangspunt kan zijn 

4. verbinden aan de cyclus van het meerjarig nationaal controleplan (‘Multi Annual 
National Control Plan’ of MANCP) 

(i) koppelen van door het beleid vooraf bepaalde doelstellingen met tijdens een MANCP cyclus op 
te volgen indicatoren, en (ii) periodieke evaluatie van de relevantie van de indicatoren op het einde 
van een MANCP cyclus 

 reaths - Bedreigingen 
1. verkeerde interpretatie van het barometerresultaat / doelstelling / concept  

bv. interpretatie van de barometer als een meting van het functioneren van het FAVV of van de 
gezondheidstoestand van de Belgische bevolking. Deze bedreiging benadrukt het belang van een 
goede communicatie waarbij de evolutie van de toestand van de veiligheid van de voedselketen 
over meerdere jaren beschouwd wordt. 

2. de barometer verliest zijn pertinentie  

bv. omdat de barometer geen evolutie meer vertoont, omdat de waargenomen evolutie 
tegenstrijdig is met de perceptie op het terrein, etc. 
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Bijlage 2. Overzicht van de behouden, gewijzigde of nieuw gedefinieerde voedselveiligheidsindicatoren  
 
De indicatoren die geschrapt worden uit de nieuwe korf zijn aangegeven in het rood en de indicatoren die behouden worden in het groen. Nieuwe of alternatieve 
indicatoren die in aanmerking werden genomen, worden in het blauw weergegeven wanneer ze behouden en in het grijs wanneer ze niet behouden werden in 
de nieuwe korf. 
 

Indicatoren m.b.t. de preventieve benadering 
Het aantal verplichte meldingen ontvangen door 
het FAVV met betrekking tot voedselveiligheid 
(geschrapt) 

Elke operator die activiteiten uitvoert die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen, dient het FAVV 
op de hoogte te brengen van elke verdenking of reden om aan te nemen dat een product dat door hem 
wordt ingevoerd, geproduceerd, geteeld, verwerkt, vervaardigd of verdeeld, een potentieel gevaar 
vormt voor de gezondheid van mens, dier of plant.  
Tussen 2007 en 2015 vertoont het aantal meldingen een opwaartse trend. Aangezien verplichte 
meldingen inherent deel uitmaken van de preventieve benadering en essentieel zijn om te voorkomen 
dat risicovolle levensmiddelen in de handel worden gebracht, wordt een stijging van het aantal 
meldingen in barometer versie 1.0 beschouwd als een hogere graad van waakzaamheid met betrekking 
tot het waarborgen van de voedselveiligheid. Een stijging van meldingen zou echter ook beschouwd 
kunnen worden als een indicatie van een toename van voedselveiligheidsgevaren of kan verband 
houden met het feit dat er zich incidenten hebben voorgedaan. Aangezien de interpretatie van deze 
indicator een discussiepunt vormde, wordt de indicator uit de korf verwijderd. Een bijkomend argument 
voor de verwijdering van deze indicator is dat het moeilijk is om een doelstelling te bepalen. 

Levensmiddelenfraude 
(overwogen, maar niet behouden) 

Een indicator met betrekking tot levensmiddelenfraude werd overwogen. De beschrijving van deze 
indicator (bv. wat moet worden opgenomen? de in aanmerking genomen populaties en gevaren 
wijzigen van het ene jaar op het andere) en datacollectie (bv. vertekende gegevens aangezien controles 
gericht zijn op ingevoerde producten met hoger risico) zijn moeilijk. Net zoals bij de indicator met 
betrekking tot verplichte meldingen inzake voedselveiligheid is deze indicator bovendien voor meer dan 
één interpretatie vatbaar (i.e. zijn meer opsporingen van fraude met levensmiddelen positief of negatief 
gerelateerd aan het waarborgen van de voedselveiligheid?).  

Het percentage van gevalideerde 
autocontrolesystemen in de toeleveringssector 
van de primaire productie 
(behouden) 

De indicatoren met betrekking tot het percentage van gevalideerde ACS vertonen in het algemeen een 
stijgende trend tussen 2007 en 2015. Aangezien deze indicatoren nog steeds heel relevant zijn in de 
context van voedselveiligheid, worden ze weerhouden, maar opnieuw gedefinieerd als "het percentage 
inrichtingen (op basis van de uitgevoerde hoofdactiviteit) die een gevalideerd autocontrolesysteem 
hebben voor al hun activiteiten ". "Hoofdactiviteit" is een term gebruikt binnen het FAVV om te 
verwijzen naar de activiteit die de hoogste omzet oplevert van alle door de operator uitgevoerde 
activiteiten. 

Het percentage van gevalideerde 
autocontrolesystemen in de primaire sector 
(behouden) 
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Het percentage van gevalideerde 
autocontrolesystemen in de transformatiesector 
(behouden) 

In de vorige barometer versie 1.0 werden deze indicatoren uitgedrukt als "het percentage van 
uitgevoerde sleutelactiviteiten met een gevalideerd ACS". Een "sleutelactiviteit" is een term die voor 
deze indicatoren geïntroduceerd werd bij de ontwikkeling van barometer 1.0 en verwijst naar een 
activiteit in de voedselketen die een aanzienlijk productievolume vertegenwoordigt en/of een 
aanzienlijke impact heeft op de veiligheid van de voedselketen door de aard zelf van de activiteit.  

Het percentage van gevalideerde 
autocontrolesystemen in de sector van de 
gemeenschapskeukens 
(geschrapt) 

Deze indicator vertoont een stijgende trend tussen 2007 en 2015. Het percentage van gevalideerde ACS 
in de sector van de gemeenschapskeukens blijft echter zeer laag; slechts 2% in 2015. Ofschoon de 
aanwezigheid van een gevalideerd ACS relevant is, vormt de toepassing van goede hygiënepraktijken in 
dergelijke levensmiddelenbedrijven die kant-en-klare levensmiddelen verstrekken aan grote 
consumentengroepen, een eerste cruciale stap die moet worden vervuld om de voedselveiligheid te 
waarborgen.  
De indicator wordt uit de indicatorenkorf verwijderd. Voor dit segment van de voedselketen (business-
to-consumer) wordt de eerste prioriteit gegeven aan hygiëne.  

Controle van de autocontrole doorheen de 
voedselketen in de toeleveringssector van de 
primaire productie, in de primaire 
productiesector en in de transformatiesector 
(behouden) 

Na een afname in 2009-2010 vertoont de indicator gerelateerd aan inspecties met betrekking tot 
autocontrole doorheen de voedselketen opnieuw een opwaartse trend. Gelet op het belang van een 
goed functionerend ACS wordt de indicator behouden, maar wordt de scope ervan verengd tot de 
toeleveringssector van de primaire productie, de primaire productiesector en de transformatiesector. 
Voor de distributiesector (met inbegrip van hotels & restaurants, grootkeukens, groot- en kleinhandel), 
een business-to-consumer segment van de keten, wordt de nadruk gelegd op hygiëne (zie volgende 
indicator). 

Inspecties van infrastructuur, inrichtingen en 
hygiëne in de sectoren distributie, hotels & 
restaurants en grootkeukens 
(behouden) 

Het percentage van gunstige inspecties m.b.t. de infrastructuur, inrichting en hygiëne in de 
horecasector, in grootkeukens en in groot- en kleinhandel blijft ongewijzigd. Goede hygiëne is een 
basisvoorwaarde om veilig voedsel te verkrijgen. In de sector horeca, grootkeukens en groot- en 
kleinhandel, waar maaltijden worden bereid of waar levensmiddelen rechtstreeks worden verkocht aan 
de consument, en dat een sector is met vaak een hoog personeelsverloop, is kennis van goede 
hygiënepraktijken van cruciaal belang. 

Inspecties m.b.t. traceerbaarheid in de 
voedselketen 
(behouden) 

De doelstelling van deze inspecties is om te beoordelen of operatoren over een efficiënt 
traceerbaarheidssysteem beschikken. De mogelijkheid om elk product te traceren en te volgen 
doorheen alle fasen van de productie-, verwerkings- en distributieprocessen is essentieel voor een 
efficiënt crisisbeheer en als dusdanig een belangrijk aspect voor het waarborgen van de 
voedselveiligheid. Bijgevolg wordt de indicator behouden in de nieuwe korf. 

Indicatoren m.b.t. de controle van producten 
Residuen van pesticiden/herbiciden in groenten 
en fruit van Belgische oorsprong 
(behouden) 

Deze indicatoren hebben een hoog conformiteitsniveau en vertonen een licht positieve trend tussen 
2007 en 2015.  Gelet op de relevantie van deze indicatoren, worden ze behouden in de nieuwe 
indicatorenkorf. Er wordt voor gekozen om de indicatoren niet te combineren in één VVI aangezien het 
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Residuen van pesticiden/herbiciden in groenten 
en fruit afkomstig van andere EU-landen en van 
derde landen 
(behouden) 

verschil tussen binnenlandse en ingevoerde producten een bijkomende informatieve waarde heeft en 
de elementen die een mogelijke druk op de twee indicatoren kunnen uitvoeren, verschillend zijn. 

Acrylamide 
(behouden) 

Een indicator met betrekking het percentage monsters van levensmiddelen die conform zijn voor 
procescontaminanten werd in overweging genomen als alternatief voor de indicator "acrylamide". 
Echter, doordat er voor een aantal procescontaminanten geen echte (actie)limieten beschikbaar zijn of 
enkel beschikbaar zijn voor een beperkt aantal levensmiddelen en/of doordat het aantal monsters dat 
elk jaar geanalyseerd wordt, relatief beperkt is (bv. 3-monochloorpropaan-1,2-diol of 3-MCPD, furaan, 
ethylcarbamaat, benzeen), werd ervoor gekozen om momenteel dergelijke, brede indicator niet op te 
nemen en de indicator "acrylamide" te behouden als een indicator voor het chemisch gevaar: 
procescontaminant. 

Procescontaminanten 
(overwogen, maar niet behouden) 

Lood en cadmium in fruit en groenten 
(geschrapt) 

De indicatoren "lood en cadmium in fruit en groenten" en "kwik in weekdieren, schaaldieren en vis" 
vertonen een hoog conformiteitsniveau tussen 2007 en 2015. Aangezien de scope van deze indicatoren 
als te eng wordt beschouwd, worden ze gecombineerd/opgenomen in een nieuwe, ruimere indicator 
met betrekking tot de controle van alle zware metalen (niet enkel lood, cadmium en kwik, maar ook bv. 
aluminium, arseen, tin) en dit in alle gecontroleerde levensmiddelmatrices.  
Uit een vergelijking van de resultaten van de verschillende Vlaamse humane biomonitoringscampagnes 
uitgevoerd door het Steunpunt Milieu & Gezondheid in 1999; 2002-2006; 2007-2011 en in 2013 
(http://www.milieu-en-gezondheid.be/), blijkt er onder meer een afname te zijn van de blootstelling 
aan lood, wat deels te wijten is aan de invoer van loodvrije benzine, maar ook aan andere saneringen 
(bv. verwijderen van loden drinkwaterleidingen). De achtergrondwaarden voor de biomerker cadmium 
zijn in Vlaanderen in het algemeen laag en stabiel. Ofschoon tijdens de laatste meetcampagne 
gelijkaardige cadmiumgehaltes gemeten werden als in 2007-2011, zijn de waarden lager dan in 2004. 
De metingen worden o.a. uitgevoerd in bloed- en urinestalen en bevatten aldus geen informatie over 
de mogelijke bronnen van blootstelling (bv. niet alleen voeding, maar ook andere producten, milieu, 
etc. kunnen een mogelijke bron zijn). 

Kwik in weekdieren, schaaldieren en vis 
(geschrapt) 
Zware metalen in levensmiddelen 
(nieuw) 

Aflatoxine en deoxynivalenol in levensmiddelen 
(geschrapt) 
Mycotoxines in levensmiddelen  
(nieuw) 

De scope van deze indicator wordt uitgebreid door alle mycotoxines die gecontroleerd worden in 
levensmiddelen, op te nemen (i.e. ook patuline, ochratoxine, fumonisinen, zearalenone en T2/HT2, 
naast de aflatoxines en deoxynivalenol). 

Substanties met een anabole werking, niet-
toegestane stoffen en diergeneesmiddelen voor 
runderen en varkens 
(geschrapt) 

Tussen 2007 en 2015 werd een conformiteitsniveau van bijna 100% (gemiddeld 99,9%) gerapporteerd 
voor deze indicator. Hoewel stoffen met een anabole werking, niet-toegelaten stoffen en 
diergeneesmiddelen een potentieel gevaar voor de volksgezondheid blijven (bv. onoordeelkundig 
gebruik van diergeneesmiddelen kan leiden tot een blootstelling die de aanvaardbare dagelijkse inname 

http://www.milieu-en-gezondheid.be/
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of de ADI overschrijdt), wordt ervoor gekozen om de indicator te verwijderen. Desalniettemin, wanneer 
controleresultaten erop wijzen dat deze gevaren hernieuwde aandacht vereisen, kan het gebruik van 
deze indicator opnieuw in overweging worden genomen. 

Antibioticaresistentie in voedingsproducten 
(overwogen, maar niet behouden) 

Het percentage van ESBL ('extended beta-lactamase')-producerende E. coli (die resistent zijn voor vele 
penicilline en cefalosporine antibiotica en vaak ook voor andere klassen van antibiotica) aangetroffen 
in levensmiddelen werd in overweging genomen als nieuwe VVI met betrekking tot 
antibioticaresistentie in levensmiddelen. Er wordt echter besloten om de indicator niet op te nemen in 
de nieuwe korf aangezien een consistente datacollectie (d.w.z. resultaten zijn elk jaar beschikbaar en 
worden op een vergelijkbare wijze verzameld) niet kan worden gewaarborgd. Bovendien wordt een 
indicator met betrekking tot antibioticaresistentie opgenomen in de diergezondheidsbarometer, met 
name de diergezondheidsindicator “antibioticaresistentie bij E. coli indicatorkiemen” (d.w.z. het 
percentage E. coli isolaten uit levende dierlijke bronnen, die gevoelig zijn voor alle geteste 
antimicrobiële middelen). 

Sulfiet in gehakt vlees 
(geschrapt) 

De meerderheid van de controles op sulfiet in gehakt vlees is opgenomen in de inspectiechecklist van 
infrastructuur, inrichting en hygiëne in winkels die gehakt vlees verkopen. De indicator wordt verwijderd 
aangezien de scope van de indicator als te eng beschouwd wordt.  

Verboden kleurstoffen 
(geschrapt) 

De indicator gekoppeld aan de controle van verboden kleurstoffen vertoont een conformiteitsniveau in 
de buurt van 100% (99,8% gemiddeld) tussen 2007 en 2015. Het gebruik van een bepaald aantal 
kleurstoffen is omwille van hun toxiciteit verboden. Het traceren van een verboden kleurstof vindt 
meestal plaats nadat een melding werd gemaakt via het Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) 
en/of na een incident. Kleurstoffen die toegelaten zijn en die aan de vereisten met betrekking tot de 
limieten voor aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) moeten voldoen, worden niet in overweging 
genomen in deze indicator. Net als de indicator die verband houdt met de controle op sulfiet in gehakt 
vlees, wordt de indicator verwijderd omdat de scope van de indicator als te eng beschouwd wordt.  

Levensmiddelenadditieven 
(overwogen, maar niet behouden) 

Een indicator die verband houdt met het percentage monsters van levensmiddelen die conform zijn 
voor voedseladditieven werd in overweging genomen als een alternatief voor de indicatoren met 
betrekking tot de controle van sulfiet in gehakt vlees en van verboden kleurstoffen. Een 
levensmiddelenadditief wordt gedefinieerd in Verordening 1333/20082 als elke stof, met of zonder 
voedingswaarde, die op zichzelf gewoonlijk niet als voedsel wordt geconsumeerd en gewoonlijk niet als 
kenmerkend voedselingrediënt wordt gebruikt, en die voor technologische doeleinden bij het 
vervaardigen, verwerken, bereiden, behandelen, verpakken, vervoeren of opslaan van levensmiddelen 
bewust aan deze levensmiddelen wordt toegevoegd, met als gevolg of redelijkerwijs te verwachten 
gevolg dat de stof zelf of bijproducten ervan, direct of indirect, een bestanddeel van die levensmiddelen 

                                                           
2 Verordening (EG) Nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven 
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worden. De Verordening bevat een positieve lijst van toegelaten levensmiddelenadditieven waarvoor 
maximumlimieten werden bepaald op basis van limieten voor aanvaardbare dagelijkse inname (ADI). 
Over het algemeen worden er niet zoveel non-conformiteiten van levensmiddelenadditieven 
gerapporteerd. Aangezien levensmiddelenadditieven geen gevaar met hoge prioriteit zijn, werd ervoor 
gekozen de indicator momenteel niet op te nemen. 

Allergenen/etikettering 
(overwogen, maar niet behouden) 

Een indicator verbonden aan de opsporing van niet-geëtiketteerde allergenen (bv. aanwezig in voedsel 
door (ongewilde) kruisbesmetting), en bij uitbreiding mogelijk een indicator met betrekking tot niet-
correcte etikettering, werd voorgesteld. Het verzamelen van gegevens voor deze indicatoren is echter 
moeilijk door onder andere een gebrek aan wettelijke, kwantitatieve drempelwaarden.   

Dioxines en dioxineachtige PCB's in 
zuivelproducten en in eieren 
(geschrapt) 

De indicator vertoont een conformiteitsniveau in de buurt van 100% (99,8% gemiddeld) tussen 2007 en 
2015. Hoewel zuivelproducten en eieren in hoge mate bijdragen tot het risico van blootstelling aan 
dioxines en dioxineachtige PCB's door consumenten, wordt de scope van de indicator als te eng 
beschouwd. De indicator wordt bijgevolg uit de indicatorenkorf verwijderd.  

Dioxines en dioxine-achtige PCB's in diervoeders 
(geschrapt) 

Ofschoon deze indicator een ruimere scope heeft dan de indicator gerelateerd aan dioxines en 
dioxineachtige PCB's in zuivelproducten en in eieren, wordt ook deze indicator geschrapt.  
Dioxines en dioxineachtige PCB’s zijn toxische stoffen die via diervoeders in levensmiddelen van dierlijke 
oorsprong terecht kunnen komen. De indicator werd oorspronkelijk toegevoegd als een indicator voor 
het chemische gevaar: milieucontaminant. In 2001 heeft de Europese Commissie een communautaire 
strategie voor dioxines en PCB’s aangenomen.3  Deze strategie omvat maatregelen om hun emissie in 
het milieu te beperken of te elimineren door middel van een brongerichte aanpak, en om de 
aanwezigheid van dioxinen en PCB's in diervoeders en levensmiddelen te reduceren. Sinds 2001 is er 
veel vooruitgang geboekt en er wordt een hoge conformiteit in diervoeders waargenomen in België 
(gemiddeld 99,8% tussen 2007 en 2015). Sporadisch worden er evenwel nog incidenten gemeld, zoals 
bv. de dioxinecontaminatie van diervoeders in Duitsland (2010) te wijten aan het feit dat een partij 
vetzuren, die bedoeld was om te worden gebruikt voor technische doeleinden, vermengd werd met vet 
voor de productie van diervoeders, of de dioxinecontaminatie van varkensvlees in Ierland (2008), 
waarbij het gebruik van verontreinigde broodkruimels uit bakkerijafval als bron geïdentificeerd werd. 
Desalniettemin kan besloten worden dat het gevaar ‘dioxines en dioxine-achtige PCB’s in diervoeders’ 
momenteel minder relevant is voor de voedselveiligheidsbarometer. 
Er werd nagegaan of de controle van andere contaminanten in diervoeders op de Belgische markt (bv. 
mycotoxines, pesticidenresiduen) als uitbreiding van deze indicator of als een alternatieve indicator 
opgenomen kunnen worden. Echter, bij de keuze van een alternatieve indicator dient rekening 
gehouden te worden met een aantal criteria. Essentieel is de relevantie voor de voedselveiligheid. 

                                                           
3 http://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/contaminants/catalogue/dioxins_en  

http://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/contaminants/catalogue/dioxins_en
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Rekening houdend met mogelijke verdunningseffecten in grondstoffen, toevoegingsmiddelen, 
voormengsels, mengvoeders en transferratio’s naar dierlijke weefsels, dienen de beschouwde gevaren 
in diervoeders die potentieel in de levensmiddelen van dierlijke oorsprong terecht kunnen komen, een 
gevaar voor de consument in te houden. Een ander criterium is een vlotte en jaarlijkse opvolging van 
de indicatoren. Idealiter dienen jaarlijkse gelijkaardige analyses uitgevoerd te worden en de data dienen 
relatief makkelijk te bekomen te zijn. 

Chemische en biologische gevaren in ingevoerde 
dierlijke producten bestemd voor menselijke 
consumptie 
(behouden) 

De indicator vertoont een hoog niveau van conformiteit tussen 2007 en 2015 (98,1% gemiddeld). 
Aangezien het een indicator is met een brede scope met betrekking tot gevaren (chemische alsook 
microbiologische gevaren) alsook tot producten (met inbegrip van zeevruchten, vlees, zuivelproducten, 
enz.), blijft de indicator in de korf. 

Contactmaterialen 
(behouden) 

Deze indicator, die gerelateerd is aan chemische stoffen die migreren van contactmaterialen voor 
levensmiddelen (FCM, d.w.z. alle materialen en artikelen die bestemd zijn om met levensmiddelen in 
contact te komen), is een indicator met een ruime scope die de analyses omvat van verschillende 
soorten migrerende FCM stoffen in levensmiddelsimulanten en in levensmiddelen. De problematiek van 
FCM migrerende stoffen blijft een relevant voedselveiligheidsprobleem. De indicator wordt behouden. 

Salmonella sp. bij vleesvarkens 
(geschrapt) 

De voorkeur wordt gegeven aan de controle van Campylobacter als een indicator voor het biologische 
gevaar "zoönosen" op het niveau van slachthuizen en  uitsnijderijen (zie verder).  Daarom worden de 
indicatoren met betrekking tot de controle van Salmonella op het niveau van de primaire dierlijke 
productie en/of bij specifieke dierlijke producten verwijderd. Aangezien Salmonella een belangrijk te 
controleren pathogeen blijft, wordt in de plaats een indicator die verband houdt met de controle van 
Salmonella in een breder gamma van voedingsproducten bemonsterd bij producenten van 
zuivelproducten, in de transformatiesector (met inbegrip van slachthuizen & uitsnijderijen) en in de 
distributiesector (met inbegrip van catering, horeca & grootkeukens) opgenomen in de nieuwe korf. 

Salmonella sp. bij legkippen 
(geschrapt) 
Salmonella sp. bij pluimvee en varkens  
(geschrapt) 
Salmonella sp. in levensmiddelen 
(nieuw) 
E. coli in karkassen en versneden vlees 
(behouden) 

De meeste E. coli zijn onschadelijk en vormen in feite een belangrijk deel van een gezond menselijk en 
dierlijk darmkanaal. Aangezien E. coli een indicator is van de implementering van goede werkings- en 
hygiënepraktijken, wordt de controle van E. coli in karkassen en versneden vlees behouden als een 
indicator voor hygiëne op het niveau van slachthuizen en uitsnijderijen. 
Sommige E. coli zijn echter pathogeen. Shiga-toxine producerende E. coli (STEC) is het E. coli pathotype 
dat het vaakst in verband met voedseltoxi-infecties vermeld wordt. In tegenstelling tot de meeste 
andere VVIs wordt de scope van deze indicator die verband houdt met de controle van E. coli 
hoofdzakelijk in de transformatiesector en in de distributiesector, en bijgevolg eerder op het einde van 
de voedselketen, daarom verengd tot de controle van STEC.   

Shiga-toxine producerende E. coli in 
levensmiddelen 
(behouden) 

Campylobacter in karkassen en versneden vlees 
(nieuw) 

Campylobacter wordt, als alternatief voor Salmonella, opgenomen als een nieuwe indicator voor het 
biologische gevaar ‘zoönosen’ op het niveau van slachthuizen en uitsnijderijen. 
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Listeria monocytogenes in levensmiddelen 
(behouden) 

Listeria monocytogenes is een belangrijk voedselpathogeen dat zware gevolgen kan hebben voor de 
gezondheid. Daarom wordt de indicator met betrekking tot de controle van deze pathogeen in de 
transformatiesector en in de distributiesector behouden in de nieuwe indicatorenkorf. 

Indicatoren m.b.t. de volksgezondheid 
Voedseltoxi-infecties 
(behouden) 

Bij het vergelijken van de resultaten van 2010 met de resultaten van 2015 is het gerapporteerde aantal 
personen getroffen door een collectieve voedseltoxi-infectie en het aantal gevallen van listeriose bij de 
mens gestegen. Deze toename is vermoedelijk tot op zekere hoogte te wijten aan een betere diagnose. 
Het gerapporteerde aantal gevallen van salmonellose bij de mens vertoont daarentegen een afname, 
maar is nog steeds relatief hoog. Het gerapporteerde aantal gevallen van listeriose bij de mens is 
significant lager dan het gerapporteerde aantal personen getroffen door een collectieve voedseltoxi-
infectie of dan het aantal gevallen van salmonellose bij de mens (tussen 2010 en 2015 werd een 
gemiddelde van 0,6 gevallen per 100.000 inwoners gerapporteerd, vergeleken met 13,7 personen 
getroffen door een voedseltoxi-infectie en 28,5 gevallen van salmonellose per 100.000 inwoners). 
Niettemin kan een Listeria-infectie zware gevolgen hebben voor de gezondheid.  
Bemerk dat de resultaten voor deze indicatoren niet enkel afhangen van voedselveiligheidsmaatregelen 
getroffen door operatoren en het beleid, maar ook in grote mate afhangen van het gedrag van de 
consument. Aangezien deze indicatoren die in aanmerking werden genomen in de vorige 
indicatorenkorf belangrijk blijven, worden ze behouden in de nieuwe korf. Bijkomend wordt een nieuwe 
indicator met betrekking tot de volksgezondheid geïntroduceerd, met name het aantal gerapporteerde 
gevallen van campylobacteriose bij de mens, wat één van de meest frequent gerapporteerde zoönosen 
bij de mens is (tussen 2010 en 2015 werden gemiddeld 65,5 gevallen per 100.000 inwoners 
gerapporteerd in België). 

Salmonellose bij de mens 
(behouden) 
Listeriose bij de mens 
(behouden) 
Campylobacteriose bij de mens 
(nieuw) 
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Bijlage 3. RACER criteria toegepast op de voedselveiligheidsindicatoren 
 
op basis van MANCP (2015) 
 
 
Relevant  
(Pertinent) 

Is de gebruikte indicator nauw verbonden met de te bereiken doelstelling, 
namelijk het weergeven van de toestand?  
 De set van de indicatoren dient representatief te zijn voor de gehele keten die 
beschouwd wordt. 
 Gekoppeld aan de doelstellingen (bv. strategische, operationele, beleidsmatige of 
andere normen). 
 

Accepted 
(Aanvaard)  

Wordt de indicator aanvaard door alle stakeholders?  
 De set van indicatoren dient begrepen te worden door de betrokken stakeholders, 
welke met de set akkoord moeten gaan.  
 

Credible 
(Geloofwaardig)  

Is de indicator geloofwaardig? 
  Eenduidig, gemakkelijk te interpreteren en transparant.  
 De indicator produceert consequent hetzelfde resultaat, op basis van betrouwbare 
gegevens. 
  Eenduidige relatie tussen een toename of afname van de indicator enerzijds, en een 
verbetering of verslechtering van de algemene toestand anderzijds 
 

Easy to monitor 
(Makkelijk op te 
volgen) 

Is de indicator makkelijk op te volgen? 
 Gebaseerd op eenvoudig te verkrijgen, objectieve gegevens, van een hoge kwaliteit. 
 Meetbaar op basis van kwantitatieve data en laat toe om evolutieve trends over 
bepaalde tijdsperioden weer te geven. 
 Indicatoren die moeilijk op te volgen zijn, dienen waar mogelijk vermeden te 
worden. 
 

Robust 
(Robuust)  

Zal de indicator bruikbaar blijven en niet onderhevig zijn aan misvattingen / 
manipulatie? 
 Robuuste indicator die in staat is om onder een brede waaier van omstandigheden 
te functioneren, d.w.z. dat de indicator niet gevoelig is voor veranderingen in de 
bredere context van gegevens/indicatoren. 
 Specifieke indicator die beïnvloed wordt door de onderliggende processen, maar niet 
door andere processen. 
 Gevoelige indicator die nauw elke verandering in het onderliggende, te meten 
proces volgt. 
 Ondubbelzinnige indicator die niet meer dan één interpretatie kent.  
 De indicator werd reeds over een lange tijdsperiode gemeten, en verwacht wordt 
dat de indicator nog gedurende verscheidene jaren verder opgevolgd zal worden. 
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Bijlage 4. Relatie tussen verschillende VVIs en de verschillende segmenten 
van de voedselketen 
 

Sector / voedselketensegment 
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Preventieve benadering       

VVI01 Autocontrolesystemen in de toeleveringssector voor 
de primaire productie X      

VVI02 Autocontrolesystemen in de primaire productiesector  X     
VVI03 Autocontrolesystemen in de transformatiesector    X    

VVI04 Controle van de autocontrole in de toeleveringssector 
van de PP, de PP en de transformatie sector X X X    

VVI05 Inspecties van infrastructuur, inrichting en hygiëne in 
de B2C sector     X   

VVI06 Inspecties m.b.t. traceerbaarheid in de voedselketen X X X X   
Controle van producten       

VVI07 Pesticiden in groenten en fruit van Belgische 
oorsprong  X X X   

VVI08 Pesticiden in ingevoerde groenten en fruit    X X  
VVI09 Acrylamide   X X   
VVI10 Zware metalen in levensmiddelen  X X X   
VVI11 Mycotoxines in levensmiddelen  X X X X  

VVI12 
Chemische en biologische gevaren in ingevoerde 
dierlijke producten bestemd voor menselijke 
consumptie 

    X  

VVI13 Contactmaterialen   X X   
VVI14 E. coli in karkassen en versneden vlees   X    
VVI15 Campylobacter in karkassen en versneden vlees   X    
VVI16 Salmonella in levensmiddelen  X X X X  
VVI17 STEC in levensmiddelen  X X X X  
VVI18 Listeria monocytogenes in levensmiddelen  X X X X  
Volksgezondheid       
VVI19 Voedseltoxi-infecties      X 
VVI20 Salmonellose bij de mens      X 
VVI21 Listeriose bij de mens      X 
VVI22 Campylobacteriose bij de mens      X 

(a) slachthuizen en uitsnijderijen worden onder de sector ‘transformatie’ beschouwd 
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Bijlage 5. Technische fiches van de voedselveiligheidsindicatoren (VVIs) 
 
 

Preventive approach 
FSI01 Self-checking systems in the supply sector for primary production 
FSI02 Self-checking systems in the primary production sector 
FSI03 Self-checking systems in the transformation sector 

FSI04 Monitoring of self-checking in the supply sector of PP, the PP and the 
transformation sector 

FSI05 Inspections of infrastructure, installations and hygiene in the B2C 
sector  

FSI06 Inspections regarding traceability within the food chain 
Control of products 

FSI07 Pesticides in fruit and vegetables of Belgian origin 
FSI08 Pesticides in imported fruit and vegetables 
FSI09 Acrylamide 
FSI10 Heavy metals in food 
FSI11 Mycotoxins in food 

FSI12 Chemical and microbiological hazards in imported animal products 
intended for human consumption 

FSI13 Food contact materials 
FSI14 E. coli in carcasses and cut meat 
FSI15 Campylobacter in carcasses and cut meat 
FSI16 Salmonella in food 
FSI17 STEC in foodstuffs 
FSI18 Listeria monocytogenes in foodstuffs 

Public health 
FSI19 Foodborne outbreaks 
FSI20 Salmonellosis in humans 
FSI21 Listeriosis in humans 
FSI22 Campylobacteriosis in humans 
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FSI01: Self-checking systems in the supply sector for primary production 
Description: Percentage of establishments in the supply sector for primary production (based on the 
principal activity1 of registered establishments) having a validated self-checking system (SCS) for all 
their activities. 
Category: preventive measures  
Part of the food chain: supply sector for primary production 

 

Relevance of the indicator: Independent validation of a SCS enhances its surplus value and 
makes it more trustworthy with regard to its functioning. Studies show that the 
development of a well-functioning self-checking is generally translated in a better 
performance with respect to food safety 2 and inspection results appear to be better when 
a validated SCS is present 3.  

 

Accepted: Operators may freely decide whether or not to have their SCS validated. 
Absence of a validation does not mean that the SCS is absent or that it does not function 
properly. However, validation by a third party is a surplus and is more credible as it is done 
independently. 

 

Credible: On the basis of a sector guide and carried out by means of a check-list, companies 
can have their SCS validated by a certification or inspection body (OCI) that has been 
recognized as such by the FASFC. In case there is no approved guide available for a certain 
sector, or if no OCI has been recognized by the FASFC, the operator may resort to the 
FASFC for conducting the validation. 
An increase in the percentage of establishments having a validated SCS for all their 
activities indirectly results in a greater confidence regarding the preventive safeguarding 
of food safety. 

 Easy to monitor: data are collected by the FASFC 

 
Robust: Since 2005, all food chain operators must implement a SCS and have the possibility 
to have it validated.   

Results: 
Year Number of 

registered 
establishments (a) 

% establishments 
with a validated 

self-checking 
system 

Calculation of the 
indicator 

Limit 

2015 4289 8.86% - 0.94% 

Not applicable 

2014 4025 8.94% + 6.65% 
2013 3613 8.39% + 5.46% 
2012 3584 7.95% + 72.82% 
2011 5846 4.60% + 24.01% 
2010 5309 3.71%  

(a) based on the number of establishments having their principal activity (i.e. the activity generating the highest 
turnover) in the sector concerned 

                                                           
1 The principal activity of an operator is the activity that generates the highest turnover. 
2 Jacxsens L. et al. (2015) Measuring microbial food safety output and comparing self-checking systems of food 
business operators in Belgium. Food Control 49, 59-69. 
Habib et al. (2012) Campylobacter contamination in broiler carcasses and correlation with slaughterhouses 
operational hygiene inspection. Food Microbiology 29, 105-112. 
Sampers I. et al. (2010) Relation between Campylobacter contamination and performance of Food Safety 
Management Systems in the poultry meats industries. Journal of Food Protection 73(8),  
1447-1457.  
Noble S. et al. (2009) Frequency and type of food safety infractions in food establishments with and without 
certified food handlers. Food Protection Trends 29, 840-848. 
3 FASFC annual report 2013 
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Trend:  
Establishments having as registered principal activity ‘supply of primary production’, also include 
smaller businesses at the level of retail (e.g. retail of animal feed, garden centers), wholesale business 
(e.g. seeds, animal feed, soil improvement agents and growing substrates) and agricultural businesses 
(e.g. producers of seeds and propagation material of plant species, animal feed manufacturers). 
Overall, a positive trend is observed with a remarkable increase in 2012. The FASFC takes a lot of 
initiatives to help implement a SCS in businesses and to encourage its validation. Operators with 
validated SCS benefit from a reduced inspection frequency by the FASFC and a reduction on their 
annual contribution.  
Nevertheless, there is still a lot room for improvement given that only around 10% of establishments 
having their registered principal activity in the supply sector for primary production have a validated 
SCS covering all their activities. Additionally, it seems that the number of establishments in this sector 
having a validated SCS covering all their activities stagnates, which could indicate some sort of 
saturation in the field. 
Goal: 100% of the establishments have a validated SCS covering all their activities. 
Additional information: 
Self-checking stands for the entire set of measures that are taken by operators in order to ensure that 
all products in all phases of the production, processing and distribution process and falling under their 
responsibility, meet:  
- the legal requirements regarding food safety;  
- the legal requirements regarding product or produce quality, which belongs to the competence of 

the FASFC;  
- meeting the requirements regarding traceability and surveillance of effective compliance of these 

requirements.  
More information regarding self-checking can be found at: http://www.favv-afsca.be/autocontrole-nl/ 
[Dutch] or http://www.favv-afsca.be/autocontrole-fr/ [French] 
 
 
 
Back to the list of indicators  

http://www.favv-afsca.be/autocontrole-nl/
http://www.favv-afsca.be/autocontrole-fr/
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FSI02: Self-checking systems in the primary production sector 
Description: Percentage of establishments in the primary production sector (based on the principal 
activity4 of registered establishments) having a validated self-checking system (SCS) for all their 
activities. 
Category: preventive measures 
Part of the food chain: primary production sector 

 

Relevance of the indicator: Independent validation of a SCS enhances its surplus value and 
makes it more trustworthy with regard to its functioning. Studies show that the 
development of a well-functioning self-checking is generally translated in a better 
performance with respect to food safety 5 and inspection results appear to be better when 
a validated SCS is present 6.  

 

Accepted: Operators may freely decide whether or not to have their SCS validated. 
Absence of a validation does not mean that the SCS is absent or that it does not function 
properly. However, validation by a third party is a surplus and is more credible as it is done 
independently. 

 

Credible: On the basis of a sector guide and carried out by means of a check-list, companies 
can have their SCS validated by a certification or inspection body (OCI) that has been 
recognized as such by the FASFC. In case there is no approved guide available for a certain 
sector, or if no OCI has been recognized by the FASFC, the operator may resort to the 
FASFC for conducting the validation. 
An increase in the percentage of establishments having a validated SCS for all their 
activities indirectly results in a greater confidence regarding the preventive safeguarding 
of food safety. 

 Easy to monitor: data are collected by the FASFC 

 
Robust: Since 2005, all food chain operators must implement a SCS and have the possibility 
to have it validated.   

Results: 
Year Number of 

registered 
establishments (a) 

% establishments 
with a validated 

self-checking 
system 

Calculation of the 
indicator 

Limit 

2015 39112 47.60% + 11.0% 

Not applicable 

2014 42101 42.89% + 0.46% 
2013 39510 42.69% + 7.38% 
2012 40392 39.76% + 94.05% 
2011 71532 20.49% + 36.28% 
2010 66511 15.04%  

(a) based on the number of establishments having their principal activity (i.e. the activity generating the highest 
turnover) in the sector concerned 

                                                           
4 The principal activity of an operator is the activity that generates the highest turnover. 
5 Jacxsens L. et al. (2015) Measuring microbial food safety output and comparing self-checking systems of food 
business operators in Belgium. Food Control 49, 59-69. 
Habib et al. (2012) Campylobacter contamination in broiler carcasses and correlation with slaughterhouses 
operational hygiene inspection. Food Microbiology 29, 105-112. 
Sampers I. et al. (2010) Relation between Campylobacter contamination and performance of Food Safety 
Management Systems in the poultry meats industries. Journal of Food Protection 73(8),  
1447-1457.  
Noble S. et al. (2009) Frequency and type of food safety infractions in food establishments with and without 
certified food handlers. Food Protection Trends 29, 840-848. 
6 FASFC annual report 2013 
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Trend:  
Overall, a favorable evolution is observed. The FASFC takes a lot of initiatives to help implement a SCS 
in businesses and to encourage its validation. Operators with validated SCS benefit from a reduced 
inspection frequency by the FASFC and a  reduction on their annual contribution.  
The primary production sector has in comparison with other sectors the highest % of establishments 
having a validated self-checking system (SCS) for all their activities.  
Goal: 100% of the establishments have a validated self-checking system covering all their activities. 
Additional information: 
Self-checking stands for the entire set of measures that are taken by the operators in order to ensure 
that all products in all phases of the production, processing and distribution process and falling under 
their responsibility, meet:  
- the legal requirements regarding food safety;  
- the legal requirements regarding product or produce quality, which belongs to the competence of 

the FASFC;  
- meeting the requirements regarding traceability and surveillance of effective compliance of these 

requirements.  
More information regarding self-checking can be found at: http://www.favv-afsca.be/autocontrole-nl/ 
[Dutch] or http://www.favv-afsca.be/autocontrole-fr/ [French] 
 
 
 
Back to the list of indicators  

http://www.favv-afsca.be/autocontrole-nl/
http://www.favv-afsca.be/autocontrole-fr/
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FSI03: Self-checking systems in the transformation sector  
Description: Percentage of establishments in the transformation sector (based on the principal 
activity7 of registered establishments) having a validated self-checking system (SCS) for all their 
activities. 
Category: preventive measures 
Part of the food chain: transformation sector 

 

Relevance of the indicator: Independent validation of a SCS enhances its surplus value and 
makes it more trustworthy with regard to its functioning. Studies show that the 
development of a well-functioning self-checking is generally translated in a better 
performance with respect to food safety 8 and inspection results appear to be better when 
a validated self-checking system is present 9.  

 

Accepted: Operators may freely decide whether or not to have their self-checking system 
validated. Absence of a validation does not mean that the self-checking system is absent 
or that it does not function properly. However, validation by a third party is a surplus and 
is more credible as it is done independently. 

 

Credible: On the basis of a sector guide and carried out by means of a check-list, companies 
can have their SCS validated by a certification or inspection body (OCI) that has been 
recognized as such by the FASFC. In case there is no approved guide available for a certain 
sector, or if no OCI has been recognized by the FASFC, the operator may resort to the 
FASFC for conducting the validation. 
An increase in the percentage of establishments having a validated SCS for all their 
activities indirectly results in a greater confidence regarding the preventive safeguarding 
of food safety. 

 Easy to monitor: data are collected by the FASFC 

 
Robust: Since 2005, all food chain operators must implement a SCS and have the possibility 
to have it validated.   

Results: 
Year Number of 

registered 
establishments (a) 

% establishments 
with a validated 

self-checking 
system 

Calculation of the 
indicator 

Limit 

2015 3328 19.95% - 5.50% 

Not applicable 

2014 3088 21.11% - 0.11% 
2013 2938 21.14% + 8.74% 
2012 3097 19.44% + 44.20% 
2011 3687 13.48% + 7.27% 
2010 3382 12.75%  

(a) based on the number of establishments having their principal activity (i.e. the activity generating the highest 
turnover) in the sector concerned 

                                                           
7 The principal activity of an operator is the activity that generates the highest turnover. 
8 Jacxsens L. et al. (2015) Measuring microbial food safety output and comparing self-checking systems of food 
business operators in Belgium. Food Control 49, 59-69. 
Habib et al. (2012) Campylobacter contamination in broiler carcasses and correlation with slaughterhouses 
operational hygiene inspection. Food Microbiology 29, 105-112. 
Sampers I. et al. (2010) Relation between Campylobacter contamination and performance of Food Safety 
Management Systems in the poultry meats industries. Journal of Food Protection 73(8),  
1447-1457.  
Noble S. et al. (2009) Frequency and type of food safety infractions in food establishments with and without 
certified food handlers. Food Protection Trends 29, 840-848. 
9 FASFC annual report 2013 
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Trend:  
The % of establishments with a validated SCS increases until 2012-2013, after which a stagnation (and 
even some decrease) is observed. The FASFC nevertheless takes a lot of initiatives to help implement 
a SCS in businesses and to encourage its validation. Operators with validated SCS benefit from a 
reduced inspection frequency by the FASFC and a reduction on their annual contribution. A possible 
explanation for the slight drop observed in 2014-2015 could be some sort of saturation in the field. 
Goal: 100% of the establishments have a validated SCS covering all their activities. 
Additional information: 
Self-checking stands for the entire set of measures that are taken by the operators in order to ensure 
that all products in all phases of the production, processing and distribution process and falling under 
their responsibility, meet:  
- the legal requirements regarding food safety;  
- the legal requirements regarding product or produce quality, which belongs to the competence of 

the FASFC;  
- meeting the requirements regarding traceability and surveillance of effective compliance of these 

requirements.  
More information regarding self-checking can be found at: http://www.favv-afsca.be/autocontrole-nl/ 
[Dutch] or http://www.favv-afsca.be/autocontrole-fr/ [French] 
 
 
 
Back to the list of indicators  

http://www.favv-afsca.be/autocontrole-nl/
http://www.favv-afsca.be/autocontrole-fr/
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FSI04: Monitoring of self-checking in the supply sector for primary production, in the primary 
production sector and in the transformation sector 
Description: The percentage of favorable inspections in the supply sector for primary production, in 
the primary production sector and in the transformation sector with regard to self-checking.  
Category: preventive measures 
Part of the food chain: supply sector for primary production, primary production sector and 
transformation sector 

 
Relevance of the indicator: Good functioning self-checking systems (SCS) are an import 
tool for safeguarding food safety. 

 

Accepted: The inspection program is a multiannual program aimed to inspect all operators 
with a predetermined frequency. Inspections are carried out by means of checklists 
containing the various items to be controlled. The checklists are available on the website 
of the Agency 10 enabling operators to evaluate if their business is in compliance with 
regulations.  

 

Credible: The result of an inspection is determined on the basis of a checklist, by which a 
fixed appraisal under the form of a points score is made for each item to be controlled, 
and in function of its relative importance. The use of checklists contributes to the 
uniformity and objectivity of the inspection. There are 3 possible results for an inspection: 
favorable, favorable with remarks or unfavorable. The latter will result in further measures 
to be taken. Measures can include a warning, an official report, a temporary closure, etc.  
depending on the number of violations and their severity.  
An increase in results of this indicator is accompanied by an amelioration of food safety. 

 Easy to monitor: data are collected by the FASFC 

 

Robust: Changes to the evaluation system (e.g. end 2007 a new checklist or appraisal 
system was introduced) might occur and result in a year-to-year difference. Additionally it 
should be accounted for that the inspection frequency of an operator is related to the 
operator’s ‘risk profile’ (which depends e.g. on the presence/absence of a validated self-
checking system, results of previous inspections) as a result of which some degree of bias 
may be involved.    

Results: 
Year Number of 

inspections on 
self-checking 

% of  favorable 
inspections (a)  

Calculation of the 
indicator 

Limit 

2015 4682 89.3% + 0.91% 

Not applicable 

2014 4653 88.5% - 0.84% 
2013 4346 89.2% + 0.74% 
2012 4707 88.6% + 0.39% 
2011 4441 88.2% + 6.72% 
2010 3432 82.7%  

(a) i.e. ‘OK’ or ‘OK, subject to remarks’ 
Trend:  
After an important increase in 2011, the percentage of favorable inspections shows only a trivial 
positive evolution. The number of inspections regarding self-checking carried out in the transformation 
sector is higher compared to the supply sector for primary production and the primary production 
sector, and has a lower percentage of favorable outcomes. 
Goal: 100% of the inspections have a favorable result. 

                                                           
10 http://www.favv-afsca.be/checklists-nl/ [Dutch] or http://www.favv-afsca.be/checklists-fr/ [French]  

http://www.favv-afsca.be/checklists-nl/
http://www.favv-afsca.be/checklists-fr/
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Additional information: 
More information regarding self-checking can be found at: http://www.favv-afsca.be/autocontrole-nl/ 
[Dutch] or http://www.favv-afsca.be/autocontrole-fr/ [French] 
 
 
 
Back to the list of indicators 
  

http://www.favv-afsca.be/autocontrole-nl/
http://www.favv-afsca.be/autocontrole-fr/
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FSI05: Inspections of  infrastructure, installations and hygiene in the B2C (business-to-
consumer) sector 
Description: The percentage of favorable inspections with regard to infrastructure, installations, and 
hygiene in the hotel & restaurant sector, in community kitchens and in wholesale and retail businesses. 
Category: preventive measures 
Part of the food chain: distribution sector (remark that pubs are not considered in this indicator11) 

 

Relevance of the indicator: Meeting the legal requirements with regard to good hygiene, 
appropriate infrastructure and installations are basic aspects to be fulfilled in these sectors 
being in direct contact with the consumer and are of crucial importance in striving for a 
high level of food safety. 

 

Accepted: Food hygiene stands for all measures and prescriptions that are necessary for 
countering any dangers linked to specific foodstuffs and to guarantee their suitability for 
human consumption, thereby taking their intended use into account. Inspections are 
carried out by means of checklists containing the various items to be controlled. These 
checklists are available on the website of the Agency 12 enabling operators to evaluate if 
their business is in compliance with regulations. 

 

Credible: The result of an inspection is determined by means of a checklist. The checklist 
uses a fixed appraisal under the form of a points score for each item to be controlled, and 
in function of its relative importance. The use of checklists contributes to the uniformity 
and objectivity of the inspection. There are 3 possible results for an inspection: favorable, 
favorable with remarks or unfavorable. The latter will result in further measures to be 
taken or in the drawing up of an official report. Measures can include a warning, an official 
report, a temporary closure, etc.  depending on the number of violations and their 
severity.  
An increase in results of this indicator is accompanied by an amelioration of food safety. 

 Easy to monitor: data are collected by the FASFC 

 

Robust: Changes to the evaluation system (e.g. end 2007 a new checklist or appraisal 
system was introduced) might occur and result in a year-to-year difference. Additionally it 
should be accounted for that the inspection frequency of an operator is related to the 
operator’s ‘risk profile’ (which depends e.g. on the presence/absence of a validated self-
checking system, results of previous inspections) as a result of which some degree of bias 
may be involved.   

Results: 
Year Number of inspections 

concerning 
infrastructure, 

installations and 
hygiene 

% of favorable 
inspections (a) 

Calculation of the 
indicator 

Limit 

2015 33155 68.64% + 6.06% 

Not applicable 

2014 36323 64.72% - 1.03% 
2013 31858 65.40% + 7.57% 
2012 27353 60.80% + 7.76% 
2011 26128 56.42% - 0.54% 
2010 22662 56.72%  

(a) i.e. ‘favorable’, ‘favorable with remarks’ 

                                                           
11 Pubs are allowed to sell food products that are shelf stable for at least 3 months at room temperature. They 
are, like restaurants, also checked on infrastructure, installations, and hygiene. These inspections however, are 
framed into special control actions or a result of complaints. When a pub serves other food or meals, it is 
considered as a restaurant. 
12 http://www.favv-afsca.be/checklists-nl/ [Dutch] or http://www.favv-afsca.be/checklists-fr/ [French]  

http://www.favv-afsca.be/checklists-nl/
http://www.favv-afsca.be/checklists-fr/
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Trend:  
Between 2010 and 2015 the number of inspections with respect to infrastructure, installations, and 
hygiene in the business-to-consumer sector increased by half. Regarding results, the percentage of 
favorable inspections shows a gradually upward trend as well.  
Part of the inspections is focused on establishments for which non-conformities had already been 
reported (systematic re-inspection), which may partly explain the slow progress observed. On the other 
hand, considerable efforts are made by the sector as well as by the authorities to sensitize, inform and 
guide operators. Additionally, it is remarked that inspection outcomes are published on the website of 
the Agency (FoodWeb 13) and are as such available to the consumer, which could trigger operators to 
pay more attention to good hygienic practices.  
Goal: 100% of the inspections have a favorable result. 
Additional information: 
/ 
 
 
 
Back to the list of indicators 
  

                                                           
13 https://operator.foodweb.be/Public/SearchOperator.aspx  

https://operator.foodweb.be/Public/SearchOperator.aspx
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FSI06: Inspections regarding the traceability within the food chain 
Description: The percentage of favorable inspections regarding traceability performed in all sectors of 
the food chain. 
Category: preventive measures 
Part of the food chain: supply sector for the primary production, primary production sector, 
transformation sector and distribution sector 

 

Relevance of the indicator: Traceability means the possibility to trace and follow any product 
throughout all phases of the production, processing and distribution processes. As such, 
traceability is an important aspect of safeguarding food safety and is crucial for an efficient 
crisis management. Inspections are an important tool to evaluate if operators have an 
efficient traceability system in place.  

 

Accepted: This indicator indicates if operators meet the legal requirements with regard to  
traceability. Inspections are carried out by means of checklists containing the various items 
to be controlled. The checklists on which the inspections are based, are available on the 
website of the Agency 14 enabling operators to evaluate if their business is in compliance with 
regulations. 

 

Credible: The result of an inspection is determined by means of a checklist. The checklist uses 
a fixed appraisal under the form of a points score for each item to be controlled, and in 
function of its relative importance. The use of checklists contributes to the uniformity and 
objectivity of the inspection. There are 3 possible results for an inspection: favorable, 
favorable with remarks or unfavorable. The latter will result in further measures to be taken 
or in the drawing up of an official report. Measures can include a warning, an official report, 
a temporary closure, etc.  depending on the number of violations and their severity.  
An increase in results of this indicator indicates a better control of food safety. 

 Easy to monitor: data are collected by the FASFC 

 

Robust: Changes to the evaluation system (e.g. new checklist or appraisal system) might occur 
and result in a year-to-year difference. Additionally it should be accounted for that the 
inspection frequency of an operator is related to the operator’s ‘risk profile’ (which depends 
e.g. on the presence/absence of a validated self-checking system, results of previous 
inspections) as a result of which some degree of bias may be involved.   

Results: 
Year Number of 

inspections on 
traceability 

% of favorable 
inspections (a) 

Calculation of the 
indicator 

Limit 

2015 39743 90.10% - 1.22% 

Not applicable 

2014 39445 91.20% - 0.44% 
2013 34744 91.60% status quo 
2012 29966 91.60% - 0.97% 
2011 30267 92.50% + 0.43% 
2010 26920 92.10%  

(a) i.e. ‘favorable’, ‘favorable with remarks’ 
Trend:  
Although the number of inspections almost increased by half between 2010 and 2015, the percentage 
of favorable inspections did not change much. 
Goal: 100% of the inspections have a favorable result. 
Additional information: 
More information regarding traceability can be found at: http://www.favv-afsca.be/autocontrole-
nl/traceerbaarheid/ [Dutch] or http://www.favv-afsca.be/autocontrole-fr/tracabilite/ [French] 
Back to the list of indicators  

                                                           
14 http://www.favv-afsca.be/checklists-nl/ [Dutch] or http://www.favv-afsca.be/checklists-fr/ [French] 

http://www.favv-afsca.be/autocontrole-nl/traceerbaarheid/
http://www.favv-afsca.be/autocontrole-nl/traceerbaarheid/
http://www.favv-afsca.be/autocontrole-fr/tracabilite/
http://www.favv-afsca.be/checklists-nl/
http://www.favv-afsca.be/checklists-fr/
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FSI07: Residues from pesticides in vegetables and fruit of Belgian origin 
Description: Percentage of samples of vegetables and fruit of Belgian origin that are compliant with 
respect to the presence of pesticide residues. 
Category: control of products 
Part of the food chain: primary products of vegetable origin, sampled in primary production, 
transformation and distribution sectors 
Pesticides considered: The FASFC determines the target pesticides for each sample type according to a 
risk based approach (see ‘additional information’). The criteria considered include: active substances 
authorized in Belgium, results of previous control programmes in Belgium and other Member States, 
RASFF messages and analytical possibilities.  
Matrices considered: raw (including frozen) vegetables and fruit of Belgian origin 

 

Relevance of the indicator: Incorrect use of pesticides may lead to an exposure exceeding the 
toxicological reference dose, such as the ARfD (acute reference dose) or the ADI (acceptable 
daily intake). Exceedance of the toxicological reference dose implies a potential risk for public 
health. 

 
Accepted: A pesticide residue concentration that exceeds the maximum residue limit (MRL) 
indicates that Good Agricultural Practices (GAP) were not sufficiently respected.  

 
Credible: Applicable MRL values are given in the European legislation. 15 An increase of the 
indicator, namely an increase in the percentage of compliant samples, indicates an improved 
implementation of GAP, and thus indirectly reflects an improvement in overall food safety. 

 Easy to monitor: Product controls are carried out by the FASFC 
 Robust 

Results: 
Year Number of samples % compliance Calculation of the 

indicator 
Limit 

2015 796 98.99% + 0.72% 

MRL (Maximum 
Residue Level)16 

2014 878 98.29% - 1.03% 
2013 873 99.31% + 0.78% 
2012 895 98.55% + 0.27% 
2011 875 98.29% - 0.65% 
2010 839 98.93%  

Trend:  
This indicator shows already for a number of years a high level of compliance. Nevertheless, further 
follow-up remains relevant as the indicator indicates if GAP are applied, and reflects indirectly the degree 
of exposure. 
Goal: 100% compliance. 
Additional information: 
The programme for the analyses of pesticide residues has been drawn up following a general statistical, 
risk based approach developed within the Agency.17 Several factors are taken into account: the toxicity 
of the active substances, food consumption statistics, food commodities with a high residues/non-
compliance rate in previous monitoring years, origin of food (domestic, EU or third country), RASFF 
notifications, etc.  

                                                           
15 Regulation (EC) N°396/2005 of the EU Parliament and the Council of 23 February 2005 on maximum residue 
levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin 
16 An overview of the applicable MRL values can be found at http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-
pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN   
17 Maudoux J.-P., Saegerman C., Rettigner C., Houins G., Van Huffel X. & Berkvens D. (2006). Food safety 
surveillance through a risk based control programme: Approach employed by the Belgian Federal Agency 
for the Safety of the Food Chain. Veterinary Quarterly 28(4), 140-154. http://www.favv-
afsca.fgov.be/publicationsthematiques/food-safety.asp  

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN
http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/food-safety.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/food-safety.asp
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All groups or types of fruits and vegetables are included in the programme. For less important 
commodities a rotation programme is applied. Additionally, the analyses programme includes the 
coordinated programme of the European Commission18 and some targeted sampling (mainly targeted 
sampling at border controls according to Regulation 669/2009 19). Adjustments to the programme can be 
made in the course of the year so that emerging problems can be dealt with.  
More information can be found on: 
http://www.favv-afsca.be/plantaardigeproductie/gewasbeschermingsmiddelen/#n  [Dutch] or 
http://www.favv-afsca.be/productionvegetale/produitsphytopharmaceutiques/ [French]  
 
An assessment of the exposure of the Belgian population to pesticide residues via the consumption of 
raw fruit and vegetables is available in SciCom opinions 18-2015, 02-2010, 31-2007.20 
 
The monitoring results of pesticide residues in vegetables and fruits of Belgian origin (FSI07) are 
considered in a separate indicator from the monitoring results of pesticide residues in vegetables and 
fruit originating from other EU-countries and third countries (FSI08) since the distinction between 
domestic and imported products has an additional information value. Moreover, the possible impact of 
the Agency’s policy on results of the two indicators is different. 
 

 
 
Back to the list of indicators 
  

                                                           
18 Commission implementing Regulation (EU) No 788/2012 of 31 August 2012 concerning a coordinated 
multiannual control programme of the Union for 2013, 2014 and 2015 to ensure compliance with maximum 
residue levels of pesticides and to assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food of plant 
and animal origin. 
19 Regulation (EC) N°669/2009 of 24 July 2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European 
Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and 
food of non-animal origin. 
20 See:  http://www.favv-afsca.fgov.be/scientificcommittee/opinions/  

http://www.favv-afsca.be/plantaardigeproductie/gewasbeschermingsmiddelen/#n
http://www.favv-afsca.be/productionvegetale/produitsphytopharmaceutiques/
http://www.favv-afsca.fgov.be/scientificcommittee/opinions/
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FSI08: Residues from pesticides in vegetables and fruit originating from other EU-countries and 
third countries 
Description: Percentage of samples of imported (i.e. from other EU-countries and 3rd countries) 
vegetables and fruit that are compliant with respect to the presence of pesticide residues. 
Category: control of products 
Part of the food chain: primary products of vegetable origin sampled at import - distribution 
Pesticides considered: The FASFC determines the target pesticides for each sample type according to a 
risk based approach (see ‘additional information’). The criteria considered include: active substances 
authorized in Belgium, results of previous control programmes in Belgium and other Member States, 
RASFF messages and analytical possibilities.  

 

Relevance of the indicator: Incorrect use of pesticides may lead to an exposure exceeding the 
toxicological reference dose, such as the ARfD (acute reference dose) or the ADI (acceptable 
daily intake). Exceedance of the toxicological reference dose implies a potential risk for public 
health. 

 
Accepted: A pesticide residue concentration that exceeds the maximum residue limit (MRL) 
indicates that Good Agricultural Practices (GAP) were not sufficiently respected. 

 

Credible: Applicable MRL values are given in the European legislation. 21 An increase in the 
indicator results, namely an increase in the percentage of compliant samples, implies that GAP-
practices are being more strictly applied, and thus indirectly reflects an improvement in overall 
food safety. 

 Easy to monitor: Product controls are carried out by the FASFC 
 Robust 

Results: 
Year Number of samples % compliance Calculation of the 

indicator 
Limit 

2015 921 97.07% - 0.71% 

MRL (Maximum 
Residue Level)22 

2014 895 97.77% - 0.27% 
2013 914 98.03% + 0.95% 
2012 967 97.10% + 0.45% 
2011 992 96.67% + 0.12% 
2010 1016 96.56%  

Trend:  
Generally, the compliance rate is a little lower than for domestic fruits and vegetables. Nevertheless, 
already for a number of years a high level of compliance is observed for this indicator. Further follow-up 
remains relevant as it reflects indirectly the degree of exposure. 
Goal: 100% compliance. 
Additional information: 
The programme for the analyses of pesticide residues has been drawn up following a general statistical, 
risk based approach developed within the Agency.23 Several factors are taken into account: the toxicity 
of the active substances, food consumption statistics, food commodities with a high residues/non-
compliance rate in previous monitoring years, origin of food (domestic, EU or third country), RASFF 
notifications, etc.  

                                                           
21 Regulation (EC) N°396/2005 of the EU Parliament and the Council of 23 February 2005 on maximum residue 
levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin 
22 An overview of the applicable MRL values can be found at http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-
pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN   
23 Maudoux J.-P., Saegerman C., Rettigner C., Houins G., Van Huffel X. & Berkvens D. (2006). Food safety 
surveillance through a risk based control programme: Approach employed by the Belgian Federal Agency 
for the Safety of the Food Chain.Veterinary Quarterly 28(4), 140-154. http://www.favv-
afsca.fgov.be/publicationsthematiques/food-safety.asp  

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN
http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/food-safety.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/food-safety.asp
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All groups or types of fruits and vegetables are included in the programme. For less important 
commodities a rotation programme is applied. Additionally, the analyses programme includes the 
coordinated programme of the European Commission24 and some targeted sampling (mainly targeted 
sampling at border controls according to Regulation 669/2009 25). Adjustments to the program can be 
made in the course of the year so that emerging problems can be dealt with.  
More information can be found on:  
http://www.favv-afsca.be/plantaardigeproductie/gewasbeschermingsmiddelen/#n [Dutch] or 
http://www.favv-afsca.be/productionvegetale/produitsphytopharmaceutiques/ [French] 
 
An assessment of the exposure of the Belgian poppulation to pesticide residues via the consumption of 
raw fruit and vegetables is available in SciCom opinions 18-2015, 02-2010, 31-2007.26 
 
The monitoring results of pesticide residues in vegetables and fruit originating from other EU-countries 
and third countries (FSI08) are considered in a separate indicator from the monitoring results of pesticide 
residues in vegetables and fruits of Belgian origin (FSI07) since the distinction between domestic and 
imported products has an additional information value. Moreover, the possible impact of the Agency’s 
policy on results of the two indicators is different. 
 

 
 
Back to the list of indicators 
  

                                                           
24 Commission implementing Regulation (EU) No 788/2012 of 31 August 2012 concerning a coordinated 
multiannual control programme of the Union for 2013, 2014 and 2015 to ensure compliance with maximum 
residue levels of pesticides and to assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food of plant 
and animal origin. 
25 Regulation (EC) N°669/2009 of 24 July 2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European 
Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and 
food of non-animal origin. 
26 See: http://www.favv-afsca.fgov.be/scientificcommittee/opinions/  

http://www.favv-afsca.be/plantaardigeproductie/gewasbeschermingsmiddelen/#n
http://www.favv-afsca.be/productionvegetale/produitsphytopharmaceutiques/
http://www.favv-afsca.fgov.be/scientificcommittee/opinions/
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FSI09: Acrylamide 
Description: Percentage of food samples with an acrylamide level below the action limit. 
Category: control of products 
Part of the food chain: transformation and distribution sectors 
Matrices considered: Carbohydrate rich, vegetable foodstuffs which are heated at high temperatures 
(>120°C) such as during baking, roasting and frying.  

 
Relevance of the indicator: This indicator serves as a criterion for the absence of acrylamide 
(AA) in several foodstuffs. High concentrations of AA may lead to an enhanced exposure, 
which may in turn affect the overall food safety.  

 

Accepted: Acrylamide is considered to be a high priority process contaminant with 
carcinogenic and genotoxic properties. The presence of AA and its risk for public health has 
been re-evaluated by the EFSA 27 and the Belgian SciCom 28 in 2014. The risk characterization 
shows that AA remains an issue requiring renewed attention and that additional measures 
are needed for reducing the acrylamide content of food. 

 

Credible: Although no legal limits are available in the strict sense, European recommended 
indicative values are applied as limits for further action. 
An increase in this indicator corresponds to an increase in the percentage of compliant 
samples, and thus indicates an improvement in terms of food safety. 

 Easy to monitor: Product controls are carried out by the FASFC. 
 Robust 

Results: 
Year Number of samples % compliance (a) Calculation of the 

indicator 
Limit (a) 

2015 272 98.16% + 0.46% Indicative values EC 
Recommandation 
2013/647/EU 29 

2014 175 97.71% + 2.57% 

2013 169 95.27% + 2.28% 
1000 µg/kg (action 

limit) 
2012 175 93.14% - 1.46% 
2011 201 94.53% + 1.66% 
2010 171 92.98%  

(a)  Before 2014, samples were considered to be compliant when the acrylamide level was below the action limit 
of 1000 µg/kg. From 2014 on, the indicative values set in EC Recommendation 2013/647/EU for different food 
categories are applied as action limits.  Remark that action limits or indicative values are no legal limits and an 
exceeding of these limits/values does not necessarily result in any legal enforcement action.  
Trend:  
There appears to be a slow, but steady improvement. Until 2013 a general action limit of 1000 µg/kg 
was applied for all types of food whereas based on AA levels, different categories of food can be 
identified. From 2014 on, the FASFC applies the indicative values given in EC Recommendation 
2013/647/EU for different food categories as action limits. These indicative values are for most food 
products lower than the general action limit of 1000 µg/kg. Nevertheless, an increase of the compliance 
percentage is observed between 2013 and 2014. A possible explanation is a greater alertness or a 
renewed attention for the issue following the publication of EC Recommendation 2013/647/EU. 
Goal: 100% compliance. 

                                                           
27 EFSA – European Food Safety Authority. 2014. EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM); Draft 
scientific opinion on acrylamide in food. Endorsed for public consultation (deadline 15 September 2014). 
http://www.efsa.europa.eu/en/consultationsclosed/call/140701.htm  
28 SciCom advice 18-2014: Acrylamide intake of the Belgian population – revision http://www.favv-
afsca.fgov.be/scientificcommittee/opinions/  
29 Commission Recommendation 2013/647/EU on investigations into levels of acrylamide in food. 

http://www.efsa.europa.eu/en/consultationsclosed/call/140701.htm
http://www.favv-afsca.fgov.be/scientificcommittee/opinions/
http://www.favv-afsca.fgov.be/scientificcommittee/opinions/
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Additional information:  
Acrylamide (AA) is a food process contaminant with carcinogenic and genotoxic properties. It is 
spontaneously formed at temperatures above 120°C (and low moisture) during e.g. baking, roasting or 
frying, principally via the Maillard reaction and mainly in foods containing free asparagine and reducing 
sugars.  
 
In SciCom opinion 18-2014 2 a comparison has been made of AA levels measured between 2002-2007 
and between 2008-2013. The most important changes observed are a significant decrease in the AA 
content of potato crisps and gingerbread (respectively -38% and -67% of the 6-year average), and a 
significant increase in the AA content (almost twice as high) of coffee. Additionally the AA intake of the 
Belgian population during these two time periods has been evaluated. Although some food sectors 
have undertaken efforts for reducing the AA content of their products and although in some cases 
there are no single solutions due to the complexity of factors to be considered, results indicate that 
renewed attention is needed, requiring efforts from both the food industry and the policy. 
 
 
 
Back to the list of indicators 
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FSI10: Heavy metals in food 
Description: Percentage of compliant analyses of heavy metals in food. 
Category: control of products 
Part of the food chain: primary production, transformation and distribution sector 
Heavy metals: aluminum (Al), arsenic (As), inorganic arsenic (iAs; from 2013), cadmium (Cd), mercury 
(Hg), lead (Pb) and tin (Sn)  
Matrices considered: Different vegetable as well as animal based foodstuffs, including fish and aqua 
products, organic matrices of animal origin, fruit & vegetables, cereals and cereal based products (e.g. 
rice), special foods for infants, prepared products such as bakery, pastry, chocolate and cakes, milk and 
dairy products, meat, meat products and preparations, food additives, beverages, dietary supplements, 
products from apiculture, seeds, vegetable oils and oilseeds, various prepared products (e.g. noodles). 
 
(*) beverages (incl. water) and contact materials are excluded 
(*) only heavy metal – matrix combinations for which a limit is available, are considered 

 

Relevance of the indicator: Consumers might be exposed to heavy metals through 
environmental contamination of food (via water, soil, air). Vegetables and fruit are probably the 
main sources of exposure, but also other food might be contaminated. Given their toxic 
properties, heavy metals constitute a relevant hazard for public health.   

 Accepted 

 

Credible: Maximum levels are established in the European legislation. Given that the FASFC also 
performs monitoring of heavy metals in food for which no limit has been set and are as such 
reported as being compliant (although high levels could have been detected), only the heavy 
metal-food combinations for which a  limit is available, are considered. 
An increase in this indicator, corresponding to an increase in the percentage of compliant 
samples (analyses), indicates an improvement in food safety. 

 Easy to monitor: product controls are performed by the FASFC 
 Robust 

Results: 
Year Number of analyses 

(a) 
% compliance Calculation of the 

indicator 
Limit 

2015 1047 99.24% + 0.74% 

Different max. levels in 
Reg (EC) No 1881/200630 

2014 1005 98.51% - 0.68% 
2013 979 99.18% + 0.48% 
2012 933 98.71% + 0.04% 
2011 907 98.68% - 0.69% 
2010 1094 99.36%  

(a)  The number of analyses and not of food samples is considered as more than one heavy metal can be analyzed in 
the same food, whereas the risk posed by the heavy metals might differ significantly from one heavy metal to 
another. Only heavy metal – matrix combinations for which a limit is available, are considered. 

                                                           
30 Commission Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain 
contaminants in foodstuffs 
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Trend:  
Almost 40% of the analyses performed concern Cd and Pb. Overall, the compliance percentage fluctuates 
around 98.7%. The least favorable results are obtained for As, and concern the analysis of food 
supplements. Food supplements show a remarkable increase in non-compliances regarding the presence 
of heavy metals in 2014. 
 
Overview of compliance frequency for the different heavy metals analysed in matrices for which a legal limit exists 
(the total number of samples is given at the top of each bar): 
 

 
 
Goal: 100% compliance. 
Additional information:  
In general, highest levels of cadmium are detected in products based on cocoa, offal, mushrooms, oil 
plants, crustaceans, marine molluscs and algae. Regarding lead, highest levels are generally detected in 
cereals and products derived from cereals (bread and pastries), water, vegetables (potatoes), beer and 
dairy products. Very high lead levels can also sometimes be found in wild game shot during hunting due 
to the trajectory and the fragmentation of the bullet in the animal's meat. High concentrations of mercury 
can be detected in fish, mainly in predatory species such as tuna, swordfish, cod and pike. Foods in which 
most frequently high arsenic levels are detected, include cereals as well as cereal derived products such 
as wheat bread, rice and rice-based foods (e.g. rice cakes) (AFSCA activity reports; http://www.favv-
afsca.fgov.be/publications-en/annualreport.asp). 
 
More information regarding the risk of heavy metals in food can be found in SciCom opinions 01-2013 31 
and 22-2014 32. 
 

 
 
Back to the list of indicators 
  

                                                           
31 Sci Com Advice 01-2013: Risks of carcinogenic and/or genotoxic compounds in food: Environmental 
contaminants. http://www.favv-afsca.fgov.be/scientificcommittee/opinions/  
32 Sci Com Advice 22-2014: Scientific approach for recall of food contaminated by nitrates, lead, cadmium, 
mercury, methyl mercury, arsenic or inorganic arsenic. http://www.favv-
afsca.fgov.be/scientificcommittee/opinions/  
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FSI11: Mycotoxins in food 
Description: Percentage of compliant analyses of mycotoxins in food. 
Category: control of products 
Part of the food chain: primary production, transformation and distribution sectors, and at import level 
Mycotoxins: aflatoxins B1, B2, G1, G2, M1; patulin;  ochratoxin A (OTA); fumonisin B1 & B2; 
deoxynivalenol (DON); zearalenon (ZEA); T2/HT2 
Matrices considered: depending on the mycotoxin, following food products are considered: alcoholic and 
non-alcoholic beverages (e.g. wine, apple juice), cereals & cereal products, spices, certain fruit (grapes, 
dates, figs), nuts, seeds, vegetable oils and oilseeds, milk and dairy products, food specifically for infants 
and young children, specific foods (e.g. dietary supplements and fortified foods), various other food such 
as bread & pastries, ready-made meals, soups and sauces, chocolate, crisps, 4th range of vegetables and 
fruit, biscuits, jam, sandwich spreads, chili peppers, coffee. 
 
(*) Although the FASFC analyses mycotoxins also in biological tissues of animal origin and aquaculture products, 
these analyses are not considered in the indicator since no limits are available. 

 
Relevance of the indicator: Given their toxic properties, mycotoxins constitute a relevant hazard 
for public health.   

 
Accepted: The indicator measures the presence of mycotoxins, a natural contaminant, in food. 
Besides external factors such as weather conditions, the presence of mycotoxins is also 
influenced by some controllable factors such as storage conditions. 

 
Credible: Maximum levels are established in the European legislation. An increase in this 
indicator, corresponding to an increase in the percentage of compliant samples (analyses), 
indicates an improvement in food safety. 

 Easy to monitor: product controls are carried out by the FASFC 
 Robust  

Results: 
Year Number of analyses(a) % compliance Calculation of the 

indicator 
Limit 

2015 2796 95.39% - 2.33% 
Different maximum 

levels in Regulation (EC) 
No 1881/2006 33 
& action limits 34  

2014 2391 97.66% + 0.21% 
2013 2398 97.46% - 1.20% 
2012 2203 98.64% - 0.61% 
2011 2236 99.24% + 0.66% 
2010 2273 98.59%  

(a)  Different legal limits are set for the sum of aflatoxins, aflatoxin B1 and aflatoxin M1. Therefore analysis of these 
mycotoxins are considered separately. 

                                                           
33 Commission Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain 
contaminants in foodstuffs 
34 Cf. indicative values: Commission Recommendation of 27 March 2013 on the presence of T-2 and HT-2 toxin 
in cereals and cereal products 
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Trend:  
Between 2010 and 2015 a downward trend is observed in the overall compliance level. This downward 
trend is mainly due to a decrease in the percentage of food samples compliant for aflatoxins (sum of 
aflatoxins and aflatoxin B1). 
 
Overview of compliance frequency for the different mycotoxins analysed in matrices for which a limit exists (the 
total number of samples is given at the top of each bar): 
 

 
 

Goal: 100% compliance. 
Additional information:  
Mycotoxins are toxic, secondary metabolites produced by fungi that can develop in plant products before 
harvest, as well as during transport and storage. As such, mycotoxins can be formed in crops on farmlands 
as well as during storage following harvesting. Certain mycotoxins present in animal feed may also be 
found in the produced food of animal origin (for example, aflatoxins M1 and M2 are metabolites of the 
aflatoxins B1 and B2 that are found in milk). 
 

 
 
Back to the list of indicators 
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FSI12: Chemical and microbiological hazards in imported animal products intended for 
human consumption 
Description: Percentage of compliant samples of animal products intended for human consumption 
taken at border inspection posts and within the context of the FASFC control plan. 
Category: control of products 
Part of the food chain: at import level 
Hazards: chemical (e.g. PAH or polyaromatic hydrocarbons, nitrofurans, heavy metals, veterinary 
medicine residues, etc.) as well as microbiological (e.g. Salmonella, Vibrio, etc.) hazards are considered 
Matrices considered: animal products (such as fishery products, meat of bovine, ovine, porcine and 
equine species and products thereof, poultry meat and products thereof, milk and milk products, 
honey, rabbit meat and game meat, frogs' legs and snails, etc.) 

 
Relevance of the indicator: This broad indicator, including chemical and microbiological 
hazards, serves as a criterion “controlling food products at the boarder inspection posts” thus 
preventing hazardous food entering the market. 

 

Accepted: All shipments entering the European Union via Belgium are subject to the 
submission of a Belgian border inspection post. These shipments first need to undergo a 
document control. Next, it is checked whether or not the shipped goods tally with these 
documents. As a third step, control samples may be taken. Sampling may be conducted within 
the scope of protective measures (as imposed by a decree of the European Commission), or 
by way of follow-up of RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) reports or of the 
monitoring plan of the FASFC. Applicable limits are given in the European legislation. 

 

Credible: When chemical or microbiological hazards in animal products are present in 
concentrations exceeding legally defined limits, this may lead to an enhanced exposure, which 
may adversely affect overall food safety. An increase in this indicator, namely an increase in 
the percentage of compliant samples, is an indication that food safety has improved.    

 Easy to monitor: Product controls are carried out by the FASFC. 
 Robust 

Results: 
Year Number of samples % compliance Calculation of the 

indicator 
Limit 

2015 842 98.93% + 0.43% 

Different legal limits 

2014 1004 98.51% + 1.04% 
2013 796 97.49% - 0.79% 
2012 866 98.27% - 1.05% 
2011 873 97.25% - 0.01% 
2010 912 97.26%  

Trend:  
Although the level of compliance is already high, overall an increase in the percentage of compliant 
samples is observed between 2010 and 2015.  
Goal: 100% compliance. 
Additional information:  
More information is available on:  
http://www.favv-afsca.be/invoerderdelanden/levendedieren/ & http://www.favv-
afsca.be/invoerderdelanden/gipdieren.asp [Dutch]  
or  
http://www.favv-afsca.be/importationpaystiers/animauxvivants/ & http://www.favv-
afsca.be/importationpaystiers/pifanimaux/default.asp [French] 
 
 
 
Back to the list of indicators  

http://www.favv-afsca.be/invoerderdelanden/levendedieren/
http://www.favv-afsca.be/invoerderdelanden/gipdieren.asp
http://www.favv-afsca.be/invoerderdelanden/gipdieren.asp
http://www.favv-afsca.be/importationpaystiers/animauxvivants/
http://www.favv-afsca.be/importationpaystiers/pifanimaux/default.asp
http://www.favv-afsca.be/importationpaystiers/pifanimaux/default.asp
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FSI13: Food contact materials 
Description: Percentage of compliant analyses of food contact material (FCM, i.e. all materials and 
articles intended to come into contact with food) migrating substances. 
Category: control of products 
Part of the food chain: transformation and distribution sectors 
Hazards: Besides analyses of specific migrating substances (primary aromatic amines (PAAs); ethyl 
benzene from a variety of silicone materials; formaldehyde and melamine from melamine objects; 
metals from aluminum dishes and foils; heavy metals from ceramics and metal kitchen utensils; 
bisphenol A (BPA) from polycarbonate and other plastic objects; phthalates, semicarbazide (SEM) and 
epoxidized soybean oil (ESBO ) in foodstuffs packed in jars with a metal lid; photo-initiators such as 4-
methylbenzophenone and isopropylthioxanton (ITX), etc.), also overall migration is determined.  
Due to the amount of potentially migrating FCM substances, incidents that occur35 are not always 
immediately accounted for in the indicator. 
Matrices considered: Not only packaging materials, but also e.g. kitchen utensils, cutlery and dishes, 
containers, etc. Machinery to process food is not considered in the indicator. 

 
Relevance of the indicator: Some of the chemicals migrating from FCM into food are 
carcinogenic and/or genotoxic. As such, migration from FCM constitutes a potential health 
risk. 

 

Accepted: The safety of FCM must be evaluated as chemicals can migrate from the materials 
into food. FCM must be manufactured in compliance with EU regulations, including good 
manufacturing practices (GMP), so that any potential transfer to foods does not raise safety 
concerns, change the composition of the food in an unacceptable way or have adverse effects 
on the taste and/or odor of foods. 

 

Credible: Migration limits are given in the European legislation. Exceeding the migration limit 
may lead to enhanced exposure and may adversely affect the overall food safety. An increase 
in this indicator, namely an increase in the  percentage of compliant analyses, thus also serves 
as an indication for the improvement in food safety.  

 Easy to monitor: Product controls are carried out by the FASFC. 
 Robust 

Results: 
Year Number of analyses 

(a) 
% compliance Calculation of the 

indicator 
Limit 

2015 2261 97.83% - 1.55% + CoE limits for metal 
and alloys36 

2014 1438 99.37% + 1.01% 
SML (specific 

migration limit) and 
OML (overall 

migration limit)37 

2013 1416 98.38% - 0.56% 
2012 1308 98.93% + 1.27% 
2011 693 97.69% + 1.02% 
2010 879 96.70%  

(a) the analyses of migrating FCM substances are considered mutually independent.  

                                                           
35 Examples from the past are the migration of 4-methylbenzophenone from the printing ink on cardboard 
packaging into breakfast cereals (see SciCom Rapid consultation 05-2009) and the detection of 
isopropylthioxanton (ITX) in milk and fruit juices (2005) 
36 CoE -Council of Europe. 2013. Technical guide on metals and alloys used in food contact materials and articles. 
Resolution CM/Res(2013)9. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2075683&Site=C  
37 There exists an overall migration limit for contact materials of 60 mg/kg, 60 mg/l or 10 mg/dm². In addition, 
several specific migration limits for specific contact materials have been established. See: 
https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/legislation_en  

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2075683&Site=C
https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/legislation_en
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Trend:  
Between 2010 and 2014, a positive trend is observed. However, between 2010 and 2014, a number of 
FCM migrating substances were monitored, but not included in the results due to lack of legal or 
‘action’ limits (e.g. metals migrating from alloys). In addition to Framework Regulation (EC) no. 
1935/2004, certain FCMs — ceramic materials, regenerated cellulose film, plastics (including recycled 
plastic), as well as active and intelligent materials — are covered by specific EU measures. There are 
also specific rules on certain starting substances used to produce FCMs. From 2015 on, the FASFC has 
applied the action limits given in the COE technical guide on metals and alloys 1. This might explain the 
increase in the number of analysis observed, as well as the less favorable % of compliance in 2015 
compared to 2014. 
Goal: 100% compliance. 
Additional information:  
Food contact materials (FCM) are all materials and articles intended to come into contact with food, 
such as packaging and containers, kitchen equipment, cutlery and dishes. They also include materials 
used in processing equipment, such as coffee makers or production machinery as well as containers 
used for transport.  
FCM can be made from a variety of materials including plastics, rubber, paper and metal. Different 
sorts of substances might migrate from FCM (components of ink, glue, packaging, non-intended added 
substances or NIAS). The issue of FCM migrating substances is discussed in Sci Com Advice 03-2014 38. 
More information can also be found on: 
https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials_en  
 
 
 
Back to the list of indicators 
  

                                                           
38 SciCom Advice 03-2014: The risk assessment of migration from food contact materials: explorative case 
studies. http://www.favv.be/scientificcommittee/opinions/   

https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials_en
http://www.favv.be/scientificcommittee/opinions/
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FSI14: E. coli in carcasses and cut meat 
Description: Percentage of samples taken in slaughterhouses and meat cutting plants that are 
compliant for E. coli.  
Category: control of products 
Part of the food chain: transformation sector (slaughterhouses and meat cutting plants) 
Hazards: Escherichia coli 
Matrices considered: Carcasses from pigs, bovines, layer hens and broilers, as well as cut chicken, pork 
and beef.   

 

Relevance of the indicator: E. coli is a so-called ‘hygiene-indicator’, an indicator for fecal 
contamination and for a possible presence of ecologically similar pathogens. A good hygiene 
is of major importance for the slaughtering of animals and the cutting of carcasses in order to 
prevent fecal contamination and spreading of zoonotic pathogens through cross-
contamination. 

 
Accepted: This indicator is a criterion for the implementation of good work practices and for  
the prevention of the occurrence and/or spreading of fecal contamination during slaughtering 
of animals and cutting of carcasses.  

 

Credible: The presence of E. coli in carcasses and cut meat below a maximum level is 
considered as a criterion.  
An increase in this indicator, namely an increase in the percentage of compliant samples, 
implies that the general hygiene level has improved, and is consequently positively related to 
food safety, as there is less chance for a contamination with zoonotic pathogens. 

 Easy to monitor: Product controls are carried out by the FASFC. 
 Robust 

Results: 
Year Number of samples % compliance  Calculation of the 

indicator 
Limit 

2015 1826 98.23% + 0.18% 

Action limits 39 

2014 1700 98.06% - 0.43% 
2013 1989 98.48% - 0.26% 
2012 1349 98.74% + 2.71% 
2011 1964 96.13% + 4.12% 
2010 2375 92.33%  

                                                           
39 FAVV  (2016). “Inventaris acties en actiegrenzen en voorstellen voor harmonisering in het kader van de officiële 
controles.” http://www.favv-afsca.fgov.be/thematischepublicaties/inventaris-acties.asp [Dutch] or « Inventaire 
des actions et des limites d’action et propositions d’harmonisation dans le cadre des contrôles officiels. » 
http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/inventaire-actions.asp [French] 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/thematischepublicaties/inventaris-acties.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/inventaire-actions.asp
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Trend:  
Overall, a positive trend is observed regarding the compliance frequency for E. coli in carcasses and cut 
meat, which might be an indication of improved hygiene in slaughterhouses and meat cutting.  
More specifically, an important increase in compliance percentage is observed for carcasses of layer 
hens in 2012.  
 
Overview of compliance frequency for E. coli in samples taken in slaughterhouses and meat cutting plants (the 
total number of samples is given at the top of each bar): 
 

 
 
Goal: 100% compliance. 
Additional information:  
E. coli is a Gram-negative rod-shaped bacterium of the Enterobacteriaceae family, belonging to the 
genus Escherichia. E. coli is naturally present in the gastrointestinal system of humans and animals.  
E. coli is used as a hygiene indicator. The presence above a given limit value is an indication of an 
insufficiently hygienic production method in general, and of a possible fecal contamination in 
particular. Furthermore, the presence of E. coli also indicates the possible presence of ecologically 
similar pathogens (such as Salmonella sp., Yersinia sp., Campylobacter sp). Certain strains of E. coli may 
cause infectious disease in humans (gastro-enteritis). These pathogenic E. coli strains are classified into 
a number of groups according to their virulence factors and clinical picture, whereby especially the 
verocytotoxigenic or Shiga-toxin-producing E. coli (VTEC or STEC), linked with bloody diarrhea but also 
with more severe symptoms such as the severe complication of hemolytic-uremic syndrome (HUS), are 
being considered as food-related pathogenic E. coli (see FSI 17). 
 

 
 
Back to the list of indicators 
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FSI15: Campylobacter in carcasses and cut meat 
Description: Percentage of samples taken in slaughterhouses and meat cutting plants that are 
compliant for Campylobacter.  
Category: control of products 
Part of the food chain: transformation sector (slaughterhouses and meat cutting plants) 
Hazards: Campylobacter spp. 
Matrices considered: Carcasses from pigs (up to 2015 inclusive), layer hens and broilers, as well as cut 
poultry meat 
 
(*) Remark that from 2015 on bovine carcasses are monitored as well. These samples are at present 
not included in the indicator as no action limit was defined.  

 

Relevance of the indicator: Campylobacter can cause campylobacteriosis in humans, the most 
frequently reported food-borne illness in the EU. In 2011, EFSA’s Panel on Biological Hazards 
issued an advice on reducing Campylobacter in chicken meat. Recommendations include pre-
slaughter measures that could reduce public health risk by 50%, meat production measures 
that could reduce public health risk by 90% or more, and an evaluation of the effectiveness 
of achieving set reduction targets.40 

 
Accepted: This indicator applies to an important partial aspect of a chain approach and serves 
as an indicator for the biological hazard: zoonoses.  

 
Credible: The presence of Campylobacter in carcasses and cut meat below a maximum level 
is considered as a criterion. An increase in this indicator, namely an increase in the percentage 
of compliant samples, implies an improvement in food safety. 

 Easy to monitor: Product controls are carried out by the FASFC. 
 Robust 

Results: 
Year Number of samples % compliance  Calculation of the 

indicator 
Limit 

2015 2127 89.28% -0.26% 

Action limits 41 

2014 1726 89.52% - 3.30% 
2013 1839 92.57% - 1.14% 
2012 2214 93.63% + 20.49% 
2011 2034 77.70% - 3.18% 
2010 1893 80.26%  

                                                           
40 https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/campylobacter  
41 FAVV  (2016). “Inventaris acties en actiegrenzen en voorstellen voor harmonisering in het kader van de officiële 
controles.” http://www.favv-afsca.fgov.be/thematischepublicaties/inventaris-acties.asp [Dutch] or « Inventaire 
des actions et des limites d’action et propositions d’harmonisation dans le cadre des contrôles officiels. » 
http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/inventaire-actions.asp [French] 
 

https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/campylobacter
http://www.favv-afsca.fgov.be/thematischepublicaties/inventaris-acties.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/inventaire-actions.asp
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Trend:  
Between 2010 and 2012, a notable increase in the compliance percentage is observed. After 2012, the 
compliance level shows a slight relapse that appears to be mainly related to a decreased compliance 
level for broiler carcasses. 
The contamination of poultry carcasses and meat with Campylobacter is monitored by the FASFC since 
2000. The incidence of positive poultry samples is relatively high. Notice that in 2012 the action limit for 
carcasses from layer hens changed from 100 cfu/g to 1000 cfu/g, which might explain to some extent 
the increase in compliant samples observed in 2012 compared to 2011.  
 
Overview of compliance frequency for Campylobacter in samples taken in slaughterhouses and meat cutting 
plants (the total number of samples is given at the top of each bar): 
 

 
 
 
Goal: 100% compliance. 
Additional information:  
Members of the Campylobacter genus are typically Gram-negative, non-spore-forming, S-shaped or 
spiral shaped bacteria. They are microaerophilic. In contrast to e.g. Salmonella, Campylobacter does 
not multiply outside a warm-blooded host (e.g. on meat samples) because of nonpermissive 
temperatures (minimal growth temperature is 30°C). The reservoir of Campylobacter spp. are warm-
blooded animals, including food-producing animals (cattle, sheep, pigs and poultry), wildlife and 
domestic pets. However, Campylobacter can survive in the environment especially when protected 
from dryness, which is one of the major stresses for this organism. Surface water can be contaminated 
by ingress of rainwater with fecal contamination from grazed pastures or animal manure containing 
Campylobacter or by fecal contamination from wild life (including rodents & birds) that are naturally 
contaminated with Campylobacter. In slurries and in dirty water Campylobacter can survive for up to 
3 months.42  
The European Food Safety Authority (EFSA) has estimated that the public health benefits of controlling 
Campylobacter in the primary production will be greater than interventions at a later point in the food 
chain due to the spread of Campylobacter from broilers to humans by transmission routes other than 
consumption of broiler meat. Implementation of strict biosecurity in the primary production followed 

                                                           
42 EFSA BIOHAZ Panel (EFSA Panel on Biological Hazards). (2011). Scientific Opinion on Campylobacter in broiler 
meat production: control options and performance objectives and/or targets at different stages of the food 
chain. EFSA Journal 2011;9(4):2015 (141 pp.). https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2105 
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by Good Manufacturing Practice (GMP)/Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) at 
slaughter is expected to be able to reduce the prevalence in broilers and the proportion of carcasses 
contaminated during slaughter.2 

Cross-contamination should be avoided during preparation, and poultry and pork meat should be well 
cooked before consumption.  
 
 
 
Back to the list of indicators 
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FSI16: Salmonella sp. in foodstuffs   
Description: Percentage of food samples compliant for Salmonella. 
Category: control of products 
Part of the food chain: primary production (e.g. production at the farm of dairy products, fruits and 
vegetables), transformation (including slaughterhouses & meat cutting plants) and distribution sectors 
(including catering, horeca & community kitchens), as well as (to a lesser extent) at import 
Hazards: Salmonella spp. 
Matrices considered: vegetable as well as animal based foodstuffs 
 
(*) note that swabs taken at slaughterhouses and samples of neck skins of slaughtered poultry are not included 

 
Relevance of the indicator: Salmonella  is an important zoonotic pathogen and a major cause of 
registered bacterial food-borne infections.  

 

Accepted: Food prepared with contaminated raw eggs, egg products or insufficiently heated 
poultry meat or pork is the major source of human Salmonella infections. Surveillance 
programmes that in time detect Salmonella contaminations (feed, living animals, carcasses in 
slaughterhouses, meat in cutting plants, foodstuffs in transformation and retail sector and in 
restaurants, …) together with sanitary measures to reduce contamination and measures to 
reduce growth during storage are essential.  
The percentage of food samples compliant for Salmonella is an indicator for the biological 
hazard: zoonoses. 

 
Credible: Legal and action limits are defined.1, 2 An increase in this indicator, namely an increase 
in the percentage of compliant samples, indicates an improvement in overall food safety. 

 Easy to monitor: Product controls are carried out by the FASFC. 
 Robust 

Results: 
Year Number of samples % compliance Calculation of the 

indicator 
Limit 

2015 7660 98.19% - 0.21% 
Microbiological criteria 
(Reg. 2073/2005)43 and 

action limits 44 
 

2014 7759 98.39% - 0.21% 
2013 7890 98.59% + 0.29% 
2012 7049 98.31% + 0.98% 
2011 7947 97.36% + 0.20% 
2010 7575 97.16%  

                                                           
43 Commission Regulation (EC) n° 2073/2005 of 15 November 2005 on microbial criteria for foodstuffs 
44 FAVV  (2016). “Inventaris acties en actiegrenzen en voorstellen voor harmonisering in het kader van de officiële 
controles.” http://www.favv-afsca.fgov.be/thematischepublicaties/inventaris-acties.asp [Dutch] or « Inventaire 
des actions et des limites d’action et propositions d’harmonisation dans le cadre des contrôles officiels. » 
http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/inventaire-actions.asp [French] 

http://www.favv-afsca.fgov.be/thematischepublicaties/inventaris-acties.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/inventaire-actions.asp
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Trend:  
During the last 5 year, the overall percentage of compliant samples is high. 
 
Overview of % compliant samples in the different food chain segments considered (the total number of samples is 
given at the top of each bar): 
 

 
 
Particularly in the primary production sector, where there is a relatively high margin of improvement, an 
important increase in % compliant food samples is observed.  
Goal: 100% compliance. 
Additional information:  
Salmonella is a genus of Gram-negative rod-shaped, facultative anaerobic bacteria, belonging to the 
family of the Enterobacteriaceae, consisting of over 2000 serotypes.  
The common reservoir of Salmonella is the intestinal tract of a wide range of domestic and wild animals. 
Consequently a variety of foodstuffs covering both food of animal and plant origin become a source of 
infection for humans. Transmission often occurs when organisms are introduced in food processing and 
preparation areas and are in favorable conditions able to multiply, e.g. due to inadequate storage 
temperatures, inadequate cooking or cross contamination to ready-to-eat food. The organism may also 
be transmitted through direct contact with infected animals or by fecal contamination via environments 
and humans. 
Salmonella causes gastro-enteritis (salmonellosis) and is characterized by nausea, vomiting, stomach 
cramps, diarrhea, headache and fever.  
 
In foods, it is most frequently found in eggs and raw meat from pigs, turkeys and chickens. It can spread 
to humans through contaminated foods. Safe handling of raw meat and other raw food ingredients, 
thorough cooking, storage of food at refrigerated temperature and good kitchen hygiene can prevent or 
reduce the risk posed by contaminated food. 45, 46, 47 
 

 
Back to the list of indicators  

                                                           
45 EFSA fact sheet: Salmonella. https://www.efsa.europa.eu/en/topics/factsheets/factsheetsalmonella  
46 Report on zoonotic agents in Belgium in 2012-2013.  
http://www.favv-afsca.fgov.be/thematischepublicaties/_documents/2015-12-
03_ReportonZoonoticagentsinBelgium_2012_2013.pdf 
47 EFSA & ECDC (European Food Safety Authority and European Centre for Disease Prevention and Control), 2015. 
The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne 
Outbreaks in 2013. EFSA Journal 2015;13(1):3991 (p. 162). 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3991.pdf  
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FSI17: Verocytotoxinogenic E. coli (VTEC) in foodstuffs 
Description: Percentage of food samples compliant for shigatoxin producing E. coli (STEC) 
Category: control of products 
Part of the food chain: primary production (e.g. production at the farm of dairy products, fruits and 
vegetables), transformation (including meat cutting plants, with emphasis on beef production) and 
distribution  sectors as well as (to a lesser extent) at import.  
Hazards: shigatoxin producing E. coli (STEC) 
Matrices considered:  vegetable as well as animal based foodstuffs 
 
(*) note that swabs taken at slaughterhouses are not included 

 
Relevance of the indicator: Infection with the pathogen STEC might result in severe health 
consequences (see ‘additional information’).  

 
Accepted: Infection with STEC occurs by consuming or handling contaminated food or water or 
through contact with infected animals or via person-to-person transmission. The percentage of 
food samples compliant for STEC is an indicator for the biological hazard: zoonoses. 

 
Credible: An increase in this indicator, namely an increase in the percentage of compliant 
samples, indicates an improvement in overall food safety. 

 
Easy to monitor: Product controls are carried out by the FASFC. The test method has however, 
its limitations and is only indicative for a possible hazard. Not all human pathogenic STEC 
isolates are actually detected and not all detected STEC strains are human pathogenic.  

 Robust 
Results: 

Year Number of samples % compliance Calculation of the 
indicator 

Limit 

2015 2618 99.69% + 0.23% 

Microbiological criteria 
(Reg. 2073/2005)48 and 

action limits 49 

2014 2793 99.46% - 0.29% 
2013 2812 99.75% - 0.01% 
2012 2899 99.76% + 0.04% 

2011** 3163 99.72% - 0.21% 
2010* 2658 99.92%  

* E. coli O157 
** E. coli O157 and O104:H4  

                                                           
48 Commission Regulation (EC) n° 2073/2005 of 15 November 2005 on microbial criteria for foodstuffs 
49 FAVV  (2016). “Inventaris acties en actiegrenzen en voorstellen voor harmonisering in het kader van de officiële 
controles.” http://www.favv-afsca.fgov.be/thematischepublicaties/inventaris-acties.asp [Dutch] or « Inventaire 
des actions et des limites d’action et propositions d’harmonisation dans le cadre des contrôles officiels. » 
http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/inventaire-actions.asp [French] 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/thematischepublicaties/inventaris-acties.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/inventaire-actions.asp
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Trend: 
 A very high compliance level is reported for STEC in food.  
 
Overview of % compliant samples in the different food chain segments considered (the total number of samples is 
given at the top of each bar): 
 

 
 
 
Goal: 100% compliance. 
Additional information:  
Shigatoxin producing E. coli (STEC, also called verocytotoxin producing E. coli or VTEC) are a group of 
pathogenic E. coli characterized by the ability to produce “verocytotoxins” or “shiga like toxins”. 
The clinical symptoms range from mild to bloody diarrhoea through haemorrhagic colitis, which is often 
accompanied by abdominal cramps, usually without fever. STEC infections can result in haemolytic uremic 
syndrome (HUS), characterized by acute renal failure, anaemia and lowered platelet counts. HUS develops 
in up to 10% of patients infected with E. coli O157 and is the leading cause of acute renal failure in young 
children.50, 51 
Infections with E. coli occur through consumption of contaminated food products (e.g. undercooked 
meat, especially beef, or leafy greens and sprouted seeds), drinking water contaminated with animal or 
human waste, contact with animals, the environment, or through direct person-to-person or animal-to-
person spread.  
 

 
 
Back to the list of indicators 
  

                                                           
50 Report on zoonotic agents in Belgium in 2012-2013.  
http://www.favv-afsca.fgov.be/thematischepublicaties/_documents/2015-12-
03_ReportonZoonoticagentsinBelgium_2012_2013.pdf 
51 BIOHAZ Panel (EFSA Panel on Biological Hazards (2013). Scientific opinion on VTEC-seropathotype and scientific 
criteria regarding pathogenicity assessment. EFSA Journal 2013; 11(4):3138 (106 pp.) 
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/3138.pdf  
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http://www.favv-afsca.fgov.be/thematischepublicaties/_documents/2015-12-03_ReportonZoonoticagentsinBelgium_2012_2013.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/3138.pdf
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FSI18: Listeria monocytogenes in foodstuffs 
Description: Percentage of food samples compliant for Listeria monocytogenes. 
Category: control of products 
Part of the food chain: primary production (e.g. production at the farm of dairy products, fruits and 
vegetables), transformation sector (including meat cutting plants) and distribution (including catering, 
horeca & community kitchens) sectors, as well as (to a lesser extent) at import 
Hazards: Listeria monocytogenes 
Matrices considered: vegetable as well as animal based foodstuffs 

 

Relevance of the indicator: Listeria monocytogenes is an important food pathogen because of 
the severe health consequences it causes. As contamination with L. monocytogenes often 
involves environment or setting related factors (production environment or farm environment), 
the proper control of  L. monocytogenes also indirectly indicates that good working practices are 
being used. 

 

Accepted: Listeria monocytogenes is a pathogen that enters into foodstuffs via raw materials 
and the environment in establishments where food is being processed. This pathogen requires 
a strict follow-up in view of the severity of the health consequences it might cause.  
This food safety indicator is an indicator for the biological hazard: zoonoses and environmental 
contaminant. 

 

Credible: Microbial criteria are given in the EU legislation for Listeria monocytogenes in ready-
to-eat foodstuffs.  
An increase in this indicator, namely an increase in the percentage of compliant samples, 
indicates an improvement in overall food safety. 

 Easy to monitor: Product controls are carried out by the FASFC. 
 Robust 

Results: 
Year Number of samples % compliance Calculation of the 

indicator 
Limit 

2015 9392 99.12% + 0.11% 

Microbiological criteria 
(Reg. 2073/2005)52 

 

2014 7832 99.00% - 0.21% 
2013 7662 99.22% - 0.24% 
2012 7511 99.45% + 0.20% 
2011 8722 99.25% + 0.30% 
2010 8270 98.96%  

                                                           
52 Commission Regulation (EC) n° 2073/2005 of 15 November 2005 on microbial criteria for foodstuffs 
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Trend:  
 
Overview of % non-compliant samples in the different food chain segments considered (the total number 
of samples is given at the top of each bar) 

 
 

Overall, more than half of the samples are taken in the distribution sector, followed by the transformation 
sector. Less than 10% of the samples are taken in the primary production sector and less than 1% at import.  
The lowest compliance percentage (but still high; above 96%) is observed in the transformation sector. 
The non-compliance rate in the distribution sector is generally below 0.5%. 
Goal: 100% compliance. 
Additional information:  
Listeria monocytogenes is a mobile Gram-positive rod-shaped bacterium that is psychrotrophic in nature 
and therefore may thrive under refrigeration temperatures. Listeriosis is characterized by blood poisoning 
(septicemia), meningitis, and spontaneous abortion or stillbirth with pregnant women. These symptoms 
are preceded by light influenza-like symptoms (headache, fever). The main group at risk with respect to 
listeriosis is the YOPI group (Young, Old, Pregnant and Immunodeficient).53 
L. monocytogenes is widespread in the natural environment. This bacterium can be isolated in nature, 
more in particular out of the soil and from several types of animals, but is also often found in production 
environments where it can turn into a ‘domestic flora’ in case cleaning and disinfection procedures are 
not fully met. This also means that L. monocytogenes is a typical environmental contaminant. 
 
L. monocytogenes is primarily associated to the following 3 types of food:  
- raw foodstuffs (e.g. raw meat preparations, raw vegetables and raw fish) that due to modified 
atmosphere packaging may also have an extended shelf life under refrigeration;  
- processed foodstuffs with a prolonged shelf life, that were not subjected to heat treatment (e.g. soft 
cheeses prepared with raw milk, cold smoked fish);  
- processed foodstuffs with a prolonged shelf life that were subjected to heat treatment, but are  
affected by a post-contamination (e.g. cut or sliced pre-packed cooked meat products, soft cheeses).54 

 
 
Back to the list of indicators 
  

                                                           
53 The SciCom and the Superior Health Council published a common opinion with respect to recommendations 
regarding to the issue of listeriose of specific and vulnerable consumer groups (SciCom advies 21-2016, 
http://www.favv-afsca.fgov.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/; SciCom avis 21-2016, http://www.favv-
afsca.fgov.be/comitescientifique/avis/).  
54 Report on zoonotic agents in Belgium in 2012-2013.  
http://www.favv-afsca.fgov.be/thematischepublicaties/_documents/2015-12-
03_ReportonZoonoticagentsinBelgium_2012_2013.pdf 
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FSI19: Foodborne outbreaks 
Description: Number of reported individuals affected by a collective foodborne outbreak (FBO), per year 
and per 100,000 inhabitants. 
Category: public health  
Part of the food chain: Consumers through suppliers (feed), primary production, transformation, 
distribution, import, storage and transport by third parties. 

 
Relevance of the indicator: This indicator measures food safety at the level of consumers,  
and more in particular the number of FBOs. This implies that this indicator represents the 
most direct link between food safety and the impact on public health.  

 

Accepted: A foodborne outbreak is defined as an incident, observed under given 
circumstances, of two or more human cases of the same disease and/or infection, or a 
situation in which the observed number of human cases exceeds the expected number and 
where the cases are linked, or are probably linked, to the same food source. 

 
Credible: A decrease in this indicator, namely a decrease in the number of reported FBO’s, 
indicates an improvement in overall food safety. 

 
Easy to monitor: Data are collected by the National Reference Laboratory for Food-borne 
outbreaks (NRL-FBO, Scientific Institute of Public Health - IPH) 

 

Robust: Underreporting must be taken into account. On the other hand, since 
underreporting can be assumed to be overall of a systematic nature, the indicator can be 
deemed reliable for reflecting potential trends of the number of persons affected by a FBO. 
Still the number of individuals involved in a particular FBO may differ significantly (e.g. in a 
Norovirus food borne outbreak usually much more individuals are effected than in a 
bacterial food borne outbreak) and this may influence the indicator result and cause 
fluctuations. 

Results: 
Year Number of individuals with a 

FBO per 100,000 inhabitants 
Calculation of the indicator (a) Limit 

2015 14.86 + 6.94% 

Not applicable 

2014 15.97 -35.84% 
2013 11.75 + 10.06% 
2012 13.07 + 7.00% 
2011 14.05 - 13.17% 
2010 12.42  

 (a) The sign indicating the direction of change compared to previous year is inversed as a decrease in this indicator, 
namely a decrease in the number of reported CFTI’s, indicates an improvement in overall food safety. 
Trend:  
Overall, an increasing tendency is observed regarding the number of individuals involved in a FBO. 
From 1999, FBO data have been collected at the Institute Public Health (IPH). Between 1999 and 2010, 
39 up to 116 FBOs have been reported each year. In 2011, an increase in the number of reported FBOs 
(281 notifications) was observed. The increase was probably due to an adapted outbreak investigation 
procedure at the FASFC in 2011 and/or an increased awareness by consumers after the German E. coli 
O104:H4 outbreak. 55  
Goal: Nobody is affected by a FBO. However, given that a zero-prevalence of pathogens in foods is not 
expected to occur, and as exposure may also take place during foreign travelling, which is not correlated 
to the Belgian food safety status, the ambitious objective of “no affected persons” is not realistic.  Similar 
to salmonellosis (FSI20), listeriosis (FSI21) and campylobacteriosis (FSI22), the goal is provisionally set at 
10%. This corresponds roughly to 1 person affected by a FBO per 100,000 inhabitants.  

                                                           
55 Report on zoonotic agents in Belgium in 2012-2013.  
http://www.favv-afsca.fgov.be/thematischepublicaties/_documents/2015-12-
03_ReportonZoonoticagentsinBelgium_2012_2013.pdf 

http://www.favv-afsca.fgov.be/thematischepublicaties/_documents/2015-12-03_ReportonZoonoticagentsinBelgium_2012_2013.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/thematischepublicaties/_documents/2015-12-03_ReportonZoonoticagentsinBelgium_2012_2013.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/thematischepublicaties/_documents/2015-12-03_ReportonZoonoticagentsinBelgium_2012_2013.pdf
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Additional information: 
The incidence of FBOs is presumably being underestimated. FBOs are not always reported, particularly 
not when the symptoms are relatively mild. Nevertheless, even milder diseases may prove to be of major 
socio-economic importance (absence from work, ....). Among other factors, this underreporting can be 
due to difficulties encountered in establishing the diagnose, i.e. finding the link between a reported 
illness suspected to be linked to food consumption and the (epidemiological or microbiological) 
confirmation of the actual food being involved, or to an inadequate reporting of FBOs by clinical labs or 
physicians.  
 
Common micro-organisms that cause food-borne diseases are: 
- bacteria: Campylobacter (causing campylobacteriosis), Salmonella (causing salmonellosis), Listeria 

(causing listeriosis), pathogenic Escherichia coli (E. coli), pathogenic Yersinia enterolitica  
- bacterial toxins producing organisms: Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Clostridium 

botulinum and Bacillus cereus 
- viruses: Calicivirus (including norovirus), rotavirus, hepatitis A virus, hepatitis E virus; virus-infected 

humans handling food may contaminate food 
- parasites: Trichinella, Toxoplasma, Cryptosporidium, Giardia, etc. 
 
Between 2006 and 2013, Salmonella together with Norovirus were the most prevalent causative agents 
in food borne outbreaks in Belgium. Since 2006 the number of food-borne outbreaks due to Salmonella 
decreased after the vaccination strategy for poultry in Belgium. The number of outbreaks involving 
Norovirus is important each year and concerns many human cases per outbreak.1 In 2014, also toxin-
producing Bacillus cereus were additionally amongst the most frequently detected causative agents.56  
 
Since the most frequent causes of FBOs are disruption of the cold chain, insufficient heating of the food, 
lack of personal hygiene, bad hygiene in the kitchen, long delay between preparation and consumption 
and raw materials of poor microbiological quality, outbreaks can be prevented by the application of 
simple hygienic and storage rules like adequate refrigeration of the food, hand washing before and during 
preparation, clean surfaces and materials in the kitchen, separation of raw and cooked food and 
sufficient heating during food preparation. 
 

 
 
Back to the list of indicators 
  

                                                           
56 WIV (2015). Voedselvergiftigingen in België in 2014 (http://www.favv-
afsca.fgov.be/professionelen/publicaties/thematisch/voedselvergiftigingen-belgie/); ISP (2015). Intoxications 
alimentaires en Belgique en 2014 (http://www.favv-
afsca.fgov.be/professionnels/publications/thematiques/intoxications-alimentaires-belgique/)  

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/publicaties/thematisch/voedselvergiftigingen-belgie/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/publicaties/thematisch/voedselvergiftigingen-belgie/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/publications/thematiques/intoxications-alimentaires-belgique/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/publications/thematiques/intoxications-alimentaires-belgique/
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FSI20: Salmonellosis in humans 
Description: Number of reported cases of human salmonellosis per year and per 100,000 inhabitants. 
Category: public health  
Part of the food chain: Consumers through suppliers (feed), primary production, transformation, 
distribution, import, storage and transport by third parties. 

 

Relevance of the indicator: This indicator measures the number of reported human 
Salmonella infections. Because Salmonella in food is the most probable route of infection to 
humans, it is a direct method to measure the impact of the foodborne presence of 
Salmonella on human disease. 

 

Accepted: Salmonella bacteria can be detected in human stool samples from patients with 
gastro-enteritis. In cases of bacteremia or invasive illness, the bacteria can also be detected 
in the blood, urine, or on rare occasions in tissues. In case of salmonellosis, samples are 
usually taken from the patient, presenting him-/herself at a physician or in the hospital. 

 
Credible:  A decrease in this indicator, or in other words a smaller number of persons affected 
by Salmonella, indicates an improvement in food safety. 

 Easy to monitor: Data are collected by the Scientific Institute of Public Health (IPH). 

 
Robust: Underreporting must be taken into account. On the other hand, such 
underreporting is generally of a systematic nature. 

Results: 
Year Number of reported 

individuals of Salmonellosis 
per 100,000 inhabitants (*) 

Calculation of the indicator 
(a) 

Limit 

2015 27.70 - 4.76% 

Not applicable 

2014 26.45 - 6.95% 
2013 24.73 + 13.29% 
2012 28.52 + 4.55% 
2011 29.88 + 11.73% 
2010 33.85  

(*) Remark that this is the number of persons affected or the number of diagnosed cases; the actual link with food 
was not always confirmed.  
(a) The sign indicating the direction of change compared to a previous year is inversed as a decrease in this indicator, 
namely a decrease in the number of reported cases, indicates an improvement in overall food safety. 

Trend:  
The number of reported cases of human salmonellosis shows overall a decreasing trend between 2010 
and 2015. A decrease in the number of individuals reported to be suffering from a Salmonella infection 
has already been observed since 2006, after the vaccination strategy for poultry in Belgium. A decreasing 
trend in confirmed human salmonellosis cases is also observed in the EU (EFSA & ECDC, 2015).57  
 
Goal: As exposure may also take place during foreign travelling, which is not correlated to the Belgian 
food safety status, the ambitious objective of “no affected persons” is not realistic.  
In 2010, overall, 63% of the reported cases of human salmonellosis in the EU were domestically acquired 
and 11% of the cases were acquired abroad. For 26% of the cases there was no information on whether 
they were acquired domestically or abroad.58 As such a remaining proportion of 10% cases is set as a 
goal, corresponding to approximately 3 cases per 100,000 inhabitants. 

                                                           
57 EFSA & ECDC - European Food Safety Authority and European Centre for Disease Prevention and Control 
(2015). The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-
borne Outbreaks in 2013. EFSA Journal 2015;13(1):3991 (p. 162). 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3991.pdf  
58 EFSA & ECDC - European Food Safety Authority and European Centre for Disease Prevention and Control 
(2012). The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3991.pdf
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Additional information: 
Salmonella is a genus of Gram-negative rod-shaped, facultative anaerobic bacteria, belonging to the 
family of the Enterobacteriaceae, consisting of over 2000 serotypes. Salmonella causes gastro-enteritis 
(salmonellosis) after an incubation period of 6 to 48 hours. Salmonellosis is characterized by nausea, 
vomiting, stomach cramps, diarrhea, headache and fever. Products at risk include: poultry, preparations 
with raw eggs, pig meat, dairy products but also fresh produce and low water activity foods such as 
chocolate.  
Salmonella is heat sensitive and is killed when foodstuffs are sufficiently heated. Raw or insufficiently 
cooked products, food products stored at inadequate time/temperature combinations and food 
products affected due to cross-contamination59 are the most important causes of infection. Adequate 
heating, cooling and hygienic manipulation will largely contribute to the prevention of Salmonella 
infections. 
 

 
 
Back to the list of indicators 
  

                                                           
borne Outbreaks in 2010. EFSA Journal 2012;10(3):2597 [442 pp.]. 
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2597  
59 Cross contamination might occur when cooked products come into contact with raw products of contaminated 
materials (as for instance the cutting board).  
 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2597
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FSI21: Listeriosis in humans 
Description: The number of reported cases of listeriosis per year and per 100,000 inhabitants. 
Category: public health 
Part of the food chain: Consumers through primary production, transformation, distribution, import and 
storage and transport by third parties. 

 

Relevance of the indicator: This indicator measures the number of persons having incurred 
an invasive infection with Listeria monocytogenes. Because L. monocytogenes in food is the 
most probable route of infection to humans, it is a direct method to measure the impact of 
the foodborne presence of L. monocytogenes on human disease. 
Illness is often severe and mortality is high. Human infections are rare but of special concern 
given the high mortality rate associated with them. These organisms are among the most 
important causes of death from food-borne infections in industrialized countries.60 

 
Accepted: Listeria infection is diagnosed through blood or stool cultures. (Spinal fluid can 
also be tested for the presence of Listeria bacteria.)  

 
Credible: A decrease in this indicator, or in other words a smaller number of persons affected 
by an infection, indicates an improvement in food safety. 

 Easy to monitor: Data are collected by the Scientific Institute of Public Health (IPH). 

 
Robust: Underreporting must be taken into account. On the other hand, such 
underreporting is generally of a systematic nature. 

Results: 
Year Number of reported Listeriosis 

cases per 100,000 inhabitants 
(*) 

Calculation of the indicator 
(a) 

Limit 

2015 0.68 + 8.88% 

Not applicable 

2014 0.74 - 16.46% 
2013 0.64 - 8.58% 
2012 0.59 + 7.01% 
2011 0.63 - 58.83% 
2010 0.40  

(*) Remark that this is the number of people affected or the number of diagnosed cases; the actual link with food 
was not always confirmed.  
(a) The sign indicating the direction of change compared to a previous year is inversed as a decrease in this indicator, 
namely a decrease in the number of reported listeriosis cases, indicates an improvement in overall food safety.  

Trend:  
The incidence of listeriosis is low in Belgium. Nevertheless, the number of reported cases of human 
listeriosis shows overall an increasing trend between 2010 and 2015. In the EU, human listeriosis showed 
an increasing trend as well between 2009 and 2013.61   

                                                           
60 Report on zoonotic agents in Belgium in 2012-2013.  
http://www.favv-afsca.fgov.be/thematischepublicaties/_documents/2015-12-
03_ReportonZoonoticagentsinBelgium_2012_2013.pdf 
61 EFSA & ECDC (European Food Safety Authority and European Centre for Disease Prevention and Control), 2015. 
The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne 
Outbreaks in 2013. EFSA Journal 2015; 13(1): 3991 (p. 162). 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3991.pdf  

http://www.favv-afsca.fgov.be/thematischepublicaties/_documents/2015-12-03_ReportonZoonoticagentsinBelgium_2012_2013.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/thematischepublicaties/_documents/2015-12-03_ReportonZoonoticagentsinBelgium_2012_2013.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/thematischepublicaties/_documents/2015-12-03_ReportonZoonoticagentsinBelgium_2012_2013.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3991.pdf
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Goal: Although foodborne transmission is the main route for human infection, additional routes are 
implicated, such as via the environment (contaminated water, soil) or transmission from person-to-
person (by the fecal-oral route) 62 as is illustrated in the figure below.  Additionally, it is remarked that 
exposure may also take place during foreign travelling. Irrespectively of the fact if these infections are 
foodborne or not, stricto senso national food policy has no impact on exposures occurring abroad.  
Taking some uncertainty on the data (or credible intervals) into account, it can be assumed that around 
10% of the reported cases of human listeriosis  should be tolerated in view of being of a non-food origin 
or travel related, and as such being not directly linked to food safety in Belgium. Therefore, the objective 
is set at approximately 0.06 cases per 100,000 inhabitants. 
 

 
 
Additional information: 
Listeria monocytogenes is a mobile Gram-positive rod-shaped bacterium that is psychrotrophic in nature 
and therefore may thrive under refrigeration temperatures. Listeriosis is characterized by blood 
poisoning (septicemia), meningitis, and spontaneous abortion or stillbirth with pregnant women. These 
symptoms are preceded by light influenza-like symptoms (headache, fever). The incubation period varies 
from a few days up to three weeks. The main group at risk with respect to listeriosis is the YOPI group 
(Young, Old, Pregnant and Immunodeficient).63  
L. monocytogenes is widespread in the natural environment. This bacterium can be isolated in nature, 
more particularly from soil and from several types of animals, but is often found in production 
environments as well, where it can turn into a ‘domestic flora’ in case cleaning and disinfection 
procedures are not fully met. This also implies that L. monocytogenes is a typical environmental 
contaminant.  
 
L. monocytogenes is primarily associated with the following 3 types of food:  
- raw foodstuffs (e.g. raw meat preparations, raw vegetables and raw fish), including raw foodstuffs that 
may have an extended shelf life under refrigeration conditions due to modified atmosphere packaging;  
- processed foodstuffs with a prolonged shelf life, that were not subjected to heat treatment (e.g. soft 
cheeses prepared with raw milk, cold smoked fish);  

                                                           
62 Butler A.J., Thomas M.K., & Pintar K.D.M. (2015). Expert elicitation as a means to attribute 28 enteric pathogens 
to foodborne, waterborne, animal contact, and person-to-person transmission routes in Canada. Foodborne 
Pathogens and Disease 12(4), 335-344. 
63 The SciCom and the Superior Health Council published a common opinion with respect to recommendations 
regarding to the issue of listeriose of specific and vulnerable consumer groups (SciCom advies 21-2016, 
http://www.favv-afsca.fgov.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/; SciCom avis 21-2016, http://www.favv-
afsca.fgov.be/comitescientifique/avis/).  
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Source: Butler et al. (2015)2 

http://www.favv-afsca.fgov.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/
http://www.favv-afsca.fgov.be/comitescientifique/avis/
http://www.favv-afsca.fgov.be/comitescientifique/avis/
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- processed foodstuffs with a prolonged shelf life that were subjected to heat treatment, but that are 
affected by a post-contamination (e.g. cut or sliced pre-packed cooked meat products).  
 
General food hygiene rules are essential for the prevention of human listeriosis. 
 

 
 
Back to the list of indicators  
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FSI22: Campylobacteriosis in humans 
Description: The number of reported cases of campylobacteriosis per year and per 100,000 inhabitants. 
Category: public health 
Part of the food chain: Consumers through suppliers (feed), primary production, transformation, 
distribution, import and storage and transport by third parties. 

 

Relevance of the indicator: This indicator measures the number of human Campylobacter 
cases.  Because Campylobacter in food is the most probable route of infection to humans, it is 
a direct method to measure the impact on human disease of the foodborne presence of 
Campylobacter. Moreover, Campylobacteriosis is the most commonly reported 
gastrointestinal bacterial disease in humans in Belgium since 2005. 64 

 
Accepted: Clinical diagnosis of enteric Campylobacter infection is established by 
demonstrating the organism via direct examination of feces or by isolation of the organisms. 

 
Credible:  A decrease in this indicator, or in other words a smaller number of persons affected 
by an infection, indicates an improvement in food safety. 

 Easy to monitor: Data are collected by the Institute of Public Health (IPH)65 

 
Robust: Underreporting must be taken into account. On the other hand, such underreporting 
is generally of a systematic nature. 

Results: 
Year Number of reported 

campylobacteriosis cases per 
100,000 inhabitants (*) 

Calculation of the indicator (a) Limit 

2015 80.52 -11.40% 

Not applicable 

2014 72.28 + 0.59% 
2013 72.70 - 6.49% 
2012 68.27 -10.81% 
2011 61.62 - 8.55% 
2010 56.76  

(*) Remark that this is the number of people affected or the number of diagnosed cases; the actual link with food was 
not always confirmed.  
(a) The sign indicating the direction of change compared to a previous year is inversed as a decrease in this indicator, 
namely a decrease in the number of reported campylobacteriosis cases, indicates an improvement in overall food 
safety. 

Trend:  
Since 2005, campylobacteriosis is one of the most frequently reported zoonosis in humans.1, 66  The number 
of Campylobacter infections shows an increasing trend since 2010 in Belgium.  

                                                           
64 Report on zoonotic agents in Belgium in 2012-2013.  
http://www.favv-afsca.fgov.be/thematischepublicaties/_documents/2015-12-
03_ReportonZoonoticagentsinBelgium_2012_2013.pdf 
65 Muyldermans G, Ducoffre G, Leroy M, Dupont Y, Quolin S, participating sentinel laboratories (2016) 
Surveillance of Infectious Diseases by the Sentinel Laboratory Network in Belgium: 30 Years of Continuous 
Improvement. PLoS ONE 11(8): e0160429. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0160429 
66 EFSA & ECDC - European Food Safety Authority and European Centre for Disease Prevention and Control 
(2015). The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-
borne Outbreaks in 2013. EFSA Journal 13(1):3991 (p. 162). 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3991.pdf  

http://www.favv-afsca.fgov.be/thematischepublicaties/_documents/2015-12-03_ReportonZoonoticagentsinBelgium_2012_2013.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/thematischepublicaties/_documents/2015-12-03_ReportonZoonoticagentsinBelgium_2012_2013.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/thematischepublicaties/_documents/2015-12-03_ReportonZoonoticagentsinBelgium_2012_2013.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3991.pdf
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Goal: Although Campylobacter spp. are mostly perceived as food-borne pathogens, other transmission 
pathways have been identified, including direct and indirect contact with infectious animals, people, and 
environments. Based on a Dutch study in which human Campylobacter infections were attributed to four 
putative animal reservoirs (chicken, cattle, sheep, and pig) and to the environment (water, sand, wild birds) 
(see figure below)67, it can be assumed that around 10% of campylobacteriosis cases are of non-food 
origin. Therefore, approximately 7 cases per 100,000 is considered as a goal. 
 

 
 

Additional information: 
Campylobacteriosis is a zoonosis, i.e. a disease or infection that can be transmitted directly or indirectly 
between animals and humans. Usual symptoms are fever, diarrhea and abdominal cramps.  
Over 80% and approximately 10% of the human cases are caused by C. jejuni and C. coli, respectively. In 
susceptible humans, C. jejuni/coli infection is associated with acute enteritis and abdominal pain lasting 
for up to seven days or longer. Although such infections are generally self-limiting, complications can arise 
and may include bacteraemia, Guillain–Barré syndrome, reactive arthritis, inflammatory bowel disease, 
and irritable bowel syndrome.68 
Raw poultry meat is often contaminated with Campylobacter since the bacterium can live in the intestines 
of healthy birds. It is also found in pigs and cattle. Eating undercooked chicken, or ready-to-eat foods that 
have been in contact with raw chicken, is the most common source of infection.69 
 

 
 
Back to the list of indicators 
  

                                                           
67 Mughini Gras L., Smid J.H., Wagenaar J.A., de Boer A.G., Havelaar A.H., Friesema I.H.M., et al. (2012). Risk 
factors for Campylobacteriosis of chicken, ruminant, and environmental origin: A combined case-control and 
source attribution analysis. PLoS ONE 7(8): e42599. 
68 EFSA BIOHAZ Panel (EFSA Panel on Biological Hazards). (2011). Scientific Opinion on Campylobacter in broiler 
meat production: control options and performance objectives and/or targets at different stages of the food 
chain. EFSA Journal 2011;9(4):2015 (141 pp.). https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2105 
69 https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/campylobacter  
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Bijlage 6. Respons op de bemerkingen geformuleerd naar aanleiding van de open raadpleging van 15 september 2017 
 
Organisatie Bemerking Respons 
Samenvatting 
Vlaams 
Departement 
Omgeving 

Algemeen: De evaluatie is zeer gericht op ‘conformiteit aan de wetgeving’. De term ‘voedselveiligheidsbarometer’ kan gemakkelijk anders 
geïnterpreteerd worden.  
- Tijdens de infosessie werd uitgelegd dat de manier van scoren of de actielimieten kunnen wijzigen over verloop van jaren, met de 
motivatie waarom. Een andere manier van scoren of andere actielimiet maakt de voeding niet meer of minder veilig, maar heeft wel 
invloed op de conformiteit. Bijgevolg vrees ik misinterpretatie van de resultaten. 
- Blootstelling van de consument wordt niet meegenomen in het actuele advies betreffende de voedselveiligheidsbarometer, het is een 
stap verder. Vanuit volksgezondheidsperspectief is deze blootstelling wel zeer relevant voor voedselveiligheid. Vanuit het criterium 
‘conformiteit aan de wetgeving’ is blootstelling inderdaad een stap verder. Voor de selectie van de indicatoren lijkt me het aspect 
volksgezondheid en dus blootstelling van de consumenten wel zeer relevant. 

  “Voedselveiligheid” is moeilijk te definiëren, laat staan te kwantificeren, wat in SciCom Advies 28-2010 uitgebreid werd besproken. De 
barometer dient gezien te worden als een praktisch instrument dat op basis van de meting van een beperkt aantal weloverwogen 
gedefinieerde indicatoren een indicatie geeft van de toestand van de voedselveiligheid. Naast de indicatoren waarvan de resultaten 
gebaseerd zijn op ‘conformiteit aan de wetgeving’ (i.e. indicatoren gerelateerd aan inspecties en de controle van producten), bevat de 
barometer ook nog andere types van indicatoren, nl. indicatoren gerelateerd aan de preventieve benadering (validatie van het 
autocontrolesysteem is op vrijwillige basis) en aan de volksgezondheid (rapportering van voedselinfecties). 
- De indicatoren m.b.t. de controle van producten worden uitgedrukt in termen van “conformiteit” en dit op basis van bestaande 

wettelijke limieten, en bij afwezigheid van deze limieten op basis van indicatieve waarden of door het beleid gehanteerde maximale 
limieten (actielimieten). Deze grenswaarden houden rekening met mogelijke risico’s voor de volksgezondheid bij blootstelling aan 
het betreffende gevaar en zijn bijgevolg een goede graadmeter voor de voedselveiligheid. Bovendien laten ze toe dat een 
verbetering of verslechtering van de voedselveiligheid op objectieve wijze aangetoond kan worden (nl. meer of minder conforme 
resultaten). 
Het is inderdaad zo dat dergelijke grenswaarden in de loop van de tijd kunnen wijzigen, bv. omwille van nieuwe kennis, nieuwe 
technieken, etc. Dit is ook één van de redenen waarom het finale barometerresultaat de toestand van de voedselveiligheid in relatieve 
termen t.o.v. de toestand van een voorgaand jaar (en niet als een absoluut cijfer) weergeeft, zoals ook vermeld wordt in het 
voorliggende advies. Bij wijziging van de gehanteerde grenswaarden, zal dit gedocumenteerd worden om een verkeerde interpretatie 
van de resultaten te vermijden.   

- Het aspect “blootstelling” wordt in de barometer deels afgedekt door de indicatoren gerelateerd aan de volksgezondheid. 
Indicatoren die rechtstreeks betrekking hebben op de blootstelling via de voeding, zijn niet opgenomen in de barometer. Dit niet 
omdat dit vanuit het criterium ‘conformiteit aan de wetgeving’ een stap verder zou zijn, maar omdat dit bijkomende berekeningen 
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zou inhouden (nl. blootstelling bestaat uit een factor “gehalte” van een gevaar in een levensmiddel en een factor “consumptie” van 
dat levensmiddel). In deze context kan eveneens vermeld worden dat de geselecteerde indicatoren werden afgetoetst aan de 
RACER criteria (cf. bijlage 3 van het advies). Zo dienen de indicatoren onder meer eenduidig, gemakkelijk te interpreteren en 
transparant te zijn (cf. het criterium ‘credible’) alsook gebaseerd te zijn op eenvoudig te verkrijgen, objectieve gegevens, van een 
hoge kwaliteit (cf. het criterium ‘easy to monitor’). 
Tijdens de infosessie werd de idee geopperd om een indicator “biomonitoring” te overwegen. Dit idee werd eveneens geopperd 
tijdens de brainstorming workshop van 27 november 2009 ter voorbereiding van barometer versie 1.0 (zie bijlage 1, SciCom Advies 
28-2010). Zoals toen ook gesteld, wordt via biomonitoringsprogramma’s de totale blootstelling aan een bepaald gevaar gemeten. 
M.a.w. niet enkel de blootstelling via de voeding, maar ook via andere bronnen (bv. lucht, grond) wordt beschouwd, waarbij de 
bijdrage van de verschillende blootstellingsroutes aan de totale blootstelling moeilijk exact te bepalen is. 

Vlaams 
Departement 
Omgeving 

‘vooraf bepaalde doelstellingen’. Er wordt beoordeeld op basis van % compliance aan een grenswaarde / actielimiet / tolerantieniveau. 
Het lijkt me zeer nuttig om voor goede interpretatie van de resultaten door een zo breed mogelijk publiek kort te situeren hoe die 
actielimieten en grenswaarden bepaald werden met hun betekenis op vlak van volksgezondheid en hoe ermee omgegaan wordt wanneer 
de grenswaarde aangepast wordt.  

 Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen conformiteit, i.e. voldoen aan de wettelijke normen of gehanteerde limieten, en de 
vooraf bepaalde doelstellingen. De limieten die in de technische fiches van de indicatoren vermeld worden, zijn maximale waarden die 
de wetgeving oplegt of die het beleid hanteert. Meer informatie over hoe het FAVV omgaat met een non-conformiteit en hoe 
actiegrenzen bepaald worden wanneer er geen officiële norm is, wordt gegeven op de FAVV website, onder meer in de publicaties 
“Inventaris acties en actiegrenzen en voorstellen voor harmonisering in het kader van officiële controles”, Deel 1 - Actiegrenzen voor 
chemische contaminanten & Deel 2 -  Actiegrenzen voor microbiologische contaminanten in levensmiddelen (http://www.favv-
afsca.fgov.be/thematischepublicaties/inventaris-acties.asp).  
De “vooraf bepaalde doelstellingen” waarnaar in de bemerking verwezen wordt, worden gehanteerd in de 2e benadering, barometer 
versie 2.2. en worden -afhankelijk van de indicator- uitgedrukt als een na te streven percentage gevalideerde ACS, gunstige inspecties of 
conformiteit, of in geval van voedseltoxi-infecties een maximaal aantal getroffen personen. In het advies worden ambitieuze 
doelstellingen voorgesteld (zie “goal” technische fiches, bijlage 5), maar het bepalen van de uiteindelijke doelstellingen is een 
beleidsmatige keuze.  

FEVIA Indien in het controleplan 2018 de focus verschuift naar opvolgingsinspecties (ten nadele van “gewone” controles) kan met verwachten 
dat het aantal inspecties met negatieve resultaten relatief zal toenemen. De impact hiervan dient zorgvuldig gecommuniceerd te worden: 
niet meer operatoren, maar in sommige gevallen 1 operator meermaals werd niet in orde bevonden (“percentage gunstige inspecties”). 

 Het is inderdaad zo dat het opvolgpercentage van operatoren met een negatieve inspectie in 2018 hoger zal liggen in vergelijking met 
voorgaande jaren. Het is echter niet noodzakelijk zo dat het aantal inspecties met een negatief resultaat hierdoor zal toenemen. 
Integendeel, het conformiteitspercentage zou kunnen toenemen aangezien operatoren met een negatief inspectieresultaat weten dat 
ze een grotere kans hebben om opnieuw aan een inspectie onderworpen te worden.   

http://www.favv-afsca.fgov.be/thematischepublicaties/inventaris-acties.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/thematischepublicaties/inventaris-acties.asp
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Zoals vermeld in het advies (zie 7.1) dient m.b.t. de indicatoren gerelateerd aan de resultaten van inspecties (maar ook deze die 
gerelateerd zijn aan de controles/analyses van producten) rekening gehouden te worden met regelmatige wijzigingen in het 
evaluatiesysteem (vb. nieuwe checklists, andere actielimieten of tolerantieniveaus) wat aanleiding kan geven tot verschillen tussen de 
jaren met betrekking tot het vaststellen van een non-conformiteit. Wanneer er zich veranderingen voordoen in het evaluatiesysteem of 
wanneer significante afwijkingen worden waargenomen in de resultaten, zal dit gerapporteerd en geduid worden – zie ook antwoord op 
1e bemerking.  

5. Korf van voedselveiligheidsindicatoren 
Vlaams 
Departement 
Omgeving 

Externe validatie/ biologische evaluatie: wordt hier ook rekening gehouden met de trends in beschikbare Humane BioMonitoring (HBM) 
resultaten, interne blootstelling? Deze resultaten kunnen relevante informatie opleveren voor het al of niet selecteren van bepaalde 
indicatoren. Voor Vlaanderen zijn hierover resultaten en tijdstrends beschikbaar van drie HBM-campagnes bij het departement 
Omgeving, VPO (voorheen departement Leefmilieu) team Milieu en Gezondheid, en bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. De vierde 
campagne loopt momenteel, en wordt aangestuurd vanuit het VPO. 

 Zoals hierboven reeds vermeld, wordt via biomonitoringsprogramma’s de totale blootstelling aan een bepaald gevaar gemeten, waarbij 
het moeilijk is om de bijdrage van de verschillende blootstellingsroutes (voeding, lucht, etc.) aan de totale blootstelling moeilijk exact te 
bepalen. In bijlage 2 is bij de bespreking van de indicatoren met betrekking tot de controle van zware metalen in levensmiddelen een 
paragraaf toegevoegd waarin verwezen wordt naar een aantal trends in de Humane BioMonitoring resultaten die in het laatste rapport 
besproken worden (http://www.milieu-en-gezondheid.be/). 

Tabel 1. Overzicht van de voedselveiligheidsindicatoren 
BFA (Bemefa) Voor VVI01 wordt een gevalideerd AutoControleSysteem als parameter gebruikt. Kan, in geval van equivalentie tussen het ACS en een 

privé-certificatiesysteem, de certificatie voor het privésysteem niet ook als parameter genomen worden?  
 Enkel indien door het FAVV bepaald werd dat het privécertificatiesysteem equivalent is aan het ACS (bv. het geval voor FCA of ‘Feed 

Chain Alliance’) en dit systeem gevalideerd werd door het FAVV of door een onafhankelijke certificeringsinstelling (OCI) die daarvoor 
geaccrediteerd is, wordt dit in de VVIs m.b.t. gevalideerde ACS opgenomen. 
In de technische fiches voor de VVIs die betrekking hebben op het percentage gevalideerde autocontrolesystemen in bepaalde sectoren, 
wordt voor meer informatie doorverwezen naar de webpagina’s van het agentschap (http://www.favv-afsca.be/autocontrole-nl/; 
http://www.favv-afsca.be/autocontrole-fr/).  

BFA (Bemefa) Quid bedrijven die deel uitmaken van een sector zonder sectorgids? Hoe worden die in de statistieken meegenomen wanneer het 
aandeel van gevalideerde bedrijven voor ACS wordt weergegeven. 

 De VVIs m.b.t. gevalideerde ACS bestaan uit 2 aspecten: (1) aantal operatoren of geregistreerde inrichtingen met hoofdactiviteit in een 
bepaalde sector (meer bepaald VVI01: de toeleveringssector van de primaire productie; VVI02: primaire productiesector; VVI03: 
transformatiesector), en (2) validatie van het ACS voor alle activiteiten van deze operatoren. Om opgenomen te worden in de resultaten 
van de VVIs m.b.t. gevalideerde ACS, dienen de operatoren m.a.w. niet alleen een validatie van het ACS voor hun hoofdactiviteit, maar 
ook voor alle, andere geregistreerd activiteiten te hebben. Indien de activiteit kadert binnen een sector waarvoor er geen goedgekeurde 

http://www.milieu-en-gezondheid.be/
http://www.favv-afsca.be/autocontrole-nl/
http://www.favv-afsca.be/autocontrole-fr/
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sectorgids bestaat en de operator het ACS wenst te laten valideren, is er de mogelijkheid zich te laten auditeren door het FAVV 
(http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/autocontrole/).  
Deze gegevens worden eveneens gerapporteerd in de activiteitenverslagen van het FAVV. Zoals weergegeven in het FAVV 
activiteitenverslag van 2016, neemt het aantal bedrijven dat hun autocontrolesysteem heeft laten valideren met gunstig gevolg, 
voortdurend toe (http://www.favv-afsca.fgov.be/activiteitenverslag/2016/inspecties/autocontrole/). 

BFA (Bemefa) Monitoring ontbreekt bij de indicatoren vallende onder de ‘preventieve benadering’. Monitoring levert nochtans een zeer grote 
preventieve bijdrage aan de voedselveiligheid en zou daarom niet mogen ontbreken als indicator. 

 Monitoring (cf. in het kader van sectorale bemonsteringsplannen, ‘SBP’) levert inderdaad een grote preventieve bijdrage aan de 
voedselveiligheid. Momenteel werden er twee SBPs gevalideerd door het FAVV, nl. het SBP van de Beroepsvereniging van 
Mengvoederfabrikanten (BFA) en het SBP van de Belgische aardappelhandel en -verwerkende industrie (Belgapom) (cf. FAVV 
activiteitenverslag van 2016: http://www.favv-
afsca.be/activiteitenverslag/2016/monsternemingenanalyses/sectoralebemonsteringsplannen/). Daarnaast zijn er nog een aantal SBPs 
die specifiek met het oog op de uitvoer naar derde landen door het FAVV gevalideerd worden omdat de vereisten van de derde landen 
vaak verschillen van de vereisten die de geldende Europese en nationale wetgeving voorziet. Zo beschikken het Verbond van Belgische 
Tuinbouwcoöperaties (VBT) en de uitvoerders van groenten en fruit (Fresh Trade Belgium), de Beroepsvereniging van de 
Mengvoederfabrikanten (BFA),  de Federatie Belgisch Vlees (FEBEV), de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) en de 
gelatineproducenten over een bemonsteringsplan dat erop gericht is aan te tonen dat hun producten voldoen aan de vereisten van derde 
landen inzake bepaalde gevaren.   
Opname van een indicator gerelateerd aan ‘monitoring’ of de SBPs in de barometer is moeilijk, onder meer op het vlak van omschrijving 
(bv. niet noodzakelijk representatief aangezien niet alle sectoren beschikken over een gevalideerd SBP en niet alle analyses die in het 
kader van deze SBPs uitgevoerd worden, door het FAVV gevalideerd zijn). 

BFA (Bemefa) Controle van de processen: VVI 04, 05 en 06: deze indicatoren steunen op resultaten van inspecties. Zou dat niet beter onder de koepel 
van ‘preventieve benadering’ worden geplaatst? Resultaten die voortkomen uit crisismanagement horen dan weer wel thuis onder 
‘controle van de processen’ 

 VVI 04, 05 en 06 m.b.t. het percentage gunstige inspecties, kunnen inderdaad geclassificeerd worden onder de koepel van ‘preventieve 
benadering’. Dit is aangepast in het advies. 
M.b.t. crisismanagement, kan de analyse van de eerste stalen die een mogelijke crisis aangeven, uitgevoerd worden binnen het 
controleplan. De resultaten van deze stalen worden opgenomen in de barometer onder de betreffende indicator gerelateerd aan de 
controle van producten. De analyses die uitgevoerd worden in het kader van de verdere opvolging van de crisis daarentegen, zijn niet 
meer opgenomen in het controleplan. Deze resultaten zullen niet mee in rekening gebracht worden voor de berekening van de 
barometer. Bij de omschrijving van de indicatoren die betrekking hebben op de controle van producten, werd er voor geopteerd om - in 
de mate van het mogelijke – enkel die resultaten te beschouwen die bekomen werden binnen het vooropgestelde controleprogramma 
en bv. niet naar aanleiding van klachten of incidenten. Net zoals ‘opkomende risico’s’, is het mogelijk dat het voorkomen van een incident 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/autocontrole/
http://www.favv-afsca.fgov.be/activiteitenverslag/2016/inspecties/autocontrole/
http://www.favv-afsca.be/activiteitenverslag/2016/monsternemingenanalyses/sectoralebemonsteringsplannen/
http://www.favv-afsca.be/activiteitenverslag/2016/monsternemingenanalyses/sectoralebemonsteringsplannen/
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(bv. fipronil in eieren) niet zichtbaar is in het finale barometerresultaat. Een incident met een specifiek risico in een specifiek product 
impliceert dan ook niet meteen een verslechtering van de algemene toestand van de voedselveiligheid.  

BFA (Bemefa) Controle van de producten: Invoer van producten uit derde landen met bestemming diervoeders: het percentage monsters met 
conforme analyseresultaten zou als extra indicator kunnen dienen. Daarbij kan onder meer naar volgende parameters worden gekeken: 
mycotoxines (aflatoxine B1 in het bijzonder) en pesticidenresiduen. 

 Er zijn drie elementen die de opname van een indicator m.b.t. de invoer van producten uit derde landen met bestemming diervoeders 
bemoeilijken, nl.: (i) niet alle producten met bestemming diervoeders, worden onder het label ‘diervoeders’ ingevoerd (bv. granen 
kunnen als grondstof voor levensmiddelen ingevoerd worden, maar toch deels voor diervoeders gebruikt worden), (ii) wanneer deze 
producten onder het label ‘diervoeders’ in België ingevoerd worden, blijven deze producten niet noodzakelijk op de Belgische markt (ze 
kunnen bv. ook voor diervoeders in Nederland gebruikt worden), en (iii) producten die via intracommunautair handelsverkeer op de 
Belgische markt terecht komen, kunnen oorspronkelijk toch afkomstig zijn uit een derde land (volledige terug tracering van een product 
tot de oorsprong is mogelijk, maar omslachtig in de context van voedselveiligheidsindicatoren).  

BFA (Bemefa) VVI13 Dioxines en dioxine-achtige PCB’s in diervoeder: is deze indicator nog wel relevant? Een incident in Duitsland uit 2010 wordt 
aangehaald als argumentatie om deze indicator te behouden. Andere contaminanten lijken ons op zijn minst even relevant. We begrijpen 
wel de gevoeligheid van de geopolitieke context. 

 Er werd besloten om de indicator ‘dioxines en dioxine-achtige PCB’s in diervoeders’ te schrappen. 
Dioxines en dioxineachtige PCB’s zijn toxische componenten die via diervoeders in levensmiddelen van dierlijke oorsprong terecht 
kunnen komen. De indicator werd oorspronkelijk toegevoegd als een indicator voor het chemische gevaar: milieucontaminant. In 2001 
heeft de Europese Commissie een communautaire strategie voor dioxines en PCB’s aangenomen. Deze strategie omvat maatregelen om 
hun emissie in het milieu te beperken of te elimineren door middel van een brongerichte aanpak, en om de aanwezigheid van dioxinen 
en PCB's in diervoeders en levensmiddelen te reduceren. Sinds 2001 is er veel vooruitgang geboekt en er wordt een hoge conformiteit 
in diervoeders waargenomen in België (gemiddeld 99,8% tussen 2007 en 2015). Sporadisch worden er evenwel nog incidenten gemeld, 
zoals bv. de dioxinecontaminatie van diervoeders in Duitsland (2010) te wijten aan het feit dat een partij vetzuren, die bedoeld was om 
te worden gebruikt voor technische doeleinden, vermengd werd met vet voor de productie van diervoeders, of de dioxinecontaminatie 
van varkensvlees in Ierland (2008), waarbij het gebruik van verontreinigde broodkruimels uit bakkerijafval als bron geïdentificeerd werd. 
Desalniettemin kan besloten worden dat het gevaar ‘dioxines en dioxine-achtige PCB’s in diervoeders’ momenteel minder relevant is 
voor de voedselveiligheidsbarometer. 
Er werd nagegaan of de controle van andere contaminanten in diervoeders op de Belgische markt (bv. mycotoxines, pesticidenresiduen) 
als uitbreiding van deze indicator of als een alternatieve indicator opgenomen kunnen worden. Echter, bij de keuze van een alternatieve 
indicator dient rekening gehouden te worden met een aantal criteria. Essentieel is de relevantie voor de voedselveiligheid. Rekening 
houdend met mogelijke verdunningseffecten in grondstoffen, toevoegingsmiddelen, voormengsels, mengvoeders en transferratio’s naar 
dierlijke weefsels, dienen de beschouwde gevaren in diervoeders die potentieel in de levensmiddelen van dierlijke oorsprong terecht 
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kunnen komen, een gevaar voor de consument in te houden. Een ander criterium is een vlotte en jaarlijkse opvolging van de indicatoren. 
Idealiter dienen jaarlijkse gelijkaardige analyses uitgevoerd te worden en dienen de data relatief makkelijk te bekomen te zijn. 

7.2. Voedselveiligheidbarometer 2.1 
Tabel 3. Overzicht van de resultaten van de voedselveiligheidsindicatoren (VVI's):  2010-2015 & resultaten van barometer versie 2.1: jaren 2011-2015 
BFA (Bemefa) VVI 01: Het percentage inrichtingen in de toeleveringssector van de primaire productie die een gevalideerd ACS voor al hun activiteiten 

hebben, is zeer laag en niet in overeenstemming met de statistieken omtrent het percentage operatoren die een verlaagd tarief voor 
heffingen krijgen. Vanwaar komt dit verschil? 

 De percentages of statistieken die vergeleken worden, zijn gebaseerd op verschillende definities. De indicatoren m.b.t. het percentage 
inrichtingen in een bepaalde sector die een gevalideerd ACS voor al hun activiteiten hebben, wordt berekend op basis van de 
geregistreerde hoofdactiviteit van de operator. Deze resultaten worden gepubliceerd in het jaarverslag van het FAVV (zie bv. voor 2015 
resultaten m.b.t. gevalideerd ACS voor alle activiteiten per sector op 
http://www.favv.be/activiteitenverslag/2015/inspecties/autocontrole/ t.o.v. resultaten m.b.t. inrichtingen in de voedselketen: 
http://www.favv.be/activiteitenverslag/2015/inspecties/). Het percentage inrichtingen in een bepaalde sector die een verlaagd tarief 
voor heffingen krijgen, is daarentegen gebaseerd op de gefactureerde activiteit van de operator (i.e. op basis van factureerbare aangiften 
of m.a.w. volgens de “facturatiesector”). Zo zijn er een 2000-tal operatoren met een hoofdactiviteit in de toeleveringssector van de 
primaire productie die gefactureerd worden voor activiteiten in de facturatiesector “kleinhandel” (bv. detailhandel in diervoeders, 
tuincentra), een 1000-tal die gefactureerd worden voor activiteiten in de facturatiesector “groothandel” (bv. groothandel van zaaizaden, 
diervoeders, bodem verbeterende middelen en teeltsubstraten), en een 1000-tal voor activiteiten in de facturatiesector “primaire 
productie” of “landbouw” (bv. producenten van zaaizaden en vermeerderingsmateriaal van plantensoorten, diervoederfabrikanten).  

Vlaams 
Departement 
Omgeving 

VVI 09, acrylamide: Tussen de cellen van het jaar 2013 en 2014 kan vb een dikkere lijn aangeven dat er een wijziging werd doorgevoerd 
in het evaluatiekader. Het is me ook niet duidelijk hoe de 2,57% in 2014 moet geïnterpreteerd worden met betrekking tot die wijziging. 

Wijzigingen die tijdens de meetperiode plaatsvonden in het evaluatiekader (zoals bv. voor acrylamide in 2014, maar ook voor 
contactmaterialen in 2015) worden in de technische fiches (zie bijlage 5 van het advies) vermeld. Dit wordt nu in de tabel aangeduid met 
als voetnoot een verwijzing naar de technische fiches. Wanneer de barometerresultaten gepubliceerd worden in de context van 
“communicatie over de toestand van de voedselveiligheid”, zullen dergelijke veranderingen ook duidelijk vermeld worden.  
M.b.t. de interpretatie van de toename van het conformiteitspercentage voor acrylamide met 2,6 % in 2014 t.o.v. 2013; 
Voor de meeste voedingsproducten is de indicatieve waarde die vanaf 2014 gehanteerd wordt, lager dan de algemene actielimiet van 
1000 µg/kg op basis waarvan het conformiteitspercentage vóór 2014 bepaald werd. Op basis van deze algemene actielimiet 1000 µg/kg 
werd ook tussen 2007 en 2013 reeds een positieve evolutie van 91,6% tot 95,3% conformiteit waargenomen. Een mogelijke verklaring 
voor de positieve evolutie is een grotere alertheid voor de problematiek, met in 2014 een hernieuwde aandacht in navolging van de 
publicatie van EC Aanbeveling 2013/647/EU. (Deze interpretatie werd aan de technische fiche van de indicator toegevoegd.) 

7.3. Voedselveiligheidsbarometer 2.2 
Tabel 4. Resultaten van barometer versie 2.2.: jaren 2014 & 2015 (gebaseerd op een vaste periode van 4 jaar) 

http://www.favv.be/activiteitenverslag/2015/inspecties/autocontrole/
http://www.favv.be/activiteitenverslag/2015/inspecties/
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BFA (Bemefa) VVI 01: zelfde opmerking als bij tabel 3 omtrent deze 
indicator: lage mediaan voor deze indicator. En niet in 
overeenstemming met de statistieken omtrent het 
percentage operatoren die een verlaagd tarief voor 
heffingen krijgen. Vanwaar komt dit verschil? 

Cf. supra 

8. Antwoord op de vragen 
Vlaams 
Departement 
Omgeving 

Het mogelijke belang van een eventuele wijziging van een actielimiet of grenswaarde zou ik hierin vermelden. 
(i.e. vermelding in antwoord op vraag “Is een trendanalyse op basis van de resultaten van de barometer mogelijk?”) 
In principe verandert de wijziging van een actielimiet of grenswaarde niet de status van de voedselveiligheid (i.e. geen 
“conformiteitsbarometer”). Wijzigingen in het evaluatiesysteem (bv. het gebruik van nieuwe inspectiechecklisten, een wijziging van de 
actielimieten of de tolerantieniveaus) hangen samen met het waarborgen van de voedselveiligheid, met factoren die druk uitoefenen op 
de voedselketen en de respons hierop door de stakeholders. Deze wijzigingen zullen bij de bespreking van de resultaten geduid worden 
en zijn de reden waarom de toestand van de voedselveiligheid in relatieve termen (i.e. als een vergelijking t.o.v. de toestand van een 
voorgaand jaar) en niet in absolute termen weergegeven wordt.  
Bij de analyse of observatie van trends op basis van de barometerresultaten wordt geen jaarlijkse vergelijking gemaakt, maar wordt over 
langere periode gekeken (zoals ook aangegeven wordt in het advies). De impact van een wijziging in het evaluatiesysteem in een bepaald 
jaar zal relatief klein zijn bij het beschouwen van een langere periode.  

  
Bijlage 1. Samenvatting van de resultaten van de SWOT analyse van de barometer 
Vlaams 
Departement 
Omgeving 

Bedreigingen : ‘Verlies van pertinentie met de uitleg waarom.’ Kan het ook juist een opportuniteit zijn als het gezien wordt als een signaal 
dat dieper moet bekeken worden? Vb bij tegenstrijdigheid met perceptie? 
Het verlies van pertinentie kan in eerste instantie gezien worden als een “bedreiging” voor de barometer, aangezien in dit geval de 
barometer geen waarde meer heeft. In tweede instantie kan hieruit inderdaad de opportuniteit groeien dat gekeken wordt naar een 
alternatief systeem (bv. nieuwe korf van indicatoren, een volledig ander instrument, etc.). 

Bijlage 2. Overzicht van de behouden, gewijzigde of nieuw gedefinieerde voedselveiligheidsindicatoren 
Vlaams 
Departement 
Omgeving 

Wat wordt er precies bedoeld met ‘de scope van een indicator’. 
Met de ‘scope’ van een indicator wordt de reikwijdte in termen van de beschouwde gevaren, matrices en/of sectoren van de indicator 
bedoeld (i.e. partiële aspecten van voedselveiligheid binnen de voedselketen waarover de indicator informatie geeft).  

Vlaams 
Departement 
Omgeving 

Dioxines en dioxineachtige PCBs in zuivelproducten en eieren: Scope te eng en dus niet behouden. Anderzijds komt dit regelmatig in de 
aandacht en komen hierrond vragen o.a. van burgers. Zou het relevant zijn het toch te behouden in het kader van informatie en 
communicatie: aangeven dat het conformiteitsniveau heel hoog ligt, maar anderzijds dat deze producten in hoge mate bijdragen tot de 
blootstelling. Voor beleidsmakers en voor de beleidsvertaling van vb HBM-resultaten kan dit wel nuttige informatie aanleveren. 
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 De gemiddelde blootstelling via de voeding aan PCDD/F en DL-PCBs in de volwassen Belgische populatie werd in 2008 geraamd op 0,72 
pg TEQ/kg lg/dag (gelijk aan 5,04 pg TEQ/kg lg/week of 21,6 pg TEQ/kg lg/maand) op basis van de gegevens van 2008 m.b.t. het 
voorkomen en de gegevens van de nationale voedselconsumptie uit 2004 (Windal et al., 20101). Deze geschatte blootstelling is lager is 
dan de tolereerbare wekelijkse inname van 14 pg TEQ/kg lg vastgesteld door het ‘Scientific Committee on Food’ van de Europese 
Commissie, alsook dan de voorlopige tolereerbare maandelijkse dosis van 70 pg TEQ/kg lg vastgesteld door het ‘Joint FAO/WHO Expert 
Committee on Food Additives’. 
In de context van de herziening van de barometer en in vergelijking met de overige indicatoren die in de nieuwe korf opgenomen worden, 
lijkt het beschouwde gevaar relatief minder relevant en is de groep van beschouwde matrices (zuivelproducten en eieren) vrij beperkt in 
vergelijking met de verschillende, mogelijke bronnen van blootstelling. 
Het is niet omdat de indicator uit de korf geschrapt wordt dat de informatie niet meer beschikbaar is. De analyseresultaten van dioxines 
en dioxineachtige PCB’s (maar ook van andere voedselveiligheidsgevaren) in verschillende matrices die in het kader van de controles 
bekomen worden, worden jaarlijks in de activiteitenverslagen van het FAVV gepubliceerd (http://www.favv-
afsca.fgov.be/jaarverslagen/) en op de website van het FAVV worden antwoorden gegeven op een aantal FAQ (http://www.favv-
afsca.fgov.be/levensmiddelen/contaminanten/). 

Vlaams 
Departement 
Omgeving 

Dioxines en dioxineachtige PCBs in diervoeders: Hoe ligt de verhouding van de ‘dioxine-indicator’ in zuivel en eieren ten opzichte van in 
diervoeders voor de blootstelling van de consumenten? 
Kunnen eventueel beide indicatoren behouden blijven, maar met een proportioneel gewicht in de berekening van de 
voedselveiligheidsbarometer? 

 Er worden binnen het controleprogramma ongeveer vier keer meer analyses uitgevoerd op diervoeders dan in zuivelproducten en eieren. 
Voor beide matrices wordt er binnen het controleprogramma een hoge conformiteit waargenomen (http://www.favv-
afsca.fgov.be/jaarverslagen/). Er zijn geen gegevens beschikbaar over het relatieve aandeel van beide productgroepen aan de 
blootstelling.  
 

BFA (Bemefa) Dioxines en dioxine-achtige PCB’s in diervoeder: 
Is deze indicator nog wel relevant? Een incident 
in Duitsland uit 2010 wordt aangehaald als 
argumentatie om deze indicator te behouden. 
Andere contaminanten lijken ons op zijn minst 
even relevant. We begrijpen wel de gevoeligheid 
van de geopolitieke context. 

Cf. supra 
Deze indicator werd geschrapt. 

                                                           
1 Windal I., Vandevijvere S., Maleki M., Goscinny S., Vinkx C., Focant J.F., Eppe G., Hanot V., Van Loco J. 2010. Dietary intake of PCDD/Fs and dioxin-like PCBs of the Belgian 
population Chemosphere 79, 334–340. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/jaarverslagen/
http://www.favv-afsca.fgov.be/jaarverslagen/
http://www.favv-afsca.fgov.be/levensmiddelen/contaminanten/
http://www.favv-afsca.fgov.be/levensmiddelen/contaminanten/
http://www.favv-afsca.fgov.be/jaarverslagen/
http://www.favv-afsca.fgov.be/jaarverslagen/
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Bijlage 5. Technische fiches van de voedselveiligheidsindicatoren (VVIs) 
Vlaams 
Departement 
Omgeving 

FSI10: Heavy metals in food. Matrices 
considered: ook rijst? 

Ook rijst wordt geanalyseerd (i.e. “cereals and cereal based products”). Voor de 
duidelijkheid wordt dit als voorbeeld aan de technische fiche toegevoegd bij de 
opsomming van beschouwde matrices. 

Vlaams 
Departement 
Omgeving 

FSI11: Mycotoxines. wat is het aandeel van 
bio-voeding in de beoordeelde matrices? 

Deze informatie wordt niet op een consequente manier bijgehouden in de databank. 
Wanneer dit in de toekomst wel het geval is, kan het inderdaad interessant zijn om de 
indicator vanuit deze invalshoek meer in detail te bekijken.   
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