
1 

 

Bijlage 3 : Technische fiches van de indicatoren voor de toestand van de Voedselveiligheid 

 

VVI1: Meldingsplicht voedselveiligheid  
Omschrijving: Het aantal meldingen die het FAVV ontvangt per jaar. Deze indicator omvat niet de 
meldingen m.b.t. dierenziekten (ex. zoönosen), plantenziekten en schadelijke organismen, in het 
geval ze geen invloed hebben op de voedselveiligheid.  
Resultaten: 
     Jaar Aantal meldingen % conform Limiet  
          2008 390 Niet van toepassing Niet van toepassing 
          2007 357 Niet van toepassing Niet van toepassing 
Berekening van de indicator: Ten opzichte van 2007 was er in 2008 een toename van 9,24%.  
Interpretatie: Deze indicator toont enerzijds aan dat het autocontrolesysteem van de operatoren 
functioneert en dat de operatoren alert zijn maar anderzijds ook dat andere personen die 
beroepshalve vaststellen dat een product niet beantwoordt aan de voedselveiligheidsvoorschriften 
alert zijn. Bijgevolg heeft dit een verbetering van de voedselveiligheid tot gevolg. Een toename van de 
indicator toont dan ook een verbetering van de waakzaamheid over de voedselveiligheid aan. 
Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft: Toeleveranciers (non-food, feed), 
primaire productie, verwerking, distributie, invoer, opslag en transport door derden, dienstverlening en 
loonwerk. 
Matrix: Levensmiddelen en diervoeders  
Categorie: Crisispreventie en crisisbeheer 
Verantwoording van de keuze van de indicator: Op basis van incidenten uit het verleden is 
gebleken dat crisispreventie en crisisbeheer belangrijk is in het streven naar/handhaven van een 
hoog niveau van voedselveiligheid. Meldingsplicht is binnen crisispreventie en crisisbeheer een 
cruciaal instrument.   
Bijkomende informatie: Elke operator die activiteiten uitoefent die onder de bevoegdheid van het 
FAVV vallen, is verplicht om het FAVV in te lichten wanneer hij een vermoeden of reden heeft om 
aan te nemen dat een product dat door hem werd ingevoerd, geproduceerd, gekweekt, geteeld, 
verwerkt, vervaardigd of gedistribueerd, schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mens, dier en 
plant. Ook ieder laboratorium, inspectie- of certificeringorganisme of elke beroepsbeoefenaar die 
sanitair toezicht houdt op de veehouderijen dat redenen heeft om aan te nemen dat een in de handel 
gebracht product niet beantwoordt aan de voedselveiligheidsvoorschriften stelt het FAVV daarvan 
onverwijld in kennis. 
Wettelijk kader:  

1. Verordening (EG) Nr. 178/2002 van het Europees parlement en de Raad van 28 januari 2002 
tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden. 

2. Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en 
traceerbaarheid in de voedselketen. 

3. Ministerieel besluit van 22 januari 2004 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in 
de voedselketen.  

Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria?: 
      Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens) 
      Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren) 
      Betrouwbaar (bias gevoeligheid) 
      Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten 
      Relevant voor voedselveiligheid 
      Duidelijke interpretatie 
      Duurzaam 
      Ketenaanpak weerspiegelen 
      Het geheel van indicatoren dient representatief te zijn voor de voedselketen 
Opmerkingen: In 2008 waren er 3 meldingen ‘niet –geregistreerd in BOOD’. Deze meldingen werden 
niet opgenomen in de indicator. 
Toelichting bij de resultaten: In 2008 was er een sterke toename van het aantal meldingen met 
betrekking tot dioxines. Deze stijging is bijna uitsluitend te wijten aan het dioxine-incident in Ierland in 
december 2008 waarbij de Belgische operatoren die Iers varkensvlees hadden aangekocht verplicht 
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werden om het FAVV hiervan in te lichten. Daarnaast was er eveneens een toename van het aantal 
meldingen m.b.t. het niet toegelaten gebruik van bestrijdingsmiddelen. Voor mycotoxines, residuen 
van bestrijdingsmiddelen en niet-toegelaten kleurstoffen was er een afname van het aantal 
meldingen. 
 




