VVI7: Inspecties infrastructuur, inrichting en hygiëne in de sectoren distributie, horeca en
gemeenschapskeukens
Omschrijving: Het percentage inspecties met betrekking tot infrastructuur, inrichting en hygiëne in
horeca, gemeenschapskeukens, groot- en kleinhandel die als gunstig of gunstig met opmerking
beoordeeld werden.
Resultaten:
Jaar
Aantal inspecties m.b.t. % gunstig en gunstig
Limiet
infrastructuur, inrichting met opmerking
en hygiëne
2008
12492
56,01%
Niet van toepassing
2007
14910
77,77%
Niet van toepassing
Berekening van de indicator: Ten opzichte van 2007 was er in 2008 een afname van 27,98%.
Interpretatie: Deze indicator geeft aan in welke mate de operatoren uit de horeca, grootkeukens,
melkkeukens, groot- en kleinhandel voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot
infrastructuur, inrichting en hygiëne. Een toename van deze indicator gaat dan ook gepaard met een
verbetering van de voedselveiligheid.
Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft: Distributie, namelijk: horeca,
grootkeukens, melkkeukens, groot- en kleinhandel
Matrix: Niet van toepassing
Categorie: Controle
Verantwoording van de keuze van de indicator: Een goede hygiëne en een geschikte
infrastructuur en inrichting zijn basisvoorwaarden voor het bekomen van veilig voedsel. In de horeca,
grootkeukens, melkkeukens, groot- en kleinhandel, waar maaltijden direct aan de consument
geserveerd worden of levensmiddelen direct of indirect aan de consument verhandeld worden, is de
hygiëne, infrastructuur en inrichting dan ook van cruciaal belang in het streven naar een hoog niveau
van voedselveiligheid.
Bijkomende informatie:
Levensmiddelenhygiëne, of kortweg hygiëne genoemd, omvat de maatregelen en voorschriften die
nodig zijn om de aan een levensmiddel verbonden gevaren tegen te gaan en de geschiktheid van
een levensmiddel voor menselijke consumptie te waarborgen, met inachtneming van het beoogde
gebruik.
Wettelijk kader:
1. Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29/04/2004
inzake levensmiddelenhygiëne.
2. Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne.
3. Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29/04/2004
houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke
oorsprong.
4. Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van
dierlijke oorsprong. Gewijzigd bij Koninklijk besluit van 24 mei 2006.
5. Koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de detailhandel in bepaalde
levensmiddelen van dierlijke oorsprong.
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: Het resultaat van een inspectie wordt bepaald aan de hand van een checklist waarin
een vaste weging onder de vorm van een puntenscore wordt toegekend aan elk te controleren item in
functie van het belang ervan. Voor het resultaat van een inspectie zijn er 3 mogelijkheden namelijk
gunstig, gunstig met opmerkingen en ongunstig. Dit laatste geval resulteert in een actie of het
opstellen van een proces-verbaal.
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Toelichting bij de resultaten: Een vergelijking van de resultaten van 2008 en 2007 is moeilijk te
maken aangezien het FAVV sinds september 2007 een nieuw evaluatiesysteem heeft ingevoerd. Dit
systeem is gebaseerd op het gebruik van checklists waarin een vaste weging onder de vorm van een
puntenscore wordt toegekend aan elk te controleren item in functie van het belang ervan. Deze
nieuwe evaluatiemethode is strenger en verklaart minstens een deel van de verschillen tussen 2008
en 2007. Het toespitsen van de controles op inrichtingen waar non-conformiteiten werden vastgesteld
(systematische hercontrole) kan eveneens een deel van de verklaring vormen. Er worden zowel door
de sector als door de overheid belangrijke inspanningen geleverd om de distributiebedrijven te
sensibiliseren, te informeren en te begeleiden.
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