
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

1. Woord vooraf 
 

Het is nu ondertussen reeds een jaar geleden dat ik Pierre Cassart heb 
opgevolgd als ombudsvrouw bij het FAVV. 2014 werd dan ook gekenmerkt 
door een lange overgangsperiode, waarin de uitdagingen waarmee ik te 
maken zou krijgen in mijn nieuwe taken evenwel heel snel duidelijk zijn 
geworden. 
 
Het federaal coördinatienetwerk voor klachten, onder leiding van de directie-
generaal Organisatie- en Personeelsontwikkeling, is heel actief geweest dit 
jaar, meer bepaald door het stimuleren van de samenwerking tussen de 
eerstelijnsdiensten binnen de verschillende administraties en de 
tweedelijnsbijstand (de federale ombudsman, de ombudsman van pensioenen 
en het Comité P). Zo werd een nieuw protocol ondertekend tussen de 
federale ombudsman en het FAVV. In 2015 zal de bevoegdheid van het 
federaal coördinatienetwerk klachten worden uitgebreid tot het thema van 
klantgerichtheid. Dat is een onderwerp met meerdere facetten, dat veel verder 
gaat dan louter klachtenbeheer, maar dat, zoals kan worden vastgesteld, het 
mogelijk maakt om heel wat problemen te voorkomen wanneer het wordt 
toegepast in de dagelijkse werking. 
 
Luisteren naar de klant wanneer hij zijn ontevredenheid wil melden, vormt één 
van de talrijke verschijningsvormen van klantgerichtheid die deel uitmaakt van 
de opdrachten van de ombudsdienst. Het is noodzakelijk om (actief) te 
luisteren om de klachten goed te begrijpen en te analyseren en dit volstaat 
zelfs soms om de klant tevreden te stellen. Na analyse van de klacht moet de 
ombudsdienst de ontevreden klant soms gelijk geven. Wanneer de 
beweringen ongegrond zijn, maakt de ombudsdienst er een erezaak van om 
de klager alle informatie te geven waarmee hij op zijn beurt de redenen kan 
begrijpen waarop de gedragslijn van het FAVV of een bepaald besluit 
gebaseerd is. In elk geval zal alles in het werk worden gesteld om ervoor te 
zorgen dat de klager het vertrouwen in de organisatie, dat hij soms is 
kwijtgespeeld, terugkrijgt. 
 
De ombudsdienst heeft ook als opdracht om de aandacht te vestigen op de 
verbeterpunten die voortvloeien uit de analyse van de klachten, opdat die een 
hefboomeffect zou hebben op de werking van het FAVV. In dat opzicht is het 
essentieel om het belang van de klachten niet te onderschatten: die zouden 
niet moeten worden beschouwd als pure kritiek op het FAVV, maar als een 
kostbare bron van informatie met betrekking tot de behoeften van de klanten. 
Die gegevens zullen onschatbaar zijn vanuit de optiek van processen, 
teneinde de werking van het FAVV te verbeteren. 
 

 
Anne-Laure Desmit 
Ombudsvrouw 
Mei 2015  

Jaarverslag 2014 
van de ombudsdienst 

Onze opdracht is te waken 
over de veiligheid van de 

voedselketen en de kwaliteit 
van ons voedsel, ter 
bescherming van de 

gezondheid van mens, dier 
en plant. 

Federaal Agentschap 
voor de Veiligheid van 

de Voedselketen 
 

Ombudsdienst 
  

AC Kruidtuin -  

Food Safety Center 

Kruidtuinlaan 55 

B-1000 Brussel 

Tel. 02 208 34 11 

Fax 02 208 33 37 

 

ombudsdienst@favv.be 

www.favv.be 

 

ON 0267.387.230 



2/11 

2. Cijfergegevens over de behandelde dossiers 
 
2.1. Algemeen 

 
Het registratiesysteem van de ombudsdienst verdeelt de binnenkomende gegevens 
op grond van de aard ervan in vier categorieën : 

 Klachten over de werking van het FAVV 
 Vragen om informatie over FAVV-gerelateerde onderwerpen 
 Klachten die buiten de bevoegdheid van het FAVV vallen 
 Andere 

 
Om ten volle de rol van de ombudsdienst te benutten wordt, zoals bepaald in het 
charter, de definitie van klacht zo ruim mogelijk geïnterpreteerd. Het gaat immers 
om elke blijk van ontevredenheid met betrekking tot de door het FAVV 
geleverde diensten. 
 
Dat begrip is heel subjectief en uit de briefwisseling van de operatoren is niet steeds 
duidelijk af te leiden of hun boodschap al dan niet als een klacht moet worden 
beschouwd. Het kan zelfs voorkomen dat de auteur van het bericht preciseert dat het 
niet om een klacht gaat, terwijl in fine van de volledige boodschap een ontevredenheid 
uitgaat. Telkens uit de inhoud blijkt dat de auteur van de boodschap enigszins 
ontevreden is of dat er moeilijkheden werden ondervonden ten aanzien van bepaalde 
maatregelen, wordt de boodschap beschouwd als een klacht ten aanzien van het 
FAVV. In die context wordt ook alle briefwisseling met betrekking tot de financiering 
waarin uiting wordt gegeven aan een zekere mate van ongenoegen geregistreerd als 
een FAVV-klacht. Alleen wanneer het louter gaat om een vraag om informatie wordt 
de boodschap gerangschikt in de categorie “vragen om informatie”. Wanneer er ook 
maar enige twijfel bestaat met betrekking tot de categorie waaronder een vraag valt, 
wordt die in elk geval geregistreerd in het klachtenregister dit teneinde zich ervan te 
vergewissen dat er gevolg aan zal worden gegeven.  
 
Ofschoon informatieverstrekking in principe niet binnen de doelstellingen van de 
ombudsdienst valt, is zij een meerwaarde voor de dienstverlening van het FAVV. 
Meestal wordt een vraag om informatie voor verder gevolg doorgestuurd naar de 
bevoegde interne dienst. In een aantal gevallen wordt de vraag door de ombudsdienst 
zelf afgehandeld. 
 
In 2014 kwamen bij de ombudsdienst 88 rechtstreekse klachten binnen (plus 6 die 
vanuit de politiek werden doorgegeven en 1 afkomstig uit de tweede lijn), ofwel 95 
klachten waarbij nog 5 klachten bestemd voor andere instellingen moeten worden 
gevoegd. In de ombudsdienst werden eveneens 30 vragen om informatie verwerkt 
volgens de procedure voor klachtenbeheer, wat neerkomt op een  
totaal van 130 dossiers.  
Ook dit jaar is het aantal klachten met betrekking tot de werking van het FAVV 
duidelijk gedaald. Bovendien is het aantal aanvragen om informatie ook drastisch 
gedaald ten opzichte van 2013. Die laatste conclusie dient echter genuanceerd te 
worden, gelet op de overgangsperiode tussen twee ombudsmannen, wat tijd vergt om 
zich vertrouwd te maken met de registratiepraktijken.  

2.2. Klachten en vragen : inhoudelijke  
analyse 

 
Zoals reeds eerder vermeld zijn in totaal 130 dossiers (schriftelijke vragen of klachten) 
in 2014 bij de ombudsdienst toegekomen, wat een vermindering van ongeveer 30% is. 
Wat de klachten betreft, bedraagt de vermindering 17%. 
 
Ongeveer 62,37% van de klachten hadden betrekking op de algemene werking van 
het FAVV. Het aantal vragen om informatie blijft stabiel en het aantal niet FAVV-
klachten is ook dit jaar verwaarloosbaar.
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Tabel 1 : Verdeling van de dossiers per categorie 
 
Aard van het dossier Aantal 2013 % 2013 Aantal 2014 % 2014 
Klachten over de 
werking van het FAVV 

116 62,37 95 73,08 

Vragen om informatie 
over FAVV-
gerelateerde 
onderwerpen 

66 35,48 30 23,08 

Klachten die buiten de 
bevoegdheid van het 
FAVV vallen 

4 2,15 5 3,84 

Andere 0  0      
Totaal 186  130  

2.2.1. Klachten over de werking van het FAVV  

 
Er werden in 2014  
bij de ombudsdienst 95 formele klachten ingediend met betrekking tot de werking van 
het FAVV. Om de cijfers vergelijkbaar te maken tussen de verschillende 
ombudsdiensten van het federaal netwerk werd een bijkomende opsplitsing 
ingevoerd. 
In deze optiek werden de door de ombudsdienst behandelde klachten in verschillende 
rubrieken ingedeeld : 
 

1. 53 klachten hadden betrekking op de geldende procedures; 
2. 25 klachten gingen over de kwaliteit van de geleverde dienst; 
3. voor 16 klachten lag de onaangepaste houding - verondersteld of bevestigd - 

van een personeelslid aan de oorsprong. Er moet worden opgemerkt dat al 
deze klachten niet gegrond bleken te zijn. 
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Tabel 2 : Onderwerp van de ingediende klachten (op 100 klachten) 

 
 
 
Tabel 3 : Verdeling van de klachten per sector 
 
Sector Aantal 2013 % 2013 Aantal 2014 % 2014 
Primaire 
productie 

41 35,34 29 30,53 

Transformatie 22 18,97 23 24,21 
Verspreiding 48 41,38 33 34,74 
Import-Export 4 3,45 9 9,47 
Andere  1 0,86 1 1,05 
totaal 116  95  
 
Er is een kleine stijging merkbaar inzake het aantal klachten in de sector transformatie 
en in de sector Import-export.  

2.2.2. Niet-FAVV klachten  

 
In 2014 ontving de ombudsdienst 5 klachten waarvoor het FAVV niet bevoegd was. 
Die vielen onder de bevoegdheid van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu, alsook van het Vlaams Gewest en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

2.2.3. Vragen om informatie  
 
In 2014 ontving de ombudsdienst 30  
schriftelijke vragen om informatie. Die vragen om informatie gingen vooral over hoe de 
Belgische en de Europese regelgeving te interpreteren. Enkele “meer technische” 
vragen werden uitvoerig beantwoord door de gespecialiseerde diensten. We 
onthouden bijvoorbeeld de vragen om informatie over de activiteit van culinaire 
demonstratie, toelatingen en registraties, details over de regelgeving die wordt 
toegepast wat betreft etikettering enz... 
 
2.2.4. Al dan niet gegrondheid van de klachten 
 
Voordat een klachtendossier wordt afgesloten, wordt het geëvalueerd op grond van 
objectieve criteria. 

Onderwerp aantal %/tota
al 

Reporting 

(klachten m.b.t. het) FAVV 3 3 Diensten 
Procedures 

Administratieve boetes 1 1 Procedures 
Analyses 5 5 Procedures 

Kwaliteit 
Andere diensten (FAVV) 2 2 Procedures 
Contaminanten  1 1 Procedures  
Jaarlijkse heffingen 18 18 Procedures  
Controle  33 33 Procedures 
Controleur (houding) 15 15 Houding  
Jaarlijkse aangifte 1 1 Procedures  
Import-Export 9 9 Procedures 

Kwaliteit 
Niet-FAVV klachten (andere instelling) 5 5 Andere  
Operator/operator 2 2 Kwaliteit  
Retributies 5 5 Procedures 
 
TOTAAL 

 
100 
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De evaluaties van klachten kunnen als volgt worden ingedeeld : 
 
2.2.4.1. Gegronde klachten : het Agentschap heeft de normen voor goede 

praktijken  
niet nageleefd 

2.2.4.2. Ongegronde klachten: de normen voor goede praktijken van het 
Agentschap  
werden  
       volledig nageleefd 

2.2.4.3. Gedeeltelijk gegronde klachten :  
 Ofwel bevat het dossier tegelijk meerdere klachten waarvan er enkele  

ongegrond zijn 
 Ofwel is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid 

 
Ten aanzien van het jaar 2013 is het aantal gegronde klachten met de helft gedaald, 
terwijl het aantal ongegronde klachten is gestegen. Het aantal gedeeltelijk gegronde 
klachten is eveneens heel sterk gedaald.  
 
Er moet eveneens worden opgemerkt dat zelfs bij ongegronde bezwaren de 
aanklagende partij een gemotiveerd antwoord krijgt over de reden waarom dit gevolg 
op zijn klacht werd gegeven. Anderzijds moet in toepassing van de initiatieven die 
door het federaal netwerk voor klachten zijn genomen, in elke brief de vermelding 
voorkomen over de mogelijkheid om een beroep in te dienen bij de federale 
ombudsman, overeenkomstig het protocol van akkoord dat op 27 november 2014 is 
ondertekend.  
 
 
Nog steeds geen oplossing ? 
Indien u niet tevreden bent over het antwoord van de klachtendienst, kan u zich tot de federale ombudsman 
wenden. 
Dat is een onafhankelijke dienst die niet tot de federale overheid behoort. Die zal uw klacht kosteloos en in 
alle onafhankelijkheid onderzoeken. 
Contactgegevens: www.federaalombudsman.be 
Leuvenseweg 48 bus 6, 1000 Brussel 
groen nummer 0800 99 962 

  

 
Tabel 4 : Evaluatie van de klachten 2013 - 2014 
 

 Gegrond Ongegrond Gedeeltelij
k  gegrond 

Totaal  

2013 25 73 18 116 

% 2013 21,55 62,93 15,52  

2014 10 81 4 95 

% 2014 10,53 85,26 4,21   

* Van de 100 dossiers die de ombudsdienst heeft ontvangen, waren er 5 bestemd 
voor andere instellingen 
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2.3 Klachten : Vormelijke aspecten 

2.3.1. Wijze van indienen en taalkeuze 

 
Klachten en vragen moeten schriftelijk worden ingediend. Dat kan gebeuren per post, 
via e-mail of via fax. Het kan ook voorvallen dat de klager zijn klacht persoonlijk wil 
komen indienen, wat 7 keer gebeurd is in 2014. In dat geval wordt een schriftelijke 
bevestiging van de inhoud van het gesprek gevraagd aan de klager. Hetzelfde geldt 
wanneer de klager zijn klacht telefonisch wenst in te dienen.  
 
Dit gezegd zijnde, verloopt de schriftelijke correspondentie met de ombudsdienst 
grotendeels per e-mail (in 63% van de gevallen), in 30% van de gevallen via de 
gewone post en in 1% van de gevallen per fax. Dit jaar stellen we echter vast dat een 
groter aantal klagers de wens uitdrukte om hun klacht in de kantoren van de 
ombudsdienst te komen uiteenzetten. In dergelijke gevallen wordt een schriftelijk 
verslag van het gesprek naar de klager gestuurd en wordt het klachtendossier pas 
werkelijk geopend wanneer de inhoud van het gesprek door de klager is bevestigd.  
 
Tabel 5 : Wijze van indienen van klachten 2013-2014 (op 100) 
 
Wijze van indienen Aantal 2013 Percentage 

2013
Aantal 2014 Percentage 

2014 
Per post 46 38,33 30 30 
Via e-mail 73 60,83 63 63 
Per fax 1 0,84 1 1 
Aangifte op kantoor 0  6 6 
TOTAAL 120  100  
 
In 2014 was het aantal Nederlandstalige klachten licht hoger dan het aantal 
Franstalige klachten, wat niet verwonderlijk is gelet op het groter aantal 
Nederlandstalige operatoren. In 2014 werden ook twee Duitstalige dossiers en twee 
Engelstalige dossiers ingediend. 
 
Tabel 6 : Taal van de ingediende klachtendossiers in 2013-2014 (op 100) 
 
Taal Aantal 2013 % 2013 Aantal 2014 % 2014 
Nederlands 64 53,33 54 54 
Frans 56 46,67 42 42 
Engels  0 0 2 2 
Duits  0 0 2 2 
Totaal 120  100  

2.3.2. Afhandeling door de bevoegde dienst 

 
Na een eerste evaluatie door de ombudsdienst worden de klachten en de vragen om 
informatie naar de bevoegde dienst doorgestuurd voor verdere afhandeling. Als het 
gaat om vragen om informatie stuurt de dienst het antwoord meestal rechtstreeks naar 
de betreffende persoon en een kopie ervan gaat naar de ombudsdienst. Klachten 
worden door de bevoegde dienst onderzocht en die stuurt het verslag van het 
onderzoek en alle  
nuttige informatie naar de ombudsdienst. Op basis van de verkregen informatie deelt 
de ombudsdienst het resultaat van de bemiddeling mee en stelt dan zelf het antwoord 
voor de klager op. 

2.3.3. Behandelingstermijn 

 
De ombudsdienst heeft in  
2014 nogmaals geprobeerd om de  
afhandelingstermijn van de dossiers zo kort te houden als het voorafgaand onderzoek 
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mogelijk maakt. De uitdaging was echter heel groot dit jaar, rekening houdende met 
de overgangsperiode tussen de twee ombudsmannen, daarom was de 
afhandelingstermijn gemiddeld gezien een stuk hoger dit jaar.  
 
In onderstaande tabel worden de afhandelingstermijnen weergegeven. Naast de 
reeds vermelde overgangsperiode moeten de termijnen enerzijds worden 
gerelativeerd op grond van de complexiteit van de klacht en anderzijds gezien het 
aantal elementen dat moet worden verzameld om die klacht zo objectief mogelijk af te 
handelen; bepaalde dossiers vereisen bijkomend e-mailverkeer of bijkomend 
onderzoek, soms in samenwerking met verschillende diensten, afhankelijk van de 
eerste elementen die tijdens het onderzoek opduiken.  
 
De gemiddelde afhandelingstermijn van een klacht in 2014 bedroeg 50 
kalenderdagen, in 2013 bedroeg die nog 32,5 dagen. 
 
Tabel 7 : Duur van de behandeling van klachten (op 100 klachten) 
 
Duur van de 
behandeling 

Percentage 2013 Percentage 2014 Cumulatief 
percentage 2014 

< 1 maand   66,67   40,38  40,38 
> 1 maand en < 2 
maanden 

  20,83   18,27 58,65 

> 2 maand en < 3 
maanden 

  9,17   34,62 93,27 

> 3 maanden   3,33    6,73 100 

 
 
De doorlooptijden vallen binnen de marges die zijn vastgelegd in het  
«Handvest voor een klantvriendelijke overheid»: «Een vraag wordt binnen een 
redelijke termijn behandeld die in principe niet langer dan vier maanden in beslag mag 
nemen. Voor ingewikkelde dossiers stelt de dienst een behandelingstermijn van 
maximum acht maanden voorop.» ".  
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3 Ter illustratie : vier typevoorbeelden van klachten  
 
 

3.1 Klacht 2013/115 : kosten voor analyse van keukengerei van polyamide 
geïmporteerd uit China 
 

3.1.1 Beschrijving van het probleem. 

Het dossier is ingediend op het einde van het jaar 2013, maar kon pas worden 
afgesloten begin 2014.  

Een firma importeert regelmatig keukengerei van polyamide in de vorm van percelen. 
In het kader van het controleplan worden monsters afgenomen voor migratietests. De 
invoerende firma klaagt omdat er voor elk stuk keukengerei 3 analyses worden 
gefactureerd, terwijl ze allemaal zijn geïdentificeerd onder hetzelfde perceelnummer 
voor polyamide en door hetzelfde certificaat worden gedekt. De firma heeft twee 
facturen ontvangen (één van 2.160,00 € voor 6 stuks gereedschap en één van 
2.500,00 € voor 7 stuks gereedschap) en ze is van oordeel dat dit niet in 
overeenstemming is met de Europese richtlijnen.  

3.1.2. Onderzoek van het dossier en standpunt van de betrokken diensten 
 

3.1.2.1. DG Controle 

DG Controle legt uit dat de bemonstering op representatieve wijze moet worden 
uitgevoerd. Aangezien de 6 stuks gereedschap apart verpakt zijn, kunnen ze 
afzonderlijk worden verkocht. Bijgevolg moet elk stuk gereedschap afzonderlijk 
worden bemonsterd. De Europese richtlijnen bepalen dat per individueel stuk 
gereedschap 3 monsters moeten worden afgenomen.   

3.1.2.2. DG Laboratoria 

De vraag rees dan ook of voor elk van de drie afgenomen exemplaren een analyse 
moest worden uitgevoerd en gefactureerd. In dat verband is vastgesteld dat er 
verschillende versies van de Europese richtlijnen circuleerden, die niet hetzelfde 
standpunt over de kwestie verspreiden: volgens één versie van die richtlijnen moet elk 
stuk gereedschap afzonderlijk in een simulator worden geplaatst en moet elke 
simulator afzonderlijk worden geanalyseerd. Volgens een andere versie van de 
richtlijnen moeten de drie stukken gereedschap in eenzelfde simulator worden 
geplaatst, waarop dan één enkele analyse moet worden uitgevoerd. In geval van een 
conform resultaat moet geen enkele bijkomende analyse worden uitgevoerd. Indien 
het resultaat niet-conform blijkt, moet daarentegen 1 bijkomende analyse worden 
uitgevoerd op elk individueel stuk gereedschap. 

3.1.3. Afhandeling door de ombudsdienst 

De ombudsdienst heeft de Europese Commissie gecontacteerd, die heeft bevestigd 
dat het wel degelijk de tweede versie van de richtlijnen is die moest worden toegepast. 
De ombudsdienst heeft aan de DG Controle een aanpassing voorgesteld van de 
betreffende technische fiche teneinde de wijze te verduidelijken waarop de monsters 
worden verzegeld (elk stuk gereedschap in een individuele zak en de 3 individuele 
zakken in één enkele grote zak). Aan de DG Laboratoria werd eveneens gevraagd om 
in eerste instantie maar één enkele analyse uit te voeren op de drie genomen stukken 
gereedschap.  

In het antwoord aan de operator heeft de ombudsdienst uitgelegd dat de 
analysemethode en de daaropvolgende facturatie zouden worden aangepast aan de 
richtlijnen die van toepassing zijn. De klager ontving een creditnota voor de betwiste 
factuur.   
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3.2 Klacht 2014/19 Geen rekening gehouden met bonus voor de berekening 
van de heffingen 

3.2.1 Beschrijving van het probleem. 

Een operator betwist de factuur met betrekking tot de heffingen 2013 (voor een 
bedrag van 12.612,70 €) omdat geen rekening werd gehouden met de certificering 
van zijn autocontrolesysteem voor een nieuwe activiteit.  

De betrokken activiteit is gestart op 30 september 2011 en de certificering dateert van 
4 augustus 2012, dat wil zeggen 10 maanden later. 

3.2.2 Standpunt van de dienst Financiering. 

De door het autocontrolesysteem gedekte activiteit is opgestart meer dan 6 maanden 
vóór de certificering van het autocontrolesysteem voor deze activiteit. De 
reglementering die van toepassing was op het ogenblik van het begin van de activiteit 
bepaalde dat de certificering moest plaatsvinden binnen zes maanden, opdat hiermee 
rekening zou kunnen worden gehouden met het oog op het toekennen van een bonus. 

3.2.3 Antwoord van de ombudsdienst  

Op het tijdstip van de facturatie was de wetgeving gewijzigd en op dat moment werd 
een termijn van 12 maanden toegekend om het autocontrolesysteem met betrekking 
tot de nieuwe activiteit te laten certificeren. Er wordt dan ook een nieuwe factuur 
opgesteld, waarbij de bonus wordt toegekend aan de operator.  

3.3 Klacht 2014/58 : Euthanasie van een hond die op illegale wijze op het 
Belgisch grondgebied is binnengebracht 

3.3.1 Beschrijving van het probleem. 

In 2014 werden de maatregelen die werden genomen bij het illegaal binnenbrengen 
van gezelschapsdieren op het Belgische grondgebied meermaals hevig betwist door 
de burgers. Na de euthanasie van een pup afkomstig van Polen heeft een 
universiteitsprofessor een klacht ingediend bij de ombudsdienst.  

In zijn brief protesteerde de professor tegen een snel euthanasiebeleid vanwege het 
FAVV, om de volgende redenen: 

- ethisch: het leven van een dier zou niet veel waarde meer hebben; 
- financieel: de euthanasie brengt de verplichting met zich mee om een post-

mortem biopsie uit te voeren om de diagnose van hondsdolheid uit te voeren; 
- wetenschappelijk: het is mogelijk dat die diagnose niets bijdraagt, ook al was het 

dier getroffen door de ziekte; 
- wettelijk: de euthanasie mag pas in laatste instantie worden overwogen na 

terugzending naar het land van oorsprong, het onder toezicht plaatsen of het in 
quarantaine plaatsen in een aangewezen centrum en op grond van een 
risicobeoordeling.  

De professor was van oordeel dat het plaatsen in quarantaine in een aangewezen 
centrum meer geschikt geweest zou zijn.   

3.3.2 Standpunt van de DG Controle 

De andere maatregelen die kunnen worden toegepast zijn in de eerste plaats het 
terugsturen naar het land van oorsprong, maar dat impliceert het akkoord van de 
autoriteit van dat land en het is noodzakelijk om de exacte herkomst van de hond te 
kennen om dat te doen. Op de 2e plaats is het onder toezicht plaatsen van het dier 
enkel mogelijk indien het dier geïsoleerd wordt, wat alle contact met andere dieren of 
personen dan die van het gezin van de eigenaar uitsluit. Daarnaast bestaan er in 
België geen erkende quarantainecentra die in quarantaine geplaatste honden kunnen 
opvangen. 
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Verantwoording van de risicoanalyse: Polen is een risicoland, dat de laatste jaren 
meer dan 100 gevallen van hondsdolheid bij huisdieren heeft gekend. Vanuit de 
Oostbloklanden wordt veel illegaal verkeer vastgesteld. Er was geen enkele informatie 
beschikbaar met betrekking tot de precieze oorsprong van de pup die geen conform 
paspoort had en niet was gevaccineerd tegen hondsdolheid. Aangezien de pup bij een 
persoon zonder vaste verblijfplaats was, kon hij niet correct geïsoleerd worden. 
Euthanasie was de enige oplossing in voorkomend geval. 

Het in quarantaine plaatsen is vooral gerechtvaardigd vóór enig contact van het dier 
met personen of andere dieren aangezien een dier besmettelijk kan zijn 15 dagen 
voordat het ziekteverschijnselen vertoont.   

3.3.3 Antwoord van de ombudsdienst 

De ombudsienst heeft in dit dossier in het bijzonder een bufferrol gespeeld tussen de 
diensten van het FAVV en de burgers die meer en meer geëmotioneerd raken door de 
euthanasiemaatregelen. De klacht van die professor werd immers in de pers 
gepubliceerd via een dierenbeschermingsorganisatie. In eerste instantie moest de 
problematiek dus in perspectief worden geplaatst door te herinneren aan de dodelijke 
gevaren van hondsdolheid opdat de burgers zich bewust zouden worden van de 
risico's die zij nemen en die zij anderen doen nemen door op illegale wijze een 
risicodier op het Belgische grondgebied binnen te brengen. 

Vervolgens werd de uitleg van de DG Controle geparafraseerd om te bevestigen dat 
de euthanasie in dit geval de enige oplossing was en werden de redenen 
(risicoanalyse) voor dat besluit in detail beschreven.  

In theorie is het mogelijk dat de diagnose nooit wordt bevestigd terwijl het dier reeds 
besmettelijk was, maar in dergelijke gevallen zal de euthanasiemaatregel het mogelijk 
gemaakt hebben om het aantal besmettelijke contacten te beperken.  

Tot slot heeft de ombudsdienst het nuttig geacht het aantal euthanasiegevallen te 
relativeren ten aanzien van het totale aantal illegaal binnengebrachte dieren (minder 
dan 10% van de gevallen!), maar ook door de klager gerust te stellen dat het FAVV 
dergelijke maatregelen niet van harte neemt, en enkel wanneer de bescherming van 
de volksgezondheid dit vereist.   

3.4 Klacht 2014/77 Facturatie van dringende analyseaanvragen 

3.4.1 Beschrijving van het probleem. 

De zending (maïs) van de klager was geselecteerd met het oog op nemen van 
monsters in het kader van het controleplan.  

De facturen met betrekking tot de analyses zijn rechtstreeks naar de klager gestuurd, 
terwijl die analyses ten laste werden genomen door het FAVV. De operator heeft dan 
ook het FAVV gecontacteerd om de redenen daarvan te kennen. 

Het totaal bedrag van de drie facturen bedraagt € 2.141,54. 

3.4.2 Onderzoek van het dossier en standpunt van de PCE 

Na analyse van het dossier en onderzoek bij de PCE blijkt dat de operator op eigen 
initiatief had beslist om zijjn zending te blokkeren in afwachting van de 
analyseresultaten. Hij had dus gevraagd dat de analyses bij hoogdringendheid zouden 
worden uitgevoerd om een te lange blokkering van de producten te voorkomen.  

In principe zijn de in het kader van het controleplan uitgevoerde analyses ten laste van 
het FAVV, maar aangezien de hoogdringendheid een meerkost met zich meebrengt, 
werden alle facturen naar de operator gestuurd. De operator is daarvan blijkbaar 
echter niet op de hoogte gebracht wanneer hij gevraagd heeft dat de analyses bij 
hoogdringendheid zouden worden uitgevoerd.  
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Uit het onderzoek blijkt dat het informaticaprogramma het niet mogelijk maakt om de 
facturen zodanig te splitsen dat enkel de kostprijs voor de hoogdringendheid ten laste 
van de operator is en de basiskostprijs van de analyse ten laste van het FAVV is. 

3.4.3 Antwoord van de ombudsdienst 

Aangezien de operator blijkbaar niet van bij het begin ervan op de hoogte is gebracht 
dat alle analyses aan hem zouden worden gefactureerd, heeft de ombudsdienst 
voorgesteld dat enkel het bedrag voor de hoogdringendheid ten laste van de operator 
zou zijn en dat het FAVV de basiskostprijs van de analyse betaalt. Er werden dan ook 
creditnota's gestuurd naar de operator voor een totaal bedrag van 480,52 €. 


