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1. Woord vooraf 
 

Bij de ombudsdienst lijkt geen enkel jaar op de voorgaande jaren. Niets blijft 
hetzelfde. Het aantal ingediende klachten verschilt jaar na jaar nooit veel, maar 
bepaalde eigenaardigheden komen elk jaar aan het licht.  
 
Het jaar 2016 was eerst en vooral gekenmerkt door een stijging van de 
tussenkomsten m.b.t. import-export en meer in het bijzonder in de fase vóór het 
neerleggen van de klacht. Bepaalde importeurs/exporteurs hebben de neiging 
zich te richten tot de ombudsdienst met het oog op het versnellen van de 
procedure wanneer de controlediensten in hun ogen niet snel genoeg reageren. 
Dit toont het nut aan van de ombudsdienst naast alleen maar 
klachtenbehandeling. Klantgerichtheid is nog en altijd het leitmotiv bij dit soort 
tussenkomsten. 
 
Naast de behandeling van de klachten, tussenkomsten en andere vragen naar 
informatie en steeds met het oog op de verbetering van de dienstverlening naar 
de klant werd een nieuwe website gecreëerd. Deze website is beschikbaar via 
de volgende link: http://www.favv.be/ombudsdienst/. Er werden eveneens 
nieuwe folders uitgegeven op basis van het gemeenschappelijk model van het 
Federaal Netwerk Klachtenmanagement. Er is ook een project lopende om een 
elektronisch klachtenformulier ter beschikking te stellen. Dit project staat in 
stand-by in afwachting van een federaal initiatief om een formulier voor te 
stellen dat beantwoordt aan de voorschriften van de wet “only once”. Dit 
formulier moest in samenwerking met de federale informatiedienst (Fedict) in 
de volgende maanden tot stand komen.   
 
Het jaar 2016 blijft een bijzonder jaar voor de meeste Belgen: getekend door de 
shock van de aanslagen van 22 maart en de onveiligheid die daarop volgde, 
maar ook door de golf van solidariteit, de eenheid van de burgers ten aanzien 
van terreurdreigingen.  
 
Voor de ombudsdienst hield 2016 ook een blije gebeurtenis in. Hierdoor was ik 
gedurende de laatste vier maanden van het jaar afwezig. Tijdens deze periode 
werden de dossiers verdeeld over verschillende beheerders die mij vervingen 
naast hun dagelijkse taken. Dit verklaart waarom bepaalde dossiers, ingediend 
in het laatste kwartaal, soms met een grote vertraging behandeld werden.  
Niettemin konden tot op heden alle dossiers van 2016 afgesloten worden.  
 
 

 
Anne-Laure Desmit 
Ombudsvrouw 
Juni 2017  

http://www.favv.be/ombudsdienst/
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2. Klachten en vragen naar informatie 

2.1 Algemeen 

 
Op basis van de aard van de binnenkomende gegevens voorziet het registratiesysteem 
van de ombudsdienst een verdeling tussen: 

 Klachten m.b.t. het FAVV; 

 Vragen naar informatie over FAVV-gerelateerde onderwerpen; 

 Klachten die buiten de bevoegdheid van het FAVV vallen. 
 
De klachten vormen heel interessante informatie met betrekking tot de wijze waarop het 
FAVV en zijn diensten door de buitenwereld gepercipieerd worden. Teneinde deze 
waardevolle bron van informatie maximaal te benutten, wordt de definitie van klacht 
in heel ruime zin begrepen. Het gaat immers om elke manifeste uitdrukking van 
ontevredenheid met betrekking tot een product of een dienst van het FAVV.  
 
Dat begrip heeft een subjectief karakter en het is niet steeds duidelijk in te schatten of 
de boodschap van een operator 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 concreto 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 met betrekking tot 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 klacht met 
betrekking tot het FAVV. Alleen wanneer het louter gaat om een vraag naar informatie 
wordt de boodschap gerangschikt in de categorie “vragen naar 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 hieraan gevolg zal worden gegeven.  
 
Hoewel informatieverstrekking in principe niet binnen de doelstellingen van de 
ombudsdienst valt, biedt dit een meerwaarde aan de dienstverlening. In sommige 
gevallen wordt een vraag naar informatie voor verder gevolg doorgestuurd naar de 
bevoegde interne dienst. In andere gevallen wordt de vraag door de ombudsdienst zelf 
afgehandeld. 

2.2 Cijfers 

 
In 2016 heeft de ombudsdienst 94 klachten behandeld waarbij 2 klachten nog moeten 
worden bijgeteld die voor andere instellingen bestemd waren. In de ombudsdienst 
werden eveneens 116 vragen naar informatie verwerkt via de procedure voor 
klachtenbeheer, wat neerkomt op een totaal van 212 dossiers.  De zeer hoge stijging ( 
+ 183% !) van het aantal vragen naar informatie kan grotendeels worden verklaard door 
het feit dat die vragen in 2016 op nog meer systematische en gestructureerde wijze zijn 
geregistreerd. 
 
Voor de eerste keer sinds 2011 steeg het aantal klachten betreffende het FAVV. Echter, 
rekening houdende met het feit dat het totale aantal klachten relatief beperkt blijft, kan 
deze stijging van 12% niet als significant beschouwd worden. Het aantal klachten die 
geen betrekking hebben op het FAVV was opnieuw verwaarloosbaar. 
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Verdeling van de dossiers per categorie 

 

2.3 Vragen naar informatie 

 
In 2016 ontving de ombudsdienst 116 schriftelijke vragen naar informatie. Deze vragen 
hadden vaak betrekking op de interpretatie over de toepassing van de Belgische en 
Europese reglementeringen of op de te vervullen formaliteiten om een activiteit in de 
voedingssector op te starten. Men onthoudt bijvoorbeeld verschillende vragen van 
particulieren die levensmiddelen willen verhandelen die bij hen thuis bereid zijn.  
 
Deze vragen naar informatie worden ofwel behandeld door de ombudsdienst, ofwel 
doorgestuurd naar de bevoegde dienst wanneer ze van vrij technisch aard zijn. De 
bevoegde dienst bezorgt dan een kopie van het antwoord aan de ombudsdienst om het 
leeraspect te bevorderen.  
 

2.4 Niet-FAVV klachten 

 
In 2016 ontving de ombudsdienst 2 klachten waarvoor het FAVV niet bevoegd was. 
Deze vielen onder de bevoegdheid van de FOD Volksgezondheid. 
 

3. Klachten met betrekking tot het FAVV 

3.1 Inhoud van de klachten 

3.1.1 Federale categorieën 

 
In 2016 ontving de ombudsdienst 94 officiële klachten met betrekking tot het FAVV. Om 
de cijfers vergelijkbaar te maken tussen de verschillende klachtendiensten van de 
organisaties die lid zijn van het Federaal Netwerk Klachtenmanagement werd een 
bijkomende opsplitsing ingevoerd. 
In deze optiek werden de door de ombudsdienst behandelde klachten in verschillende 
rubrieken ingedeeld : 
 

1. 60 klachten hadden betrekking op de bij het FAVV geldende procedures; 
2. 23 klachten gingen over de kwaliteit van de geleverde dienst; 
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3. Voor 6 klachten lag de onaangepaste houding - verondersteld of bevestigd - 
van een personeelslid van het FAVV aan de oorsprong. 

4. In deze 3 categorieën konden 5 klachten niet geklasseerd worden, waaronder 
de klachten bestemd voor andere openbare diensten.  

3.1.2 Onderwerp van de klachten 

 
De controle blijft het belangrijkste onderwerp van de klachten. Die vaststelling is vrij 
logisch gezien het de voornaamste missie van het FAVV is. De 5 meest voorkomende 
onderwerpen van klachten bleven dezelfde als in 2014 en 2015. Die alleen al bestrijken 
ongeveer 75% van de klachten.  
 
 
Belangrijkste onderwerpen van de klachten 
 

 
 

 
De verschillende onderwerpen van de in 2016 ontvangen klachten worden op meer 
gedetailleerde wijze weergegeven in de volgende tabel.  
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Tabel 1: Onderwerp van de in 2016 ingediende klachten - details 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijkomende opmerking: Meer specifiek in verband met de jaarlijkse heffingen worden 
elk jaar klachten ingediend door operatoren die het beginsel van het forfaitair bedrag 
van toepassing op de sector van primaire productie willen aanklagen. In deze sector 
voorziet de regelgeving immers dat het bedrag van de heffingen identiek is voor elke 
operator, onafhankelijk van de grootte van het bedrijf. Aangezien deze klachten de 
inhoud van de regelgeving aan de kaak stellen worden ze onontvankelijk verklaard door 
de ombudsdienst, die verwijst naar de sectorale onderhandelingen die het invoeren van 
de regelgeving voorafgegaan zijn. Deze klachten komen echter regelmatig voor en 
verdienen dus vermeld te worden.  
 

3.1.3 Verdeling van de klachten per sector 

 

Er is in 2016 een evolutie opgemerkt bij de verdeling van de klachten per sector. In de 
primaire sector is de stijging het meest markant aangezien meer dan een derde van de 
klachten uit deze sector komt. Tezelfdertijd stelt men een aanzienlijke vermindering vast 
van het aantal klachten in de sector transformatie.  
 
Er wordt opnieuw een lichte stijging genoteerd van het aantal klachten in de sector 
import-export, die evenwel niet representatief is voor al het werk dat de ombudsdienst 
gerealiseerd heeft in deze sector. In deze sector stelt men immers een meer 
uitgesproken trend vast bij de operatoren om de ombudsdienst te contacteren wanneer 
hun dossier niet de gewenste evolutie kent en dit terwijl hun dossier nog in behandeling 
is in de controlediensten. In die situaties en overeenkomstig de procedure wordt geen 
klachtendossier door de ombudsdienst geopend. De rol van de ombudsdienst beperkt 
zich dus tot het contacteren van de betrokken diensten om informatie uit te wisselen, 
om ervoor te zorgen dat het dossier de normale weg volgt en dat zo spoedig mogelijk 
een beslissing genomen wordt. De ombudsdienst wordt vaak gecontacteerd om de 
procedure te versnellen. Het kan bijvoorbeeld gaan om bedrijven waarvan de producten 
geblokkeerd zijn of om particulieren waarvan een dier in quarantaine gehouden wordt 
in afwachting van een beslissing van het FAVV.   

Onderwerp van de klachten # % 

(klachten m.b.t. het) FAVV 6 6,5 

Certificering 2 2 

Jaarlijkse heffingen 15 16 

Controle  36 38,5 

Controleur (houding) 6 6,5 

Analysekosten 2 2 

Telefonische bereikbaarheid 2 2 

Inspectiefrequentie 1 1 

Import-Export 12 13 

Niet-FAVV klachten (andere instelling) 2 2 

Meldingsplicht 1 1 

Publicatie van de inspectieresultaten 1 1 

Retributies 5 5,5 

Vaccinatie bluetongue 2 2 

Dierenartsen belast met opdracht 1 1 

 

TOTAAL 

 

94 

 

100 
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De “andere” klachten zijn ingediend door dierenartsen of consumenten.  

  
 

3.2 Beoordeling van de klachten 

 
Wanneer de nodige informatie bij de betrokken dienst(en) ingezameld is, wordt die 
geanalyseerd en wordt de klacht geëvalueerd. Die evaluatie wordt uitgevoerd volgens 
objectieve criteria die grotendeels gebaseerd zijn op de normen van goed administratief 
gedrag zoals opgesteld door de federale Ombudsman. Deze normen zijn de volgende:  

- Conforme toepassing van charters, instructies, procedures en/of rechtsregels; 
- Gelijkheid; 
- Onpartijdigheid; 
- Proportionaliteit van de maatregelen; 
- Juridische zekerheid; 
- Legitiem vertrouwen; 
- Recht om gehoord te worden; 
- Redelijke termijn; 
- Goed beheer; 
- Doeltreffende coördinatie; 
- Adequate motivatie; 
- Actieve informatie; 
- Passieve informatie; 
- Beleefdheid; 
- Geschikte toegang.   

 
Een onderscheid wordt gemaakt tussen gegronde, ongegronde en gedeeltelijk 
gegronde klachten.   

3.2.1 Gegronde klachten 

 
Een klacht wordt als gegrond beschouwd wanneer het Agentschap een of meerdere 
normen van goed administratief gedrag niet nageleefd heeft.  
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3.2.2 Ongegronde klachten 

 
De klacht wordt als ongegrond beschouwd wanneer geen enkel element het mogelijk 
heeft gemaakt om te besluiten dat het Agentschap gefaald heeft voor één van de 
voormelde elementen.  

3.2.3 Gedeeltelijk gegronde klachten 

 
Wanneer een klacht betrekking heeft op meerdere normen van goed administratief 
gedrag maar slechts voor enkele van deze normen gegrond is, zal de klacht worden 
geëvalueerd als gedeeltelijk gegrond. 

3.2.4 Onbepaalde klachten 

 
Wanneer er geen informatie betreffende een klacht kon verkregen worden of wanneer 
het niet mogelijk was de klacht te evalueren aan de hand van deze informatie, dan wordt 
de klacht als “onbepaald” geklasseerd. 

3.2.5 Onontvankelijke klachten 

 
Een klacht wordt als onontvankelijk beschouwd wanneer  

- De klacht enkel betrekking heeft op de inhoud of de gegrondheid van de 
wettelijke bepalingen; 

- De klacht anoniem is; 
- De in de klacht beschreven feiten zich hebben voorgedaan meer dan een jaar 

vóór het indienen van de klacht (zonder rekening te houden met een eventuele 
beroepsprocedure); 

- Het onderwerp van de klacht niet tot de bevoegdheden van het FAVV behoort; 
- De klacht enkel betrekking heeft op het bedrag van een administratieve boete; 
- Er reeds een gerechtelijke procedure loopt met betrekking tot dezelfde feiten.  

 

3.2.6 Cijfers 

 
Tabel 2: Evaluatie van de klachten 2015 - 2016 
 

Klachten Gegrond Ongegrond Gedeeltelijk 
gegrond 

Onbepaald Onontvankelijk Totaal 

# 2015 14 62 6 0 2 84 

% 2015 16,67 73,81 7,14 0 2,38 100 

# 2016 11 59 14 5 5 94 

% 2016 11,70 62,77 14,89 5,32 5,32 100 
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Beoordeling van de klachten (%) 

 

 
 
In 2016 stelde men een vermindering vast van het aantal gegronde klachten, maar ook 
een aanzienlijke vermindering van het aantal ongegronde klachten. Dit wordt 
gecompenseerd door de verhoging van het aantal gedeeltelijk gegronde klachten. Het 
is te vroeg om uit deze cijfers een besluit te trekken aangezien de nieuwe procedure 
voor de behandeling van klachten pas sinds 1 januari 2016 van toepassing is. Op het 
eerste zicht zou de verklaring eerder liggen bij de meer systematische analyse van de 
dossiers door het toepassen van deze procedure.  

3.2.7 Normen van goed administratief gedrag 

 
De volgende tabel geeft een overzicht van de normen van goed administratief gedrag 
voor de evaluatie van gegronde of gedeeltelijk gegronde klachten.  
 
Tabel 3: Niet-nageleefde normen van goed administratief gedrag 
 

Norm van goed administratief gedrag # klachten* 

Conforme toepassing van charters, instructies, procedures en/of 
rechtsregels  

9 

Gelijkheid 1 

Legitiem vertrouwen 3 

Goed beheer 5 

Doeltreffende coördinatie 3 

Actieve informatie 3 

Passieve informatie 1 

Geschikte toegang 2 

 
* bepaalde klachten werden op basis van verschillende normen van goed administratief 
gedrag.  
 

3.2.8 Verbeterpunten 

 
Wanneer de analyse van een klacht een structureel probleem binnen het FAVV aan het 
licht brengt, stuurt de ombudsdienst een e-mail naar de gedelegeerd bestuurder, 
waarbij het verbeterpunt wordt beschreven. Op zijn beurt legt de gedelegeerd 
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bestuurder dit voor aan de directeurs-generaal tijdens een overlegvergadering. Die 
verbeterpunten maken vervolgens het voorwerp uit van een opvolging. 
 
In 2016 heeft de ombudsdienst 3 verbeterpunten aan het licht gebracht, in 3 
verschillende dossiers.  
 
Die verbeterpunten hadden betrekking op:  

- De naleving van de anonimiteit van de aanklagende partij tijdens een controle 
in een inrichting die het voorwerp uitmaakt van een klacht bij het meldpunt; 

- De telefonische bereikbaarheid van het callcenter heffingen; 
- Het administratief statuut van grootkeukens. 

3.2.9 Beroep bij de federale Ombudsman 

 
Er moet eveneens worden opgemerkt dat wanneer een klacht als ongegrond wordt 
beoordeeld, de klager een gemotiveerd antwoord krijgt over de reden van de evaluatie 
van zijn klacht. Anderzijds wordt in elke brief de mogelijkheid vermeld om een beroep 
in te dienen bij de federale Ombudsman, zoals voorzien in 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, kunt u zich tot de federale Ombudsman 
wenden. 
Dat is een onafhankelijke dienst die niet tot de federale overheid behoort. De federale Ombudsman zal uw 
klacht kosteloos en in alle onafhankelijkheid onderzoeken. 
Contactgegevens: www.federaalombudsman.be 
Leuvenseweg 48 bus 6, 1000 Brussel 
gratis nummer 0800 99 961 
 
 
 

 
 
 
 
In 2016 werden 8 dossiers waarbij het FAVV betrokken is, door de federale 
Ombudsman afgesloten. De federale Ombudsman heeft de klacht in 2 dossiers als 
gegrond beoordeeld. In twee andere dossiers (waarvan één door de ombudsdienst in 
eerste lijn behandeld werd) werd de klacht als ongegrond beoordeeld. In een ander 
geval kon het dossier worden opgelost dankzij de tussenkomst van de federale 
Ombudsman. Drie klachten werden zonder voorwerp geklasseerd door de federale 
Ombudsman.  

3.3 Klachten: Formele aspecten 

3.3.1 Indieningswijze 

 
Klachten moeten in principe schriftelijk worden ingediend. Dat kan gebeuren per post, 
via e-mail of via fax. Twee telefonische klachten werden in 2016 eveneens 
geregistreerd. Ook 2 operatoren wensten zich te verplaatsen om hun klacht toe te 
lichten tijdens een gesprek in onze kantoren.    
 
Uit de onderstaande tabel blijkt dat de cijfers hieromtrent stabiel blijven. Er wordt 
opgemerkt dat de geschreven correspondentie met de ombudsdienst grotendeels via 
e-mail gebeurt.   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.federaalombudsman.be/
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Tabel 4: Indieningswijze van klachten  
 

Indieningswijze # 2015 % 2015 # 2016 % 2016 

Per post 17 19 19 20,5 

Via e-mail 67 75 69 73,5 

Per fax 3 3,5 2 2 

Aangifte op kantoor 0 0 2 2 

Telefoon 2 2,5 2 2 

TOTAAL 89  94  

 

3.3.2 Taalkeuze 

 
In 2016 bemerkte men een toename van het aantal klachten ingediend in het Frans 
t.o.v. van de andere jaren, zodat die praktisch gelijk zijn met het aantal in het Nederlands 
ingediende klachten. Geen enkele bijzondere reden lijkt deze vaststelling te verklaren. 
Het zou interessant zijn de cijfers in de volgende jaren te onderzoeken om na te gaan 
of deze trend bevestigd wordt. 
 
 
Tabel 5: Taal van de ingediende klachten  
 

Taal # 2015 % 2015 # 2016 % 2016 

Nederlands 59 66 48 51 

Frans 30 34 45 48 

Engels  0 0 1 1 

Duits  0 0 0 0 

Totaal 89* 100 94 100 

*Onder de 89 dossiers waren er 5 bestemd voor andere instellingen 

3.4 Klachten: procedurele aspecten 

3.4.1 Behandeling van het dossier door de betrokken dienst 

 
Na een eerste evaluatie door de ombudsdienst worden de klachten doorgestuurd naar 
de betrokken dienst om zijn standpunt te verkrijgen met betrekking tot de door de klager 
aangehaalde feiten en argumenten.  
 
De betrokken dienst levert het onderzoeksrapport en alle nuttige informatie aan de 
ombudsdienst. Indien de verstrekte informatie onvoldoende is om het dossier te 
behandelen, kunnen andere diensten worden gecontacteerd of kan aanvullende 
informatie worden gevraagd aan dezelfde dienst. Wanneer de klacht betrekking heeft 
op verschillende diensten kan met het oog op efficiëntie een vergadering worden 
georganiseerd.  
 
Zodra het dossier voorbereid is, deelt de ombudsdienst het resultaat van de 
bemiddeling mee en stelt dan zelf het antwoord voor de klager op, op basis van de 
verkregen informatie. Een kopie van het antwoord wordt vervolgens naar de betrokken 
dienst gestuurd.  
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3.4.2 Behandelingstermijnen 

 
In 2016 heeft de ombudsdienst opnieuw geprobeerd zo snel mogelijk een antwoord te 
geven aan de klager, hoewel de ombudsvrouw in bevallingsverlof was en het onmogelijk 
was over een voltijdse vervanger te beschikken. In vergelijking met 2015 zijn de 
behandelingstermijnen toegenomen, maar deze toename blijft onbelangrijk en lijkt geen 
reële impact te hebben op de tevredenheid van de klagers in het algemeen.  
 
In 2016 bedraagt de gemiddelde termijn voor de behandeling van de klachten 34 
kalenderdagen, terwijl die in 2015 nog 29 dagen bedroeg.  
 
De behandelingstermijnen zoals vermeld in onderstaande tabel moeten enerzijds 
worden gerelativeerd op grond van de complexiteit van de klacht en anderzijds gelet op 
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 uitgebreid, in samenwerking met verschillende diensten, afhankelijk 
van de eerste elementen die tijdens het onderzoek opduiken. De ombudsdienst is in 
bepaalde gevallen volledig afhankelijk van de reactiviteit van andere diensten.  
 
 
Tabel 6: Behandelingstermijn van de klachten (op 94 klachten) 
 

Behandelingsduur % 2015 % 2016 % 2016 
(cumulatief) 

< 1 maand 57,30 68,09 68,09 

> 1 maanden en < 2 
maanden 

38,20 19,15 87,23 

> 2 maanden en < 3 
maanden 

3,37 7,45 94,68 

> 3 maanden 1,12 5,32 100 

 
In 2016 is het aantal in een maand behandelde klachten gestegen met meer dan 10%. 
Daarentegen is het aantal klachten behandeld binnen de 2 maanden aanzienlijk 
gedaald en is het aantal afgesloten dossiers binnen de 3 maanden of langer 
toegenomen.  
 
De termijnen 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 
». Deze termijn van acht maanden is nooit door de ombudsdienst overschreden.  
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Evolutie van de behandelingstermijnen (2012-2016) 

 
 
 

4. Ter illustratie: drie typevoorbeelden van klachten 
  

4.1 Klacht 2016/3 : De telefonische onbereikbaarheid van het callcenter 
heffingen; 

4.1.1 Beschrijving van het probleem 

 
Iemand wilde een vraag stellen over zijn heffingenfactuur en heeft op 30 mei 2016 
geprobeerd het callcenter hiervoor te bereiken. Niemand heeft opgenomen hoewel 
tijdens de openingsuren gebeld werd. Bovendien wenste het FAVV in de vooraf 
opgenomen telefonische boodschap een gelukkig nieuwjaar 2016 met de melding dat 
de kantoren van het FAVV gesloten waren tussen kerstmis en nieuwjaar en dat men in 
januari opnieuw moest bellen.  
 
Deze persoon heeft dan onmiddellijk klacht ingediend bij de federale Ombudsman, 
meer bepaald met het verzoek dat het FAVV contact met hem opneemt om zijn vragen 
te beantwoorden.  
Deze klacht werd dus via de federale Ombudsman behandeld met de vraag een 
correctieve actie te ondernemen. 

4.1.2 Enquête bij DG Algemene diensten 

 
De dienst financiering heeft contact opgenomen met de klager op de dag van ontvangst 
van zijn klacht om een antwoord te geven op zijn vragen.  
 
Het antwoordapparaat kon heel gemakkelijk worden aangepast op eenvoudige vraag 
aan de dienst logistiek.  
 
Het feit dat er niet geantwoord werd door de medewerkers van het callcenter was 
daarentegen problematischer.  De enquête bij de diensten logistiek en financiering 
brachten meerdere elementen aan het licht die deze situatie verklaarden. 
   
Eerst en vooral werden er werken uitgevoerd aan de netwerkarchitectuur tijdens het 
voorafgaande weekend. Dit had als gevolg dat het callcenter gedurende enige tijd 
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onbereikbaar was in de voormiddag van 30 mei 2016. De situatie werd evenwel hersteld 
in de loop van de dag.  
 
Bovendien werd een reeks facturen verzonden tijdens de voorafgaande week, hetgeen 
geleid heeft tot het feit dat tal van operatoren geprobeerd hebben om op die dag het 
callcenter te contacteren. Er is in principe een cascadesysteem voorzien dat 
automatisch alle door de medewerkers van het callcenter onbeantwoorde oproepen 
doorschakelt naar andere medewerkers van de tweede lijn, op voorwaarde dat deze 
laatsten niet vergeten zich aan te loggen in het systeem. Welnu er werd vastgesteld dat 
de medewerkers van de tweede lijn niet aangemeld waren en dus bleven de oproepen 
onbeantwoord.  
 

4.1.3 Afhandeling door de ombudsdienst 

 
Naar aanleiding van de enquête bij de algemene diensten heeft de ombudsdienst een 
correctieve actie gevraagd aan DG Algemene diensten zodat een dergelijke situatie 
zich in de toekomst niet meer voordoet.  

 

4.2 Klacht 2016/41: Vijandige sfeer tijdens een controle 

4.2.1 Beschrijving van de klacht 

 
Een bakker heeft een klacht ingediend van tientallen bladzijden naar aanleiding van 
meerdere controles die plaatsvonden in zijn inrichting in de loop van 2016. De klacht 
had hoofdzakelijk betrekking op de niet-naleving van het intern reglement door de 
controleur en op de houding van deze persoon in het algemeen. De operator betwiste 
eveneens bepaalde non-conformiteiten.  
 

4.2.2 Standpunt van DG Controle 

 
In haar uiteenzetting is DG Controle op de historiek van deze operator teruggekomen 
en brengt op haar beurt een agressief gedrag en onbereidwillige medewerking van hem 
aan het licht. Door dit gedrag zou de controleur het Charter van de inspecteur en de 
controleur dat gebaseerd is op het wederzijds respect niet nageleefd hebben.  

Heel wat beweringen van de aanklagende partij worden door de bewuste controleur 
betwist.  

4.2.3 Afhandeling door de ombudsdienst 

 
Om dit soort klachten te behandelen, kan de rol van de ombudsdienst als derde partij 
zeer nuttig zijn. Vooreerst tracht men de operator aan te tonen dat hij gehoord werd.  
Vaak helpt dit al veel. Dan zal men trachten een antwoord te geven op elk argument.  
 
Heel vaak toont dit soort klachten aan dat er communicatieproblemen zijn tussen de 
operator en de controleur.  
Het is voor de operator niet evident te zien dat de controleur de vinger legt op kleine 
zaken die niet werden uitgevoerd terwijl zoveel inspanning werd geleverd en soms kan 
dat aanleiding geven tot een agressieve reactie, zoals hier het geval. De controleurs 
zijn opgeleid om met dergelijke reacties om te gaan.  
 
Echter, het feit dat iemand die niets met het conflict te maken heeft, bepaalde zaken 
opnieuw uiteenzet kan een reële meerwaarde toevoegen. Indien er kleine fouten 
gemaakt werden, dan moet men ze kunnen onderkennen (in voorkomend geval de niet-
naleving door de controleur van het Charter van de inspecteur en de controleur). Toch 
moet de operator zich ook bewust zijn van de impact van zijn gedrag op de houding van 
de controleur en zelfs op de duur van de controle. Een agressief gedrag kan soms ook 
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andere gevolgen hebben zoals de hercontrole door 2 controleurs (de prestaties van de 
2 controleurs zijn dan betalend) of nog de vraag om versterking van de politie (hetgeen 
ook zeer schadelijk kan zijn voor de reputatie van de operator). Het is dus in die zin dat 
de ombudsdienst geantwoord heeft.  
 

4.3 Klacht 2016/54: Weigering om duiven te certificeren voor uitvoer naar China 

4.3.1 Beschrijving van het probleem 

 
Om duiven naar China uit te voeren voorziet het protocol met China dat de operatoren 
moeten beschikken over een verklaring van de overheid van het land van oorsprong 
van de duiven, waarin verklaard wordt dat ze afkomstig zijn van een bedrijf dat vrij is 
van bepaalde ziekten. Tot op een bepaald moment tolereerde het FAVV dat dergelijke 
verklaring door een erkende dierenarts ondertekend werd, maar ingevolge enkele 
moeilijkheden met de Chinese overheid werd beslist enkel nog de officiële 
verklaringen van de bevoegde overheid aan te nemen.  De instructie werd in april 
2016 in die zin gewijzigd.  

 
De klager wil duiven uit Nederland vanuit België naar China uitvoeren en daarvoor 
dient hij een verklaring in die door een erkende dierenarts ondertekend is. Naar 
aanleiding van de weigering van het FAVV, contacteert hij de Nederlandse overheid 
die weigert de vereiste verklaring op te stellen. Echter, de operator had ondertussen 
de quarantaineperiode voor de dieren aangevat met het oog op de uitvoer ervan, 
hetgeen kosten voor hem met zich meebracht. Dus legt hij klacht neer bij de 
ombudsdienst, waarin hij meende dat deze wijziging van de regel hem de facto elke 
uitvoer van duiven verbood.  

4.3.2 Afhandeling door de ombudsdienst 

 
Het FAVV was inderdaad strikter geworden, in casu bij de toepassing van de regel, 
maar de operator is tijdig verwittigd geweest. Hij had zelfs uitleg gevraagd m.b.t. 
hetgeen vereist was en ondanks alles besliste hij de quarantaine te beginnen. Er werd 
hem dus een antwoord in die zin verstuurd. Door het onderzoek van dit dossier kon 
echter een kleine onnauwkeurigheid in de instructie aan het licht gebracht worden. Dit 
werd dus nadien aangepast. Wat de operator betreft gingen de discussies tussen het 
FAVV en hem verder m.b.t. de duiven die reeds in quarantaine waren. Een oplossing 
kon hem worden voorgesteld.  

 


