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1. Woord vooraf 
 

Na een bewogen jaar 2014, rekening houdende met de overgangsperiode na 
het vertrek van de vorige ombudsman, kon de achterstand in de behandeling 
van de dossiers snel worden weggewerkt.  
 
Zo kon een normaal werkritme worden gevonden, waarbij ook ruimte werd 
gelaten voor de verwezenlijking van andere doelstellingen, zoals de invoering 
van een nieuw proces voor de behandeling van de klachten. Dat proces, die 
moet worden toegepast op alle diensten die externe klachten met betrekking 
tot het FAVV behandelen, is eind oktober 2015 gevalideerd en is op 1 januari 
2016 in werking getreden.  

 
Op verzoek van de minister zijn verschillende initiatieven genomen om de 
zichtbaarheid van de ombudsdienst te verhogen, waaronder een 
grootschalige communicatiecampagne in gespecialiseerde publicaties. 
Bepaalde projecten zijn momenteel nog steeds aan de gang, maar die zouden 
ingevuld moeten zijn in 2016. 

 
De ombudsdienst ontvangt regelmatig telefonische oproepen van klagers die 
hun ontevredenheid tot uiting willen brengen. In principe behandelt de 
ombudsdienst enkel schriftelijke klachten, dit om alle misverstanden over de 
inhoud van de klacht te vermijden, die soms kan leiden tot een grondig in 
vraag stellen van bepaalde diensten of processen.  Ook al mondt het 
telefonisch contact uiteindelijk niet uit in het indienen van een schriftelijke 
klacht, toch is de rol van de ombudsdienst als call-center essentieel. Het 
(actief) luisteren naar de klager is fundamenteel voor een dienst die 
klantgericht wil zijn. In heel wat gevallen volstaat het luisteren naar de 
persoon zelf al om de mistevreden klant tevreden te stellen.  
 
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 mag 
het belang van klachten niet worden onderschat: meer dan gewone kritiek ten 
aanzien van het FAVV vormen ze een kostbare bron van informatie met 
betrekking tot de behoeften van de klanten. Die gegevens zullen onschatbaar 
zijn voor een procesgerichte organisatie, om de werking ervan te verbeteren. 
Sinds begin van het jaar 2015 zijn de verbeterpunten die naar voren worden 
gebracht bij de analyse van de klachten nog meer geformaliseerd, opdat ze 
beter zouden worden opgevolgd.  
 

 
Anne-Laure Desmit 
Ombudsvrouw 
Juni 2016  



5/17 

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 de door het FAVV geleverde diensten of de 
werking ervan.  
 
Dat begrip heeft een subjectief karakter 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 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 er gevolg aan zal worden 
gegeven.  
 
Hoewel informatieverstrekking in principe niet binnen de doelstellingen van de 
ombudsdienst valt, biedt dit een meerwaarde aan de dienstverlening. Meestal wordt 
een vraag naar informatie voor verder gevolg doorgestuurd naar de bevoegde interne 
dienst. In de andere gevallen wordt de vraag door de ombudsdienst zelf afgehandeld. 

2.2 Cijfers 

 
In 2015 kwamen bij de ombudsdienst 81 rechtstreekse klachten binnen (plus 1 die 
vanuit de politiek werd doorgegeven en 2 afkomstig uit de tweede lijn), ofwel 84 
klachten waarbij nog 5 klachten bestemd voor andere instellingen moeten worden 
gevoegd. In de ombudsdienst werden eveneens 41 vragen naar informatie verwerkt 
via de procedure voor klachtenbeheer, wat neerkomt op een totaal van 130 dossiers. 
Dat laatste cijfer is identiek als in 2014. Er werd een daling van het aantal klachten 
met 11% vastgesteld, maar door de stijging van het aantal vragen naar informatie 
bleef het globaal aantal dossiers gelijk. Die stijging van het aantal vragen naar 
informatie kan worden verklaard door het feit dat die vragen in 2015 op meer 
systematische en gestructureerde wijze zijn geregistreerd. 
 
Voor het vierde opeenvolgende jaar is het aantal klachten met betrekking tot het 
FAVV gedaald en dit vertegenwoordigt 64,61% van alle dossiers. 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 2015 ontving de ombudsdienst 41 schriftelijke vragen naar informatie. Die vragen 
naar informatie gingen vooral over hoe de Belgische en de Europese regelgeving te 
interpreteren. We onthouden bijvoorbeeld deze met betrekking tot een nieuw concept 
van HORECA-inrichting, de toelatingen en registraties, verduidelijkingen over de 
regelgeving inzake etikettering, enz. De vragen beoogden soms enkel het rechtzetten 
van de gegevens of te weten hoe men toegang kan krijgen tot bepaalde gegevens. 
Enkele “meer technische” vragen naar informatie (met name met betrekking tot de 
diergezondheid) werden uitvoerig beantwoord door de gespecialiseerde diensten.  
 
Gelet op het technische karakter van bepaalde vragen werden deze overgezonden 
naar de dienst die bevoegd is voor de betrokken materie. In geval van vragen naar 
informatie stuurt de bevoegde dienst doorgaans rechtstreeks een antwoord naar de 
aanvrager, met een kopie naar de ombudsdienst om het leeraspect te bevorderen.  
 

2.4 Niet-FAVV-klachten 

 
In 2015 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, van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten, alsook van het Vlaams Gewest en het Waals Gewest. 
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3. Klachten met betrekking tot het FAVV 

3.1 Inhoud van de klachten 

3.1.1 Federale categorieën 

 
In 2015 ontving de ombudsdienst 84 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. 46 klachten hadden betrekking op de bij het FAVV geldende procedures; 
2. 27 klachten gingen over de kwaliteit van de geleverde dienst; 
3. voor 11 klachten lag de onaangepaste houding - verondersteld of bevestigd - 

van een personeelslid aan de oorsprong. Er moet worden opgemerkt dat al 
deze klachten niet gegrond of in één geval onontvankelijk bleken te zijn. 

 

3.1.2 Onderwerpen van de klachten 

 
De 5 onderwerpen van klachten die het meest terugkeerden, waren identiek in 2014 
en in 2015, zoals de volgende tabel weergeeft.   
 
 
Voornaamste onderwerpen van de klachten 
 

 
 

 
De verschillende onderwerpen van de in 2015 ontvangen klachten worden op meer 
gedetailleerde wijze weergegeven in de volgende tabel.  
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Tabel 1 : Onderwerpen van de in 2015 ingediende klachten - details 

 
Bijkomende opmerking : meer specifiek betreffende de jaarlijkse heffingen worden elk 
jaar klachten ingediend door operatoren die het beginsel van de het forfaitair bedrag 
van toepassing op de sector van primaire productie. 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 voorafgaande het 
invoeren van de regelgeving. Deze klachten zijn genoeg terugkerend en verdienen 
vermeld te worden.     
 

3.1.3 Verdeling van de klachten per sector 

 

De verdeling van de klachten per sector was gelijkaardig in 2014 en in 2015. 
Ongeveer een derde van de klachten gingen uit van de distributiesector. In 2015 
merken we een lichte relatieve stijging van de klachten in de sector import-export.  
Alle klachten in de categorie "andere" zijn ingediend door dierenartsen.  

Onderwerp Aantal % Reporting 

FAVV (algemeen) 3 3 Kwaliteit 

Procedures 

Administratieve boetes 8 9 Procedures 

Analyses 1 1 Kwaliteit 

Informatica toepassingen 1 1 Kwaliteit 

Audit van het autocontrolesysteem 2 2 Kwaliteit 

Procedures 

Jaarlijkse heffingen 11 12,5 Procedures  

Controle 27 30 Procedures 

Controleur (gedrag) 11 12,5 Gedrag  

Import-Export 5 6 Procedures 

Kwaliteit 

Niet FAVV (andere instelling) 5 6 Anderen  

Operator/Operator 3 3 Kwaliteit 

Retributies 12 14 Kwaliteit 

Procedures 

 

TOTAAL 

 

89 

 

100 
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3.2 Beoordeling van de klachten 

 
Voordat een klachtendossier wordt afgesloten, wordt het geëvalueerd op grond van 
objectieve criteria. In afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe algemeen 
procedure voor coördinatie van de klachten waarbij ter zake enkele wijzigingen 
worden aangebracht vanaf 1 januari 2016 kan een onderscheid worden gemaakt 
tussen de gegronde klachten, de ongegronde klachten en de gedeeltelijk gegronde 
klachten.   

3.2.1 Gegronde klachten 

 
Een klacht wordt als gegrond beschouwd wanneer het Agentschap zijn normen voor 
goede praktijken niet in acht heeft genomen.  

3.2.2 Ongegronde klachten 

 
Een klacht wordt als ongegrond beschouwd wanneer het Agentschap de normen voor 
goede praktijken volledig in acht heeft genomen.  

3.2.3 Gedeeltelijk gegronde klachten 

 
Een klacht wordt als gedeeltelijk gegrond beschouwd ofwel wanneer eenzelfde 
dossier tegelijk meerdere klachten bevat en bepaalde ervan gegrond zijn, terwijl 
andere ongegrond zijn, ofwel indien er gedeelde verantwoordelijkheid is.  

3.2.4 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; 

- Er reeds een gerechtelijke procedure loopt met betrekking tot dezelfde feiten.  
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3.2.5 Cijfers 

 
Ten aanzien van het jaar 2014 is het aantal gegronde klachten licht gestegen, net als 
het aantal gedeeltelijk gegronde klachten. Het aantal ongegronde klachten 
daarentegen is met meer dan 10% gedaald. 
 
Tabel 2 : Beoordeling van de klachten  2014 - 2015 
 

Klachten Gegrond Ongegrond Gedeeltelijk 
gegrond 

Onontvankelijk Totaal 

2014 10 81 4 0 95 

% 2014 10,53 85,26 4,21 0 100 

2015 14 62 6 2 84
1
 

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

Beoordeling van de klachten2014-2015 (%) 

 

 

 

 

3.2.6 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 
bestuurder dit voor aan de directeurs-generaal tijdens een overlegvergadering. Die 
verbeterpunten maken vervolgens het voorwerp uit van een opvolging. 
 
In 2015 heeft de ombudsdienst 6 verbeterpunten aan het licht gebracht, in 7 
verschillende dossiers. Op elke directie-generaal was ten minste één verbeterpunt van 
toepassing. 
 
Die verbeterpunten hadden betrekking op:  

- het systeem voor de facturatie van de door de operator gevraagde dringende 
analyses; 

                                                      
1
 Op de 89 ontvangen dossiers, waren er 5 bestemd voor andere instellingen 
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- het gebruik van beide landstalen door het personeel aan het onthaal van het 
Food Safety Center; 

- in het kader van de ACS-audits, de criteria die het mogelijk maken te bepalen 
of een activiteit al dan niet auditeerbaar is (cf. het 1e standaardvoorbeeld in 
het volgende punt); 

- de evaluatie van de controles uitgevoerd op basis van klachten van 
consumenten; 

- de facturatie van de door twee personeelsleden uitgevoerde controles; 
- het vertrekpunt voor de termijn waarin de validatie van het ACS voor een 

nieuwe activiteit moet plaatsvinden. 
 

3.2.7 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 waarom zijn 
klacht op deze manier werd beoordeeld. Anderzijds moet in toepassing van de 
initiatieven die door het federaal netwerk klachtenmanagement zijn genomen, in elke 
brief de vermelding voorkomen over de mogelijkheid 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, kan 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 
groen nummer 0800 99 962 
 
 
 
 
 
 
 

In 2015 werden 6 dossiers waarbij het FAVV is betrokken, afgesloten door de federale 
ombudsman. In 4 dossiers werd de beslissing van de ombudsdienst bevestigd. In één 
dossier is de beslissing van de ombudsdienst gewijzigd op verzoek van de federale 
ombudsman. Een laatste dossier is zonder voorwerp geworden tijdens de behandeling 
ervan. 
 

3.3 Klachten : Formele aspecten 

3.3.1 Indieningswijze 

 
Klachten moeten schriftelijk worden ingediend. Dat kan gebeuren per post, via e-mail 
of via fax. In 2015 werden eveneens 2 klachten geregistreerd die via telefoon werden 
ingediend, waarvan er één onontvankelijk was omdat die onder de bevoegdheid van 
de gewestelijke instellingen viel. Geen enkele klager heeft daarentegen zijn klacht 
ingediend tijdens een gesprek in onze kantoren.   
 
De geschreven correspondentie met de ombudsdienst verloopt grotendeels en meer 
en meer per e-mail (75% van de klachten). We merken een daling op van het aantal 
via gewone brief ingediende klachten (slechts 19%). Ongeveer 3,5% van de klachten 
zijn via fax ingediend.   
 
 
 
 
 
 

http://www.federaalombudsman.be/
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Tabel 3 : WIjze van indienen van klachten 2014-2015 
 

Wijze van indienen Aantal 2014 %  2014 Aantal 2015 % 2015 

Per post 30 30 17 19 

Via e-mail 63 63 67 75 

Per fax 1 1 3 3,5 

Aangifte 6 6 0 0 

Telefoon 0 0 2 2,5 

TOTAAL 100  89  

 

3.3.2 Keuze van de taal 

 
In 2015 werden twee derde van de klachten ingediend in het Nederlands en een 
derde in het Frans.  Geen enkel dossier werd ingediend in het Duits of in het Engels.  
 
 
Tabel 4 : Taal van de in 2014-2015 ingediende klachten 
 

Taal Aantal 2014 % 2014 Aantal 2015 % 2015 

Nederlands 54 54 59 66 

Frans 42 42 30 34 

Engels 2 2 0 0 

Duits 2 2 0 0 

Totaal 100 100 89 100 

 

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 2015 heeft de ombudsdienst opnieuw geprobeerd om de klager zo snel mogelijk 
een antwoord te geven. De opgebouwde vertraging door de wijziging van ombudsman 
in 2014 is redelijk vroeg tijdens het jaar ingehaald, waardoor de ombudsdienst een 
normaal werkritme kon vinden en de behandelingstermijn van de dossiers gevoelig 
kon verbeteren.  
 
De gemiddelde termijn voor de behandeling van de klachten is sterk gedaald: in 2015 
lag die op 29 kalenderdagen, terwijl die in 2014 nog 50 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 5 : behandelingstermijn van de klachten (op 89 klachten) 
 

Behandelingstermijn % 2014 % 2015 % 2015 
(cumulatief) 

< 1 maand 40,38 57,30 57,30 

> 1 maand en < 2 
maanden 

18,27 38,20 95,51 

> 2 maanden en < 3 
maanden  

34,62 3,37 98,88 

> 3 maanden 6,73 1,12 100 

 
 
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.»  
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Evolutie van de behandelingstermijnen (2012-2015) 

 
 
 

4. Ter illustratie : vier typevoorbeelden van klachten 
  

4.1 Klacht 2015/21: verlies van bonus ingevolge een gedeeltelijke validatie van 
het ACS 

4.1.1 Beschrijving van het probleem 

 
Een firma verhuurt gekoelde opslagruimten aan derden voor verschillende 
levensmiddelen (vlees, zeevruchten, zuivelproducten). Het autocontrolesysteem 
(ACS) is gevalideerd door het FAVV in 2011 en de operator heeft dus kunnen 
genieten van de bonus voor de bijdragen tot in 2013. In 2013 was de validatie van het 
ACS slechts gedeeltelijk, aangezien bepaalde activiteiten niet konden worden 
geauditeerd door de afwezigheid van de betrokken producten. Het komt immers voor 
dat bepaalde soorten producten niet aanwezig zijn in de installaties, afhankelijk van de 
vraag van de klanten. Vanaf 2014 heeft de operator dan ook niet meer kunnen 
genieten van de bonus. Nochtans vormde de afwezigheid van die producten in het 
verleden nooit een obstakel voor de audit van de activiteiten.   

4.1.2 Standpunt van DG controle 

 
In geval van niet-uitgeoefende activiteit maakt de DG Controle in een instructie een 
onderscheid tussen 

- zeldzame activiteiten, die kunnen worden geauditeerd; 
- seizoensactiviteiten, die kunnen worden geauditeerd en;  
- activiteiten die niet (meer) bestaan, die niet kunnen worden geauditeerd. 

Volgens de DG Controle moesten de activiteiten van de operator worden beschouwd 
als onbestaande activiteiten en de ACS van de operator werd bijgevolg slechts 
gedeeltelijk gevalideerd. Er is ook gevraagd aan de operator om die twee activiteiten 
administratief te schrappen, maar die heeft geweigerd dit te doen.   

 

39 

32 

50 

29 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

2012 2013 2014 2015 

< 1 maand 

Tussen 1 en 2 
maanden 

Tussen 2 en 3 
maanden 

Meer dan 3 
maanden 

Gemiddeld 
termijn 



15/17 

4.1.3 Afhandeling door de ombudsdienst 

 
Het auditeren van een activiteit die reeds gedurende verschillende jaren niet meer 
wordt uitgeoefend, heeft geen zin. Om praktische redenen kan het echter voorkomen 
dat bepaalde activiteiten tijdelijk worden opgeschort, bijvoorbeeld wanneer er geen 
vraag is van de kant van de klanten. Volgens de instructie van de DG Controle konden 
de activiteiten van de operator ofwel worden beschouwd als zeldzame activiteiten, 
ofwel als activiteiten die niet meer bestaan. Het is dan ook noodzakelijk om objectieve 
criteria te bepalen die het mogelijk maken een onderscheid te maken tussen de 
zeldzame activiteiten (die kunnen worden geauditeerd) en de activiteiten die niet of 
niet meer bestaan. Die criteria zouden door alle diensten van het FAVV op dezelfde 
manier moeten worden toegepast en gecommuniceerd.  

Aangezien het ACS van de operator in dezelfde situatie volledig was gevalideerd in 
2011 heeft de ombudsdienst voorgesteld om de bonus toe te kennen aan de operator 
voor 2014 en 2015. Er is een aanbeveling gestuurd naar het FAVV ter verduidelijking 
van de criteria die het mogelijk maken een onderscheid te maken tussen de 
activiteiten en die te communiceren aan de operatoren en certificerende organismen. 

   

4.2 Klacht 2015/26 : Analyseresultaten op melkpoeder 

4.2.1 Beschrijving van het probleem 

 
Een operator hekelt de resultaten van de analyse van een monster melkpoeder. Die 
analyse heeft de aanwezigheid aangetoond van 49.000 enterobacteriën per gram, wat 
onmogelijk is volgens de operator, te meer omdat zijn eigen analyses een resultaat 
van minder dan 1 enterobacterie per gram hebben gegeven. De klager meent dat het 
laboratorium van het FAVV dergelijke resultaten in vraag zou moeten stellen vooraleer 
een personeelslid te sturen om over te gaan tot een nieuwe monsterneming. 
Bovendien zou de analysemethode niet de officiële methode zijn en zou die in het 
verleden reeds verkeerde resultaten hebben gegeven. 

4.2.2 Standpunt van DG laboratoria 

 
De betrokken analysemethode is erkend door het FAVV en geaccrediteerd. Er zijn 
effectief fouten vastgesteld in het verleden bij de toepassing van die methode, maar in 
het kader van analyses bestemd voor het aantonen van de aanwezigheid van 
staphylococcus. Sindsdien worden laatstgenoemde analyses uitgevoerd via de ISO-
methode. De stap van het protocol die de bron van die fouten vormde, wordt niet 
hernomen in het protocol dat van toepassing is op de analyses om enterobacteriën op 
te sporen en het is dan ook onmogelijk om dezelfde fouten te begaan. 
De verschillende stappen van de analyse zijn gecontroleerd door het betrokken 
laboratorium van het FAVV en geen enkele fout kon worden vastgesteld.  
De analysefiches zijn dan overgezonden aan de leverancier om een meer 
gedetailleerde analyse te verkrijgen. De oorzaak van die hoge resultaten kon echter 
op geen enkele wijze worden achterhaald.  

4.2.3 Antwoord van de ombudsdienst 

 
De ombudsdienst heeft eerst en vooral verwezen naar de regelgeving om het gebruik 
van de betwiste methode te rechtvaardigen. Vervolgens zijn verduidelijkingen 
aangebracht met betrekking tot de analysemethode om de door de klager 
aangehaalde verwarring tussen de analyses voor staphylococcus en de analyses voor 
enterobacteriën op te heffen.  

Het laboratorium van het FAVV heeft het nodige gedaan om de oorsprong van het 
resultaat te proberen bij te werken. Ook al hebben de laboratoria, in tegenstelling tot 
de operatoren, geen enkele informatie met betrekking tot de productie-omgeving en 
ontvangen zij elke dag niet-conforme resultaten, toch had een dergelijk resultaat de 
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aandacht moeten trekken. Dit gezegd zijnde, zelfs in de veronderstelling dat op het 
ogenblik van de ontvangst van de resultaten een analyse was uitgevoerd om de 
oorzaak ervan te bepalen, dan nog had een nieuwe monsterneming moeten worden 
uitgevoerd aangezien de oorsprong van het probleem onbekend blijft.  

 

4.3 Klacht 2015/7 : Annulatie van een factuur na een diefstal van dieren 

4.3.1 Beschrijving van het probleem 

 
De klager kweekt konijnen. Eind 2014 was hij het slachtoffer van een diefstal van 11 
vrouwelijke konijnen en 45 slachtrijpe vleeskonijnen, met als gevolg het verlies van 3 
maanden productie.  
Hij vraagt de uitzonderlijke annulatie van zijn factuur voor heffingen 2015. 

4.3.2 Bespreking van het dossier met de dienst financiering en antwoord 
van de ombudsdienst 

 
Gelet op de gelijkheid van alle burgers voor de belastingen, kan het FAVV geen 
compromis sluiten met betrekking tot de facturen voor heffingen. Na de diefstal 
beschikte de klager echter nog maar over 17 vrouwelijke dieren. Daardoor kwam hij 
onder de wettelijke limiet van 20 kweekkonijnen waarvoor de heffingen niet 
verschuldigd zijn.Na overzending van het PV van de politie opgesteld na de diefstal 
kon de factuur worden geannuleerd. 

 

4.4 Klacht 2015/90 : hercontrole in een HORECA-zaak 

4.4.1 Beschrijving van de problemen 

 
Een operator baat een snookerzaal uit, waarin drank, maar ook snacks worden 
opgediend. In januari 2015 heeft het FAVV een controle uitgevoerd waarbij een aantal 
non-conformiteiten (NC) aan het licht zijn gebracht. Sommige van die NC hadden 
betrekking op de infrastructuur en hygiëne, andere hadden betrekking op de 
wetgeving inzake het rookverbod. Er is een waarschuwing opgesteld en er was een 
hercontrole voorzien vanaf 1 juli 2015. 
1e probleem: een controle met betrekking tot het rookverbod wordt uitgevoerd in mei 
2015 door de FOD Volksgezondheid. Er wordt een PV opgesteld en er wordt een 
boete van 1.000 euro voorgesteld aan de operator door de FOD.  
2e probleem: een hercontrole wordt uitgevoerd op 4 juli door het FAVV, na afloop 
waarvan een PV van inbreuk wordt opgesteld, opnieuw inzake infrastructuur, hygiëne 
en rookverbod. Er wordt een boete van 1.250 euro voorgesteld (850 euro voor 
hygiëne/infrastructuur en 400 euro voor het rookverbod). De operator verzet zich 
daartegen omdat hij tijdens de controle in januari aan de controleur had gemeld dat hij 
zou verhuizen en dat die controleur zou hebben bevestigd dat hij zich niet in orde 
hoefde te stellen indien hij documenten kon voorleggen die getuigden van zijn 
toekomstige verhuis. Er kon een nieuw huurcontract worden voorgelegd aan de 
controleur tijdens de controle van de maand juli en hij meent dan ook dat hij in die 
omstandigheden niet moest investeren in het gebouw dat hij ging verlaten.   

4.4.2 Standpunt van DG controle 

 
De verhuis is effectief aangehaald tijdens de controle in januari, maar de controleur 
zou hebben gezegd dat indien hij bij de hercontrole nog niet was verhuisd, de 
infrastructuur niet moest worden aangepast, op voorwaarde dat geen enkele snack 
meer werd opgediend. Aangezien er nog steeds snacks werden opgediend tijdens de 
hercontrole in juli, zijn er NC's genoteerd met betrekking tot de infrastructuur.  
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Bovendien werden in juli opnieuw een groot aantal NC's vastgesteld die geen enkele 
wijziging van de infrastructuur vereisten (identificatie van de rookkamer, medische 
getuigschriften voor het betrokken personeel,...).  
Een communicatieprobleem met betrekking tot dit soort inrichting ligt wellicht aan de 
basis van de door de FOD uitgevoerde controle.   

4.4.3 Antwoord van de ombudsdienst 

 
Bij het ontbreken van documenten die getuigen van hetgeen met betrekking tot de 
toekomstige verhuis was overeengekomen, heeft de ombudsdienst ter zake geen 
standpunt ingenomen.  
Hoe dan ook bleven er naast de infrastructuurwerken die financiële investeringen 
vereisten ook nog andere inbreuken aanwezig bij de controle van juli, waarvoor het in 
orde brengen geen enkele kost impliceerde (reinigingsplan, identificatie van de 
rookkamer, medische certificaten voor het personeel,...). Het FAVV kon dan ook de 
ogen niet sluiten voor al die vaststellingen.  
De door de FOD uitgevoerde controle vóór het verstrijken van de termijn voor het in 
orde brengen ervan valt te betreuren en dit communicatieprobleem zal worden 
besproken tijdens een volgende overlegvergadering.  

4.4.4 Beslissing van de commissaris voor administratieve boetes 

 
Aangezien de ombudsdienst niet bevoegd is om uitspraak te doen over het bedrag 
van de administratieve boetes is het dossier doorgestuurd naar de commissaris van 
de administratieve boetes. Die heeft beslist om de boete met betrekking tot het 
rookverbod in te trekken, gelet op het feit dat een boete voor dezelfde feiten ook reeds 
was betaald aan de FOD Volksgezondheid. Het deel van de boete met betrekking tot 
de infrastructuur en de hygiëne is ook geannuleerd, aangezien de operator heeft 
deelgenomen aan de door het FAVV verstrekte opleiding inzake hygiëne. Uiteindelijk 
heeft de operator de boete van het FAVV dus niet moeten betalen.  

 


