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1. Woord vooraf 
 
 

In 2017 kreeg de ombudsdienst niet veel adempauze. Nadat de achterstand te 
wijten aan de afwezigheid van de ombudsvrouw eind 2016 ingehaald werd, was 
er een aanzienlijke toename van het aantal klachten. Deze toename heeft 
gelukkig geen gevolgen gehad voor de behandelingstermijnen die globaal 
gezien zelfs beter waren dan in 2016.  
 
We kunnen natuurlijk het jaar 2017 niet overlopen zonder te spreken over het 
fipronildossier (de frauduleuze aanwezigheid van een insecticide in 
kippeneieren). Dit dossier was gedurende tal van weken koren op de molen van 
de media en tijdens deze periode werden de medewerkers van het FAVV zwaar 
op de proef gesteld. We merken echter op dat er weinig klachten over het 
crisisbeheer van het FAVV werden ingediend bij de ombudsdienst.  
 
Eind 2017 werd het ontwerp van het klachtenformulier, in samenwerking met 
de FOS BOSA, eindelijk officieel online gelanceerd. Concreet zal dit formulier 
iedereen de mogelijkheid geven om klachten over het FAVV of over een product 
of een inrichting (die behandeld worden door het Meldpunt voor de Consument) 
online in te dienen via één en hetzelfde formulier. Bovendien, kan de 
consument, indien hij dat wenst, zich identificeren aan de hand van zijn 
elektronische identiteitskaart (wat toelaat om bepaalde velden vooraf in te 
vullen). Er zal een back-endsysteem worden ingesteld bij het FAVV om een 
verdere behandeling van de formulieren die als zodanig worden ontvangen 
mogelijk te maken.   

 
Deze nieuwe mogelijkheid zal het indienen van de klachten nog meer 
moderniseren en vergemakkelijken. Het gebruik van een gemeenschappelijk 
back-endsysteem voor de verschillende diensten die klachten behandelen, zal 
ook toelaten om een beter zicht te krijgen op alle klachten die worden 
behandeld binnen het FAVV.  
 
Momenteel zit het project in de eindtestfase en het formulier zou beschikbaar 
moeten zijn vanaf september 2018.   

 
 
 

 
Anne-Laure Desmit 
Ombudsvrouw 
Juni 2018  
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2. Klachten en vragen naar informatie 
 

2.1 Algemeen 

 
Het systeem voor de registratie van berichten die binnenkomen bij de ombudsdienst 
maakt een onderscheid tussen klachten en vragen naar informatie.  
 
De klachten zijn een heel interessante bron van informatie met betrekking tot de wijze 
waarop het FAVV en zijn diensten door de buitenwereld gepercipieerd worden. Om 
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 altijd 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 om 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 2017 heeft de ombudsdienst 129 klachten en 121 vragen naar informatie, ofwel een 
totaal van 250 dossiers, behandeld.   
 
Het aantal klachten over het FAVV is dus maar blijven toenemen, zij het deze keer veel 
duidelijker (+37%). Echter, rekening houdende met het feit dat het totaal aantal klachten 
relatief beperkt gebleven is en dat sinds meer dan 2 jaar geen toename van het aantal 
klachten werd vastgesteld, lijkt het voorbarig om te concluderen dat er sprake is van 
een algemene trend.   
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Grafiek 1: Verdeling van de dossiers per categorie 2016-2017 

 

2.3 Vragen naar informatie 

 
In 2017 ontving de ombudsdienst 121 schriftelijke vragen naar informatie. Deze vragen 
naar informatie hadden vaak betrekking op de interpretatie van de toepassing van de 
Belgische en Europese reglementeringen of op de te vervullen formaliteiten om een 
activiteit in de voedingssector op te starten (restaurant, traiteur, uitvoer van producten, 
enz.) Ook tal van vragen betreffende de maatregelen die genomen werden in het kader 
van haarden van vogelgriep werden onder deze noemer meegeteld.  
 
Deze vragen naar informatie worden ofwel behandeld door de ombudsdienst, ofwel 
doorgestuurd naar de bevoegde dienst wanneer ze te technisch zijn. De bevoegde 
dienst verstrekt dan een kopie van het antwoord aan de ombudsdienst om het leereffect 
te bevorderen.  
 

2.4 Onontvankelijke klachten  

 
De voorwaarden voor de ontvankelijkheid van klachten zijn opgenomen op de website 
van de ombudsdienst. In 2017 werden 6 klachten die werden ingediend bij de 
ombudsdienst onontvankelijk verklaard, ofwel omdat ze betrekking hadden op een 
ander overheidsdienst (2), ofwel omdat ze te vaag geformuleerd waren (3), ofwel omdat 
ze beperkt waren tot het betwisten van de inhoud van de wetgeving (1).   
 

3. Klachten 

3.1 Inhoud van de klachten 

3.1.1 Federale categorieën 

 
In 2017 ontving de ombudsdienst 129 klachten. 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. 57 klachten hadden betrekking op de procedures van het FAVV; 
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2. 47 klachten gingen over de kwaliteit van de geleverde dienst; 
3. voor 24 klachten lag de onaangepaste houding - verondersteld of bevestigd - 

van een personeelslid aan de oorsprong. 
4. 1 klacht had betrekking op de voorafgaande behandeling van de klacht door 

een andere dienst.   

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 tijdens de voorgaande jaren 
 
 
Grafiek 2: 5 meest voorkomende onderwerpen van de klachten 2016-2017 (%)  
 

 
 

 
*Heffing: de voor alle operatoren die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen 
jaarlijks verplichte bijdrage aan het FAVV. 
**Retributie: het bedrag dat het FAVV aanrekent aan een operator voor toewijsbare 
prestaties. 
 
De verschillende onderwerpen van de in 2017 ontvangen klachten worden op meer 
gedetailleerde wijze weergegeven in de volgende tabel.  
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Tabel 1: Onderwerp van de in 2017 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 de 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 vermelding.  

3.1.3 Impact van het fipronildossier? 

 
Rekening houdende met de toename van het aantal klachten zouden we ons terecht 
kunnen afvragen of dit een gevolg zou zijn van het fipronildossier tijdens de zomer van 
2017.  
De impact op de inhoud van de klachten was zeer gering, aangezien er slechts 4 
klachten werden ingediend met betrekking tot het beheer van dit dossier door het 
FAVV. De onderstaande grafiek toont, daarentegen, zeer duidelijk een toename aan 
van het aantal klachten die werden ingediend in augustus in vergelijking met de 
andere maanden van het jaar 2017. Het aantal ingediende klachten was dus het 
grootst in augustus, terwijl dit over het algemeen een rustigere maand is, rekening 
houdende met de vakantie. Ter vergelijking: in augustus 2016 werden slechts 7 
klachten ingediend.   
 
We kunnen ons dus afvragen of het niet gaat om een onrechtstreeks gevolg van het 
fipronildossier. Dit zou dus eerder het resultaat zijn van het negatieve beeld van het 
FAVV dat werd opgehangen in de media.   
 
 
 
 

Onderwerp van de klachten #  % 

(Klachten m.b.t. het) FAVV 10 8 

Analyses 3 2 

Informaticatoepassingen 1 1 

Dierenartsen met opdracht (BMO's) 2 1,5 

Passieve communicatie 1 1 

Jaarlijkse heffingen 26 20 

Controle  32 25 

Controleur (houding) 19 15 

Taalgebruik 2 1,5 

Fipronil 4 3 

Import-Export 11 8,5 

Niet-FAVV-klachten (andere instelling) 2 1,5 

Maatregelen 8 6 

Retributies 8 6 

 

TOTAAL  

 

129 

 

100 
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        Grafiek 3: Aantal klachten per maand 2017 

 

 

3.1.4 Verdeling van de klachten per sector 

 
De volgende grafieken hebben betrekking op de verdeling van de klachten volgens de 
sectoren waarop ze betrekking hebben: de distributiesector, de primaire 
productiesector, de verwerkingssector of de sector Import-Export. De “andere” dossiers 
hadden betrekking op klachten ingediend door dierenartsen of particulieren. Er werd 
ook een klacht ingediend door een certificeringsinstelling.  
 
In 2017 werden wijzigingen vastgesteld in de verdeling van de klachten per sector. In 
de primaire sector is de stijging het meest markant, aangezien het aantal klachten uit 
deze sector met 9% is toegenomen. Tezelfdertijd stelt men een aanzienlijke 
vermindering vast van het aantal klachten in de verwerkingssector. Het aantal klachten 
in de distributiesector en de sector Import-Export is vrij constant gebleven.   
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Indien we kijken naar de evolutie van de verdeling van de klachten per sector over een 
periode van 5 jaar, stellen we vast dat het percentage klachten in de primaire sector tot 
op heden vaak rond de 30% lag. Het is de eerste keer dat het percentage hoger ligt dan 
40%.  

Over een periode van 5 jaar kunnen we ook een stijgende trend vaststellen in het 
aantal klachten in de sector Import-Export. Het percentage klachten in de sector 
verwerking lijkt, daarentegen, eerder af te nemen en het percentage klachten vanuit 
de distributiesector lijkt relatief stabiel te zijn.  
 

Grafiek 5: Evolutie van de verdeling van de klachten per sector over 5 jaar (%) 

 

 
 

3.2 Beoordeling van de klachten 

 
Wanneer de nodige informatie bij de betrokken dienst(en) ingezameld werd, wordt die 
geanalyseerd en wordt de klacht beoordeeld. Die beoordeling wordt uitgevoerd volgens 
objectieve criteria die grotendeels gebaseerd ziin 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; 
- Rechtszekerheid; 
- Legitiem vertrouwen; 
- Hoorplicht; 
- Redelijke termijn; 
- Zorgvuldigheid; 
- Efficiënte coördinatie; 
- Afdoende motivering; 
- Actieve informatieverstrekking; 
- Passieve informatieverstrekking; 
- Hoffelijkheid; 
- Afdoende toegankelijkheid.   
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Een onderscheid wordt gemaakt tussen gegronde, ongegronde, gedeeltelijk gegronde 
klachten en klachten waarvan de beoordeling onbepaald is. Onontvankelijke klachten 
worden in een afzonderlijke categorie geklasseerd.    

3.2.1 Gegronde klachten 

 
Een klacht wordt als gegrond beschouwd wanneer het Agentschap een of meerdere 
normen van goed administratief gedrag niet in acht heeft genomen.  

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 voldoet aan 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 
beoordeeld als gedeeltelijk gegrond. 

3.2.4 Onbepaalde klachten 

 
Wanneer er geen informatie betreffende een klacht kon worden verkregen of wanneer 
het niet mogelijk was de klacht te beoordelen 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; 
- Ze 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 2016 -2017 
 

 

 

 # 2016 # 2017 

Gegrond 11 22 

Ongegrond 59 79 

Gedeeltelijk gegrond 14 18 

Onbepaald 5 4 

Onontvankelijk 5 6 

Totaal 94 129 
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Grafiek 6: Evaluatie van de klachten 
2016-2017 (%) 

 

 

 
We stellen vast dat het aantal gegronde klachten gestegen is in 2017, maar ook dat er 
een daling was van het aantal ongegronde klachten. Dit wordt gecompenseerd door de 
verhoging van het aantal gedeeltelijk gegronde klachten.  
 

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 in 2017.  
 
Tabel 3: Niet-nageleefde normen van goed administratief gedrag 
 

Norm van goed administratief gedrag # klachten* 

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

21 

Legitiem vertrouwen 1 

Redelijke termijn 4 

Zorgvuldigheid 8 

Efficiënte coördinatie 2 

Adequate motivatie 1 

Actieve informatieverstrekking 2 

 
*bepaalde klachten werden beoordeeld op basis van meerdere 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 waarin 
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 2017 heeft de ombudsdienst 3 verbeterpunten aan het licht gebracht, in 3 
verschillende dossiers.  
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Die verbeterpunten hadden betrekking op:  

- De communicatie naar de operatoren wanneer wijzigingen in de wet invloed 
kunnen hebben op hun activiteit (bijvoorbeeld wanneer een activiteit niet meer 
onderworpen is aan een toelating, maar aan een registratie); 

- De wijziging van een autocontrolegids die niet meer conform is met de 
wetgeving; 

- De vertaling naar het Duits van de checklists.  

3.2.9 Beroep indienen 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 
beoordeling 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 
samenwerkingsprotocol dat op 27 november 2014 is ondertekend:  
 
 
 
Toch nog geen oplossing? 
Indien de klachtendienst u niet of onvoldoende heeft kunnen helpen, kan u altijd bij de federale 
Ombudsman terecht. 
Hij is volledig onafhankelijk, maakt geen deel uit van de federale administratie en onderzoekt 
uw klacht kosteloos en onpartijdig. 
Contactgegevens: www.federaalombudsman.be 
Leuvenseweg 48 bus 6, 1000 Brussel  
Gratis nummer 0800 99 962 
 
 

 
In de loop van 2017 heeft de federale Ombudsman 5 dossiers over het FAVV 
afgesloten. In 2 dossiers werd de klacht beoordeeld als ongegrond. In 1 geval kon het 
dossier worden opgelost dankzij de tussenkomst van de federale Ombudsman. In een 
ander dossier was de federale Ombudsman van mening dat hij niet tot een oordeel kon 
komen, aangezien 1 van de klagers onvoldoende informatie had gegeven om de klacht 
te kunnen behandelen. Er dient te worden opgemerkt dat geen enkele klacht over het 
FAVV als gegrond werd beoordeeld door de federale Ombudsman in 2017.  
 

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. In 2017 hebben 3 operatoren ervoor gekozen om hun klacht te 
duiden tijdens een gesprek bij ons op kantoor.    
 
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 # 2016  % 2016 # 2017  % 2017 

Per post 19 20,5 30 23,5 

Via e-mail 69 73,5 96 74,5 

Per fax 2 2 0 0 

Aangifte op kantoor 2 2 3 2 

Telefoon 2 2 0 0 

TOTAAL  94 100 129 100 

 

3.3.2 Keuze van de taal 

 
De onderstaande tabel toont een aanzienlijke toename van het aantal klachten die in 
het Nederlands werden ingediend ten opzichte van vorig jaar. Het percentage klachten 
dat werd ingediend in het Nederlands lijkt aanzienlijk, maar dit percentage is een goede 
afspiegeling van de verdeling van de vestigingseenheden over de taalgebieden. In 2016 
was 63,96% van de vestigingseenheden Nederlandstalig, 35,32% van de 
vestigingseenheden was Franstalig en 0,72% van de vestigingseenheden was 
Duitstalig.  
 
 
Tabel 5: Taal van de ingediende klachten  
 

Taal # 2016  % 2016 # 2017  % 2017 

Nederlands 48 51 84 65,5 

Frans 45 48 39 30,5 

Engels  1 1 3 2 

Duits  0 0 3 2 

Totaal 94 100 94 100 

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 2017 heeft de ombudsdienst opnieuw geprobeerd om de klagers zo snel mogelijk 
een antwoord te geven, ondanks de sterke toename van het aantal klachten.  
 
De behandelingstermijnen weergegeven in de onderstaande tabel moeten worden 
gerelativeerd, enerzijds op grond van de complexiteit van de klacht en anderzijds op 
grond van het aantal elementen dat moet worden verzameld om die klacht zo objectief 
mogelijk te behandelen. Bovendien, vereisen bepaalde dossiers bijkomende 
briefwisseling of (soms uitgebreid) bijkomend onderzoek 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. Aangezien de ombudsvrouw alleen is in haar functie, 
kunnen de dossiers ook niet altijd worden opgestart tijdens haar afwezigheid (omwille 
van verlof of andere redenen). Enkel de dringende dossiers worden behandeld en voor 
de andere dossiers wordt gewacht op de terugkeer van de ombudsvrouw. Hierdoor kan 
er enige vertraging ontstaan in de behandeling van het dossier wanneer de afwezigheid 
langer dan een week duurt.   
 
 
Tabel 6: De termijn voor de behandeling van de klachten  
 

Behandelingsduur % 2016 % 2017 % 2017 

(cumulatief)  

< 1 maand 68,09 64,34 64,34 

> 1 maand en < 2 
maanden 

19,15 27,13 91,47 

> 2 maanden en < 3 
maanden 

7,45 7,75 99,22 

> 3 maanden 5,32 0,78 100 

 
Het aantal klachten dat werd behandeld binnen de maand is licht afgenomen ten 
opzichte van 2016, maar slechts 1 klacht werd behandeld binnen een termijn langer 
dan 3 maanden.   
 
Het is belangrijk om op te merken dat de gemiddelde termijn voor de behandeling van 
klachten gedaald is van 34 dagen in 2016 naar 30 dagen in 2017. 
 
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 4 maanden in beslag mag nemen. Voor ingewikkelde 
dossiers stelt de dienst een behandelingstermijn van maximum 8 maanden 
voorop.” Deze termijn van 8 maanden werd nooit overschreden.   
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Grafiek 7: Evolutie van de behandelingstermijnen (2013-2017) 

 
 
 

4. Ter illustratie: 3 typevoorbeelden van klachten 
  

4.1 Klacht 2017/0067: De controledocumenten worden niet vertaald naar het Duits 

4.1.1 Beschrijving van het probleem 

 
Naar aanleiding van verschillende controles die werden uitgevoerd in zijn inrichting, 
heeft een Duitstalige operator de klacht ingediend dat de controledocumenten niet 
worden verstrekt in het Duits. Hij geeft aan dat hij geen controle meer zal aanvaarden 
indien de documenten niet zijn opgesteld in het Duits en indien de controle niet wordt 
uitgevoerd in het Duits.  

4.1.2 Uitleg van de LCE van Luik 

 
Sinds de invoering van de nieuwe checklists, kunnen de controleurs (wat hun 
moedertaal ook is) deze checklists niet meer afdrukken in het Duits. Het 
informaticaprogramma laat dit niet toe. Deze checklists moeten worden vertaald en 
vervolgens manueel worden ingegeven in het systeem om dit mogelijk te maken.  

4.1.3 Advies van de juridische dienst 

 
Op vraag van de ombudsdienst heeft de juridische dienst eraan herinnerd dat het 
FAVV verplicht is om controledocumenten op te stellen in het Duits wanneer de 
controle wordt uitgevoerd in Duitstalig België.  
 
Wanneer de controles niet in het Duits worden uitgevoerd, heeft de operator niet de 
mogelijkheid om de controle als dusdanig te weigeren.  

4.1.4 Afhandeling door de ombudsdienst 

 
Na overleg met de verschillende diensten, heeft de ombudsdienst een dubbele vraag 
voor correctieve actie gericht aan de Directeurs-generaal waarin wordt gesuggereerd 
dat enerzijds de inspanningen moeten worden opgedreven om personeel te rekruteren 
dat in staat is om de controles in het Duits uit te voeren en anderzijds de 
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controledocumenten die nog niet in het Duits beschikbaar zijn naar het Duits moeten 
worden vertaald.   

 

4.2 Klacht 2017/0013: Een consument klaagt over een controle die werd 
uitgevoerd tijdens terwijl hij aan het eten was in een restaurant 

4.2.1 Beschrijving van de klacht 

 
Een consument heeft een klacht ingediend bij de ombudsdienst naar aanleiding van 
een controle die werd uitgevoerd terwijl hij aan het eten was in een restaurant. Hij is 
van mening dat de controle niet zou mogen worden uitgevoerd tijdens de 
openingsuren van het restaurant om de klanten niet te storen en de service niet te 
belemmeren. De klager is ook van mening dat het de controleur ontbrak aan discretie 
en professionalisme. Hij kon namelijk alles horen dat werd gezegd tijdens de controle 
en volgens hem bleef de koelkast te lang open staan. Bovendien zou de controleur 
niet hoffelijk geweest zijn wanneer de klant zijn ongenoegen uitte.  

4.2.2 Zienswijze van de LCE  

 
In haar uitleg is de lokale controle-eenheid teruggekomen op het verloop van de 
controle en op de houding van de klager tijdens de controle. Het gebeurt regelmatig dat 
controleurs geconfronteerd worden met een ontevreden operator, maar het gebeurt vrij 
zelden dat de klant ontevreden is.  

De klachten aan het adres van de controleur worden allemaal betwist. Bovendien 
wenste de LCE te benadrukken dat de controleur een aantal toegevingen heeft gedaan. 
Hij heeft namelijk voorgesteld om terug te komen op een andere tijdstip voor de 
debriefing van de controle en de checklists enkel op papier op te stellen. De controle 
heeft in totaal 1 uur geduurd, wat helemaal niet buitensporig lang is voor een volledige 
(en ongunstige) controle van een restaurant.   

4.2.3  Behandeling van de klacht door de ombudsdienst 

 
In haar antwoord heeft de ombudsdienst er allereerst aan herinnerd dat controles op 
eender welk tijdstip mogen plaatsvinden en dat de Europese wetgeving oplegt dat ze 
onaangekondigd zijn. Om dit principe na te leven, is het dus essentieel dat de 
operatoren zich ieder moment aan een controle kunnen verwachten.   
Vervolgens heeft de ombudsdienst de aandacht van de klager gevestigd op de 
omgevingsfactoren die ook zijn ongemak zouden kunnen verklaren. De keuken was 
open en de klager en zijn vrouw waren de twee enige klanten. In die context is het dus 
mogelijk dat de klant stukken van het gesprek heeft opgevangen tijdens de controle. Dit 
wil echter niet zeggen dat de medewerker onvoldoende discreet is geweest.  
Ten slotte, heeft de ombudsdienst de klager erop gewezen dat de medewerker alles in 
het werk heeft gesteld om de duur van de controle te beperken. Hiervan was de klager 
zich wellicht niet van bewust.  
 

4.3 Klacht 2017/0118: Communicatie met de operator over de factuur van zijn 
heffingen 

4.3.1 Beschrijving van het probleem 

 
Een operator heeft een betwisting ingediend bij de dienst Heffingen met betrekking tot 
de factuur die hij ontvangen had voor de heffingen voor 2015 en 2016. Hij begreep niet 
waarom hij moest betalen, terwijl hij niets besteld had en hij geen enkele wederdienst 
ontvangen had. Bovendien vroeg hij aan het FAVV om hem het bewijs te verschaffen 
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dat hij de activiteit uitvoerde en op die manier de factuur te rechtvaardigen. Bovendien 
betwistte hij bepaalde bedragen die hij meende reeds betaald te hebben.  
 
De dienst Heffingen heeft hem een antwoord gestuurd waarin hij herinnerd werd aan 
de wettelijke basis die de factuur rechtvaardigt en waarin het getailleerde bedrag van 
de facturen werd weergegeven. Dit bedrag omvatte ook een vermeerdering omwille van 
het in gebreke blijven van de operator.   

4.3.2 Afhandeling door de ombudsdienst 

 
In dit dossier had het probleem te maken met de communicatie met de operator. Naar 
aanleiding van de initiële betwisting door de operator, heeft de dienst Heffingen een 
standaardantwoord verstuurd waarin de wettelijke basis is opgenomen en waarin de 
activiteit die wordt uitgeoefend door de operator wordt geïdentificeerd.  
 
Dit eerste antwoord heeft frustratie veroorzaakt bij de operator die nog altijd niet 
begreep waarom personen die een activiteit uitvoeren in de voedselketen een heffing 
moeten betalen.   
 
De ombudsdienst heeft dus de tijd genomen om uitleg te geven bij het heffingensysteem 
dat de wetgever gekozen heeft. Daarbij werd verduidelijkt dat hoewel de operator geen 
enkele rechtstreekse dienst ontvangt van het FAVV als wederdienst voor zijn bijdrage, 
hij als operator een deel van de controlekosten moet dragen opdat deze kosten niet 
zouden worden verhaald op de burger.  
Bovendien werd de facturatieprocedure meer in detail beschreven, met inbegrip van de 
vermeerderingen en de automatische verdubbeling van de bedragen in geval van niet-
betaling.  
De operator was zeer tevreden met dit antwoord en heeft aangegeven dat hij het 
verschuldigde bedrag meteen zou betalen.  
 
Dit dossier toont de meerwaarde aan van de ombudsdienst voor de communicatie met 
de operatoren, zelfs wanneer hun klacht ongegrond is.    

 


