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Participatie
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• 66.769 operatoren gecontroleerd door het FAVV in 2016
• Online tevredenheidsenquête
• 22.247 uitnodigingen per e-mail
• 16.086 uitnodigingen per brieven
• 5.525 ingevulde enquêtes (14,4%)
• Per hoofdactiviteit:

• Per provincie :                                           Per grootte bedrijf :  

Numbers %
Toelevering aan landbouwbedrijven 108 2,0%
Primaire sector (landbouw, tuinbouw, visserij, veeteelt) 1.043 18,9%
Transformatie (verwerking) / productie, fabricage 828 15,0%
Groothandel 428 7,7%
Horeca 1.780 32,2%
Detailhandel 1.253 22,7%
Vervoer (dieren, levensmiddelen, diervoeders, meststoffe... 85 1,5%
Total 5.525 100,0%

Numbers %
Antwerpen 805 14,6%
Brussel-Hoofdstad 331 6,0%
Henegouwen 534 9,7%
Limburg 447 8,1%
Luik 488 8,8%
Luxemburg 165 3,0%
Namen 255 4,6%
Oost-Vlaanderen 853 15,4%
Vlaams-Brabant 433 7,8%
Waals-Brabant 197 3,6%
West-Vlaanderen 1.017 18,4%
Total 5.525 100,0%

Numbers %
0 1.702 30,8%
1-4 1.960 35,5%
5-9 589 10,7%
10-19 484 8,8%
20-49 377 6,8%
50-99 158 2,9%
>100 255 4,6%
Total 5.525 100,0%



Globale perceptie van het FAVV
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• Erg positief
• Perceptie is vergelijkbaar met de resultaten van 2009 et 2013

Helemaal akkoord Eerder akkoord Eerder niet akkoord Helemaal niet akkoord

35% 57% 6%getuigt van professionalisme

49% 45% 4%
draagt bij tot de verbetering van de veiligheid 
van de voedselketen en de betrouwbaarheid 

van de Belgische producten

25% 53% 17%draagt bij tot de verbetering van uw activiteit



• Verbetering van de score van het FAVV
• 58% operatoren geven een score van 8 of meer (50% in 2013)
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Tevreden over de dienstverlening 
van het FAVV
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Tevreden over de dienstverlening 
van het FAVV

Score van 8 of meer (2013 vs 2017)
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Verhouding van de toepasbare 
reglementering tot de risico’s 

van de hoofdactiviteit
Ja Neen

25% 50% 75% 100%

76%
(4.176)

24%
(1.349)

Staat de op u toepasbare reglementering in 
verhouding tot de risico’s van uw activiteit in 

de voedselketen?

• Stijging van 10% tegenover 2013
• Verschil in functie van de hoofdactiviteiten (Horeca : 81%; vervoer : 60%)
• Inspanningen inzake vereenvoudiging van de reglementering



Prestaties van de controleurs
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Wist u dat de controleurs van het FAVV werken volgens 
een gedragscode (Charter)?

65%
(3.574)

35%
(1.951)

De controle werd op voorhand aangekondigd.26%
(1.413)

74%
(4.112)

De controleur heeft zich duidelijk voorgesteld als 
controleur van het FAVV.

98%
(5.425)

De controleur heeft de bedoeling van de controle 
duidelijk uitgelegd.

90%
(4.990)

10%
(535)

U heeft zich voldoende beschikbaar gehouden voor de 
controleur.

98%
(5.436)

• Resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2013
• globaal positieve perceptie van het optreden van de controleurs



Tijdens de controle
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Helemaal akkoord Eerder akkoord Eerder niet akkoord Helemaal niet akkoord

52% 41% 4%
De controleur heeft zich discreet opgesteld ten 

opzichte van aanwezige klanten.

59% 36% 3%De controleur was correct in zijn houding.

59% 36% 3%
De controleur heeft u en uw eventuele 
medewerkers eerlijk, onafhankelijk en 

onbevooroordeeld behandeld.

61% 35% 3%
De kledij van de controleur was aangepast aan de 

vereisten van mijn bedrijf.

55% 39% 4%
De controleur leek mij bekwaam m.b.t. de 

gecontroleerde materie.

63% 35% 1%
De controleur heeft zich loyaal opgesteld t.o.v. het 

FAVV.

• positieve perceptie van de houding en de aanpak van de controleur tijdens de 
controle

• « Helemaal akkoord » in lichte daling tegenover 2013 (-1 à -5%)



Aan het einde van de controle
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Helemaal akkoord Eerder akkoord Eerder niet akkoord Helemaal niet akkoord

68% 29% 2%
De controleur heeft u aan het einde van de controle 
de conclusies en de maatregelen die u moet nemen 

uitgelegd.

66% 31% 2%U heeft zijn opmerkingen begrepen.

68% 30% 2%
U zal verbeteringen uitvoeren als gevolg van de 

controle.

49% 40% 8%
Het inspectieverslag geeft de werkelijke toestand 

van uw bedrijf weer.

55% 32% 8%
De controleur heeft u gewezen op het bestaan van 

een sectorgids voor autocontrole.

47% 41% 8%
De tijd besteed aan de controle was redelijk en in 

verhouding tot de activiteiten van mijn bedrijf.

• Positief gevoel van de operatoren aan het einde van de controle
• « Helemaal akkoord » in lichte daling tegenover 2013 (-1 à -2%)
• engagement bij de operatoren naar aanleiding van de controle (verbeteringen uitvoeren)



Maatregelen naar aanleiding van de controle
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Geen 69,7% (3.849)

Waarschuwing 23,2% (1.284)

Proces-verbaal 7,8% (429)

Een sluitingsprocedure of een intrekking van de erkenning/toelating 0,2% (12)

Bepaalde producten moesten uit de voedselketen verwijderd worden (in beslag 
genomen, vernietigd, ...) 1,6% (91)

• Voor 70% van de operatoren zijn er geen maatregelen genomen naar aanleiding van de 
controle (58% in 2013)



Na de controle
Enkel respondenten die een sanctie hebben gehad
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Helemaal akkoord Eerder akkoord Niet akkoord Helemaal niet akkoord

54% 40% 3%
De controleur heeft u de redenen meegedeeld van de 
waarschuwing, het PV, de sluiting, de inbeslagname.

28% 38% 18%
U vond de opgelegde maatregel (waarschuwing, PV, 

sluiting, inbeslagname) terecht en in verhouding tot de 
vastgestelde inbreuk(en).

49% 41% 6%
De controleur heeft uitgelegd hoe u aan de inbreuk(en) 

kan verhelpen.

43% 39% 10%
U heeft met de controleur kunnen discussiëren over de 
termijn waarbinnen aan de inbreuken moest verholpen 

worden.

49% 39% 8%
De controleur heeft u uitgelegd wat de gevolgen zijn 

van de maatregel.

• Voor 94% van de operatoren is de reden van de maatregelen toegelicht door de controleur
• in ongeveer eenzelfde aantal van de operatoren (90%) maakt de controleur ook duidelijk 

hoe de betrokken operator de situatie kan remediëren 
• 82% van de operatoren mag nog over die termijn met de controle discussiëren
• De aanvaarding van de genomen maatregel, of met andere woorden de perceptie dat de 

maatregel in verhouding staat tot de vastgestelde inbreuk, bereikt 66% (in 2013 was dit 
71%): 28 % gaat volledig akkoord, 38% eerder akkoord, de overige 34% kan zich geheel 
of gedeeltelijk niet vinden in de opgelegde maatregel (in 2013 was dit 29%). 



Communicatie van het FAVV

Hoe vaak bezoekt u de website 
van het FAVV?
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(bijna) elke dag 1,0% (58)

(bijna) elke week 4,2% (230)

(bijna) elke maand 16,1% (892)

zelden 60,8% (3.361)

nooit 17,8% (984)

• 79% van de operatoren bezoekt zelden of nooit de website van het FAVV (82% in 2009 en 
80% in 2013).

• Operatoren van de transformatie/productiesector die het vaakst de website consulteren.



Communicatie van het FAVV

U wenst meer documenten te kunnen raadplegen via Foodweb voor:
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Ja Neen

25% 50% 75% 100%

62%
(3.405)

38%
(2.120)

facturen

73%
(4.057)

27%
(1.468)

controleverslagen

72%
(3.977)

28%
(1.548)

de jaarlijkse heffingen

77%
(4.252)

23%
(1.273)

informatiebrochures

75%
(4.169)

25%
(1.356)

het beheer van uw administratieve gegevens

• Enorme verhoging tegenover 2013 (tussen 40 et 56% van « ja »).
• Resultaten voor de facturen : 18% van « ja » in 2013 vs 62% in 2017.



Communicatie van het FAVV

Indien u reeds contact had met ons telefonisch callcenter, was u dan 
tevreden over de inhoud van het antwoord?
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25% 50% 75% 100%

74%
(968)

26%
(344)

Indien u reeds contact had met ons telefonisch 
callcenter, was u dan tevreden over de inhoud van 

het antwoord?

• 74% van de operatoren zijn tevreden met het inhoud van het geformuleerde antwoord 
van het FAVV-call center (66% in 2013).



Ombudsdienst
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Ja Neen

25% 50% 75% 100%

13%
(741)

87%
(4.784)

Kent u de ombudsdienst van het FAVV?

76%
(4.210)

24%
(1.315)

Zou u in geval van een klacht over de werking 
van het FAVV beroep doen op de ombudsdienst?

• slechts 13% van de respondenten geeft aan de FAVV-ombudsdienst te kennen.
• Geen positieve evolutie tegenover 2009 en 2013 (12%).



Provinciale Controle-Eenheid (PCE)
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Helemaal akkoord Eerder akkoord Eerder niet akkoord Helemaal niet akkoord

43% 51% 4%
Naar aanleiding van een contact met de PCE of 

een bezoek was u tevreden over het onthaal.

37% 51% 8%
Uw aanvragen bij de PCE werden voldoende 

snel behandeld.

37% 51% 7%
U bent tevreden over de ontvangen antwoorden 

op uw vragen.

• Positieve perceptie van de PCE.
• Stijging van 3 tot 5% van de antwoorden « Helemaal akkoord » tegenover 2013.



Autocontrole

Kent u de voorlichtingscel en het 
“Smiley”-concept ?
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25% 50% 75% 100%

78%
(2.377)

22%
(656)

Levert u levensmiddelen rechtstreeks aan de 
consument?

38%
(905)

62%
(1.472)

Weet u dat er een voorlichtingscel bij het FAVV 
bestaat die u gratis kan informeren om in regel te zijn 

?

65%
(1.538)

35%
(839)

Kent u het “Smiley”-concept ?

• De voorlichtingscel van het FAVV is nog niet goed gekend maar is de 
evolutie ten opzichte van vorige bevragingen positief (23% in 2009, 32% in 
2013, 38% in 2017).

• Het concept van de “Smiley” lijkt iets beter ingeburgerd en ook hier zijn de 
resultaten, in vergelijking met vorige bevragingen, in stijgende lijn (39% in 
2009, 52% in 2013, 65% in 2017).

• 3.219 vestigingseenheden hebben een smiley einde 2016 (1.262 einde
2012).
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