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1.1 Dataverzameling– Online enquête

1. Methodologie

• De online enquête werd afgenomen tussen 9 mei en 26 mei 2017.
• De lijst van respondenten werd samengesteld door het FAVV in samenwerking met de verschillende

sectorfederaties.

• De resultaten werden verwerkt en geanalyseerd. De gedetailleerde resultaten van de online enquête
bevinden zich in de bijlage van het rapport. De respondenten die « geen mening » aanduidden voor
bepaalde vragen, werden niet verwerkt in de berekeningen.

• De online enquête werd gestructureerd volgens de 14 kernthema’s. De thema’s werden alsook gebruikt
als leidraad tijdens de persoonlijke diepte-interviews.

• De participatiegraad van de online enquête was als volgt:

Segment Aantal verstuurde enquêtes Aantal antwoorden enquête Percentage respons

Respondenten NL 157* 81 51%

Respondenten FR 41* 40 97 %

Totaal 198* 121 61 % 

* Het is mogelijk dat bepaalde respondenten de online enquête hebben doorgestuurd naar andere respondenten die niet rechtstreeks werden gecontacteerd door Deloitte. De enquête is 
anoniem, waardoor het niet mogelijk is om bovenstaande te verifiëren. Desalniettemin, kan dit de hoge responsgraad verklaren voor de Franstalige respondenten. 
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2. Methodologie

• De diepte-interviews werden afgenomen tussen 21 mei en 28 juni 2017.

• Er werd gewerkt met een gestandaardiseerde vragenlijst voor elk interview.

• Na elk interview werd een anoniem verslag opgesteld en vervolgens gevalideerd (binnen de 3 dagen) door de respondent.
Daaropvolgend werden de kwalitatieve resultaten verwerkt en geanalyseerd om trends, meer diepgaande toelichting over de
redenen van de geobserveerde trends en, indien van toepassing, aanbevelingen voor het FAVV te identificeren.

• Er werd rekening gehouden met een evenredige verdeling tussen de sectoren en subsectoren (vb. bakker, slager, retail, horeca, etc.). De
verdeling per taal en per sector was als volgt:

Opmerking: In veel interviews gaven de operatoren aan dat zij op de hoogte willen worden gebracht over de manier waarop hun 
inbreng werd gebruikt in de opmaak van het nieuwe Business Plan. Bovendien stellen verschillende respondenten dat zij regelmatig
participeren aan de oefening, maar dat zij geen zichtbare effecten waarnemen. Communicatie hieromtrent, bijvoorbeeld in de 
nieuwsbrief, kan een positief effect hierop hebben.  
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Segment Primaire sector Distributie Transformatie Andere Totaal
Respondenten NL 8 8 14 5 35
Respondenten FR 10 12 7 1 30
Totaal 18 20 21 6 65

1.2 Dataverzameling– Persoonlijke diepte-interviews
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2.1 Resultaten en aanbevelingen voor het FAVV per thema

2. De resultaten van de bevraging 

Belangrijkste bevindingen van de interviews Voorbeelden en suggesties van stakeholders Evolutie 
t.o.v. 2014

+ De stakeholders zijn tevreden over het bestaande informatieaanbod 
van FAVV. De informatie die wordt verspreid is voldoende, nuttig en 
kwalitatief. Bepaalde informatie kan echter meer worden aangepast aan 
de beoogde doelgroep. 

• Bepaalde informatie wordt op een complexe manier weergegeven (vb. 
juridisch taalgebruik, vakjargon). Niet alle operatoren zijn vertrouwd met 
dergelijk taalgebruik. Het is belangrijk om de informatie zo concreet 
mogelijk te formuleren. 

• Bepaalde doelgroepen zijn onvoldoende vertrouwd met digitale middelen en 
appreciëren nog analoge informatiebronnen.

− De stakeholders hebben de indruk dat het FAVV zich vnl. focust op controle 
en minder op begeleiding en ondersteuning. Bovendien is er de 
perceptie van een gebrek aan pragmatisme. De stakeholders begrijpen 
dat begeleiding en ondersteuning niet vervat zit in de missie van het FAVV, 
maar zouden dit wel een grote meerwaarde vinden tijdens de controles. Dit 
geldt voornamelijk voor de kleinere ondernemingen.

• Wanneer er tijdens de controles problemen worden vastgesteld, zou het 
een meerwaarde betekenen dat FAVV samen met de operator naar 
oplossingen zoekt. Er is nood aan advies en begeleiding n.a.v. een controle. 

• Grotere bedrijven kunnen meestal beroep doen op een uitgebouwde 
kwaliteitsdienst terwijl de kleinere ondernemingen deze expertise niet altijd 
hebben.

+ De sectorfederatie speelt een belangrijke rol in het informeren en 
begeleiden van operatoren. De stakeholders vinden dit positief, maar 
merken op dat niet alle operatoren lid zijn van een sectorfederatie. 

• Volgende taken opgenomen door sectorfederaties worden als relevant 
beschouwd door stakeholders: communicatie van wetswijzigingen, 
opleidingen i.s.m. FAVV.

+ Er vindt meer sectorspecifiek bilateraal overleg plaats, wat de 
stakeholders beschouwen als een positieve evolutie. Dit mag volgens hen 
uitgebreid worden naar alle sectoren zodat sectorspecifieke 
aandachtspunten op dergelijke overlegplatformen kunnen worden 
behandeld. 

• Tijdens het Raadgevend Comité worden onderwerpen besproken die niet 
van toepassing zijn op specifieke sectoren. Complementair is het zinvol 
bilateraal sectoroverleg te organiseren voor sectorspecifieke 
aandachtspunten (naar voorbeeld voedingsindustrie).  

+ De opleidingen gegeven door de Voorlichtings- en Begeleidingscel aan 
de distributiesector, in het bijzonder de kleine KMO’s, worden als nuttig
beschouwd door de stakeholders. Momenteel doen voornamelijk B2C 
bedrijven beroep op de cel. In België is de Voorlichtings- en Begeleidingscel
redelijk onbekend bij operatoren. 

• Meer promoten van de Voorlichtings- en Begeleidingscel bij operatoren in 
België. 

• Het uitbreiden van de Voorlichtings- en Begeleidingscel naar B2B bedrijven, 
met een specifieke aandacht voor kleine KMO’s. 

NIEUW

NIEUW

Thema 1: FAVV, een organisatie in beweging
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2.1 Resultaten en aanbevelingen voor het FAVV per thema

2. De resultaten van de bevraging 

Belangrijkste bevindingen van de interviews Voorbeelden en suggesties van stakeholders Evolutie 
t.o.v. 2014

+ De taakverdeling en de verdeling van de verantwoordelijkheden is goed en 
helder volgens de stakeholders. Echter in specifieke gevallen zijn er 
bepaalde grijze zones. 

• Voor bepaalde onderwerpen (vb. terugroepingen, export) zou het 
eenvoudiger zijn mochten de operatoren/federaties rechtstreeks met het 
centrale niveau contact kunnen opnemen. Op dit moment heeft de LCE niet 
altijd beslissingsbevoegdheid waardoor deze terug moet koppelen naar het 
centrale niveau. 

• Bij onverwachte situaties en-of nieuwe aangelegenheden (vb. nieuwe 
residuen, bevoegdheden op vlak van de deeleconomie, nieuwe incidenten, 
etc.)  is het moeilijk voor de operatoren om in te schatten welke actor 
verantwoordelijk is voor welke bevoegdheden. 

• Bepaalde taken omtrent export worden aan de sectorfederatie gedelegeerd 
terwijl bepaalde sectorfederaties vinden dat deze taken niet tot hun 
verantwoordelijkheden behoren (vb. vertalen van inspectierapporten 
uitgevoerd door buitenlandse overheden, opmaken instructiebundels, etc.). 

− Het FAVV kan een meer begeleidende rol opnemen tijdens de controles, 
voornamelijk voor kleine ondernemingen. 

• Het organiseren van ‘Do-It-Yourself controles’ waarbij ondernemingen zelf 
een controle kunnen uitvoeren ter voorbereiding van de echte controle (vb. 
via app of begeleidende checklijsten). 

• Samen zoeken naar constructieve oplossingen wanneer onregelmatigheden 
worden vastgesteld.

• Het delen van beste praktijken op basis van de verworven expertise en 
kennis.

Thema 2: Verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid / Taakverdeling FAVV - Sectoren – Actoren

© 2017 Deloitte Belgium 6

2.1 Resultaten en aanbevelingen voor het FAVV per thema

2. De resultaten van de bevraging 

Belangrijkste bevindingen van de interviews Voorbeelden en suggesties van stakeholders Evolutie 
t.o.v. 2014

+ FAVV is gekwalificeerd om het controlebeleid en programma op te stellen. 
• Het FAVV bezit veel expertise en kennis over de sectoren. Het FAVV kan 

leren uit de opgedane ervaringen en zo focussen op de relevante zaken en 
prioriteiten.  

+ De meeste stakeholders vinden het huidige controlebeleid en programma 
kwalitatief, maar stellen dat het controleprogramma- en beleid nog kan 
worden verbeterd. Er moet blijvend aandacht zijn voor continue
verbetering in overleg met de sectorfederaties.

• Meer rekening houden met de specificiteit van de sector waardoor er kan 
gefocust worden op de relevante zaken (vb. aanpassen controleprogramma 
aan de seizoenen voor de telers/veilingen, aanpassen aan de schaalgrote 
van horecazaken, etc.).

• De bedrijven die beschikken over een certificering, kunnen meer worden 
beloond (vb. minder inspecties voor personen die beschikken over 
certificering, 100% vrijstelling van heffing, etc.).

• Het opleiden van controleurs tot sectorspecialisten zodat zij meer voeling 
krijgen met de praktijk en met de sector.

• Nieuwe evoluties integreren in het controlebeleid (vb. het zowel controleren 
van de georganiseerde sector als van de niet-georganiseerde sector e.g., 
deeleconomie.).

• Een meer genuanceerde scoring mogelijk maken. Momenteel is er te weinig 
ruimte voor nuance (vb. score is 1 of 10). FAVV wenst te vermelden dat 
een genuanceerde scoring wel mogelijk is (scores 0, 1, 3, 10 en 10*) wat 
het mogelijk maakt om een onderscheid te maken tussen ernstige en 
minder ernstige inbreuken. 

+ De stakeholders hebben een goed begrip van de manier waarop het 
controleprogramma wordt opgesteld. Het huidige risico gebaseerd beleid 
en programma wordt beschouwd als een sterkte. 

• Het risico gebaseerd beleid beloont de goede leerlingen en focust op de 
probleemgevallen. Dit heeft een positief effect op de frequentie van de 
controles. 

− Er is voldoende ruimte voor overleg met de sectoren waarbij er 
mogelijkheid is tot inspraak in het controlebeleid- en programma. Echter 
hebben de stakeholders het gevoel dat de feedback niet steeds wordt
meegenomen. 

• Op regelmatige basis terugkoppelen over de meegenomen feedback of de 
redenen waarvoor de feedback niet is meegenomen. 

• De perceptie heerst dat nieuwe beleidslijnen worden voorgelegd, maar dat 
deze niet in overleg worden beslist. Er is meer sprake van consultatie dan 
van participatie. 

Thema 3: Controlebeleid en programma
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2.1 Resultaten en aanbevelingen voor het FAVV per thema

2. De resultaten van de bevraging 

Belangrijkste bevindingen van de interviews Voorbeelden en suggesties van stakeholders Evolutie 
t.o.v. 2014

+ De methodes en de procedures zijn helder voor de meeste 
stakeholders. Alleen voor de kleinere ondernemingen zijn de procedures 
onduidelijker.

• Er wordt veel informatie online gepubliceerd over het verloop van de 
controles (vb. controlelijsten, instructiefilmpjes op de website, etc.). 

• Bepaalde kleine ondernemingen zijn niet op de hoogte van de publicatie 
van de controlelijsten.  

− De onbekendheid van de beroepsprocedure is te verklaren omdat 
weinig stakeholders reeds gebruik maakten van de procedure. Diegenen 
een beroepsprocedure instelden, gaven aan dat de procedure duidelijk 
is, maar dat deze lang duurt. 

• Het aangaan van een beroepsprocedure is eerder uitzonderlijk, mede 
omdat de stakeholders terughoudend zijn om in beroep te gaan uit angst 
voor repercussies in de toekomst. 

− Er is een gebrek aan harmonisering over de LCE’s heen wat betreft 
toepassing en interpretatie van regelgeving. Dit heeft voornamelijk een 
impact op ondernemingen die vestigingen hebben in verschillende 
provincies (voornamelijk distributie). 

• Als bedrijven hun kwaliteitsstandaarden- en procedures willen toepassen bij 
alle vestigingen, worden zij soms geconfronteerd met 
interpretatieverschillen bij de LCE’s. Hierdoor dient de operator de centrale 
procedure aan te passen per provincie/LCE, waardoor er verschillende 
procedures binnen eenzelfde bedrijf bestaan. Dit terwijl de wetgeving 
eigenlijk dezelfde is over het gehele land (vb. in de retail hebben de 
bedrijven meestal vestigingen in heel België, terwijl zij maar één centrale 
kwaliteitsdienst hebben die de standaardprocedures uitwerken). 

• Het creëren van één contactpunt voor de volledige organisatie om 
interpretatieverschillen te vermijden. 

+ De controles verlopen over het algemeen professioneel en de stakeholders 
hebben overwegend positieve ervaringen met het FAVV tijdens de 
controles. Voornamelijk bij de primaire sector is de perceptie eerder 
negatief. Er is een positieve evolutie waarneembaar in de sociale- en 
technische competenties van de controleurs. Echter zijn er een aantal 
aandachtspunten waarmee de controleurs van het FAVV blijvend rekening 
mee kunnen houden.

• Begrip tonen en zich behulpzaam opstellen ten opzichte van de operatoren 
(vb. samen zoeken naar een oplossing, open staan voor dialoog waarbij 
ongunstige resultaten bespreekbaar zijn, etc.). 

• Pragmatisch zijn in de toepassing van de wetgeving (vb. onderscheid 
maken tussen kleine en grote inbreuken, de geest van de wet toepassen, 
focussen op relevante zaken, etc.).

• Verkrijgen en tonen van expertise gerelateerd aan de sector tijdens de 
controles (vb. kennis van nieuwe kooktechnieken in de horeca, kennis van 
processen in de circulaire economie, etc.).   

Thema 4: Controle, inspectie en keuring
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2.1 Resultaten en aanbevelingen voor het FAVV per thema

2. De resultaten van de bevraging 

Belangrijkste bevindingen van de interviews Voorbeelden en suggesties van stakeholders Evolutie 
t.o.v. 2014

+ De stakeholders zijn zeer tevreden met oprichting en uitbreiding van de 
Exportcel. Echter stellen zij dat er dient blijvend worden ingezet op export 
aangezien het belang hiervoor toeneemt. 

• De verdubbeling van de capaciteit van de exportcel wordt als positief 
beschouwd. De stakeholders zijn echter van mening dat nog een 
verdubbeling verantwoord zou zijn. 

• Het sterke imago van het FAVV kan nog meer worden uitgespeeld tijdens 
de exportonderhandelingen om zo gunstigere akkoorden te sluiten. 

• Het oprichten van een permanente cel in China zou een meerwaarde zijn.

• Meer pragmatisch optreden in het kader van export (vb. toevoegen van 
administratieve eisen, e.g., letter of credit, op de certificaten zou sneller 
moeten kunnen). 

− De stakeholders vinden dat procedures traag verlopen voor het 
verkrijgen exporterkenningen. Dit kan zorgen voor een concurrentieel 
nadeel wanneer de procedure sneller gaat in andere landen. 

• Verkrijgen van een erkenning voor China loopt reeds 6 jaar. 

• Nederland is één van de grootste concurrenten van België. Nederland zet 
reeds veel in op export waardoor zij akkoorden afsluiten met gunstigere 
voorwaarden. 

− Er is een gebrek aan een coherentie visie en een coherente 
uitvoering op vlak van exportcertificaten tussen de verschillende LCE’s. 

• Bepaalde LCE’s zijn bereid om precertificaten te verlenen, terwijl anderen 
dit niet doen. 

• De vereisten voor de exportcertificaten kunnen verschillen tussen de LCE’s
(vb. opmaak, administratieve verplichtingen, flexibiliteit omtrent uren). 

+ De stakeholders zijn zeer tevreden over BECERT. Echter zouden er meer 
vormingen en infomomenten mogen georganiseerd worden om het gebruik 
te stimuleren. 

• De stakeholders vinden dat BECERT volledig mag worden uitgerold. 

+ De stakeholders vinden dat naast de voedselveiligheid, ook het 
economische belang moet worden bewaakt tijdens de 
exportonderhandelingen. 

• Het mee aan tafel brengen van andere organisaties naast het FAVV tijdens 
de bilaterale exportonderhandelingen met derde landen om meer het 
economische belang bewaken (vb. FIT, FOD Economie, de sector, etc.). Nu 
worden de organisaties geraadpleegd en betrokken, maar zijn zij geen 
integraal deel van de onderhandelingsprocedure.

− De stakeholders hebben de indruk dat importproducten aan lagere 
kwaliteitsstandaarden moeten voldoen in vergelijking met de 
standaarden opgelegd door het FAVV.  Dit wordt gepercipieerd als een 
vorm van oneerlijke concurrentie.

• Operatoren vragen om meer controles te overwegen op importproducten 
als antwoord op oneerlijke concurrentie. 

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Thema 5: Certificatie en import/export
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2.1 Resultaten en aanbevelingen voor het FAVV per thema

2. De resultaten van de bevraging 

Belangrijkste bevindingen van de interviews Voorbeelden en suggesties van stakeholders Evolutie 
t.o.v. 2014

+ De stakeholders vinden de verplichtingen met betrekking tot toelatingen, 
erkenningen en registraties verantwoord vanuit 
voedselveiligheidsstandpunt. 

• De stakeholders vinden het logisch dat er enige vorm van registratie / 
controle moet zijn. 

+ De procedures voor de toelatingen en registraties hebben een beperkte
administratieve last. Echter voor de erkenningen wordt de procedure als 
meer omslachtig beschouwd. 

• Voor de aanvraag van een erkenning moeten de plannen op papier worden 
binnen gebracht. Dit zou eventueel gedigitaliseerd kunnen worden. 

• De activiteitencodes worden als ingewikkeld ervaren. 

• De aanvragen dienen maar één keer te gebeuren.

• De stakeholders vinden het goed dat de aanvragen zowel op papier als 
digitaal kunnen worden gedaan. 

Thema 6: Toelatingen, erkenningen en registraties
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2.1 Resultaten en aanbevelingen voor het FAVV per thema

2. De resultaten van de bevraging 

Belangrijkste bevindingen van de interviews Voorbeelden en suggesties van stakeholders Evolutie 
t.o.v. 2014

+ Over het algemeen zijn de stakeholders tevreden met het huidige 
crisisbeleid en meer specifiek met de communicatie naar de pers. 
Echter vinden de stakeholders dat er niet altijd te snel en te 
gedetailleerd moet worden gecommuniceerd. 

• Het is belangrijk om steeds de perscommunicatie af te toetsen met de 
sector/operator vooraleer deze te communiceren.

• Enkel communiceren waarbij er een reëel gevaar is voor de voedselveiligheid. De 
negatieve perscommunicatie kan een economische impact hebben op 
desbetreffende operatoren.

• De sociale media hebben een invloed op de snelheid van nieuws. Het FAVV zou 
kunnen nadenken hoe hiermee kan worden omgegaan. 

− De communicatie naar de sectoren en de operatoren verloopt niet 
optimaal volgens de stakeholders. Er moet sneller en meer overlegd 
worden met de sectoren en operatoren tijdens 
incidenten/crisissen. 

• Vooraleer de klanten, de consument of de pers op de hoogte wordt gebracht, is 
het belangrijk om de sector of de operator in te lichten. De procedure zou 
moeten worden gevolgd zoals deze er vandaag is.

• Het vermoeden van onschuld zou in principe moeten worden toegepast. Op dit 
moment hebben de stakeholders het gevoel dat zij bij voorbaat als schuldig 
worden beschouwd. 

• De stakeholders hebben het gevoel dat er weinig begeleiding is tijdens de 
incidenten, mede door het vermoeden van schuld. Een goede ondersteuning 
vanuit het FAVV zou een meerwaarde zijn volgens de stakeholders. 

− De stakeholders vinden het FAVV effectief op vlak van crisisbeheer, 
maar er is onvoldoende aandacht voor de economische impact 
bij het toepassen van het voorzorgsprincipe.  Er is een perceptie dat er 
disproportionele maatregelen worden genomen. 
Consumentenorganisaties hebben een afwijkende mening hieromtrent.

• Het voorzorgsprincipe staat steeds voorop, waardoor de economische impact te 
weinig in overweging wordt genomen. De perceptie leeft bij de stakeholders dat 
er soms disproportionele maatregelen worden genomen in verhouding met het 
reële risico. 

• Soms worden producten geblokkeerd en verlopen de beslissingen traag. Dit 
heeft een economische impact, zeker wanneer men werkt met verse producten.

• Volgens consumentenorganisaties dient de voedselveiligheid steeds te primeren 
boven het economische belang. 

− De procedure omtrent de terugroeping van producten is niet 
altijd duidelijk. 

• De stakeholders vinden de huidige richtlijnen onduidelijk wat betreft het 
opstellen van een persbericht. 

• Het meldingsplichtformulier wordt als ingewikkeld ervaren door de stakeholders. 

• Soms worden klanten eerst op de hoogte gebracht van terugroepingen terwijl de 
fabrikant niet op de hoogte werd gebracht. De stakeholders vinden het 
belangrijk dat de fabrikanten de klanten zelf kunnen inlichten. 

Thema 7: Crisispreventie en crisisbeheer
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Belangrijkste bevindingen van de interviews Voorbeelden en suggesties van stakeholders Evolutie 
t.o.v. 2014

+ De huidige financieringsregeling van de heffingen is duidelijk voor de 
meerderheid van de operatoren. Echter pleiten een aantal operatoren 
voor de herziening van de huidige financieringsregeling van de heffingen 
in overleg met de sectoren met het oog op een meer evenredige en 
rechtvaardige verdeling. 

• De herziening zou ervoor moeten zorgen dat de betaalde heffingen door de 
operatoren van een bepaalde sector terugvloeien naar en ten goede komt van 
desbetreffende sector (vb. De betaalde bijdragen voor export kunnen worden 
geïnvesteerd in verder facilitering van export in het buitenland).

• De herziening kan ook een herberekening van de bijdragen impliceren. 
Momenteel wordt de bijdrage voornamelijk berekend op het aantal VTE’s, terwijl 
dit niet voor elke sector zinvol is. Een berekening op basis van de impact dat een 
operator heeft op de voedselveiligheid, werd vaak voorgesteld door de 
stakeholders. Het FAVV wenst te vermelden dat de heffingsregeling in overleg met 
de sectoren werd opgesteld. 

• De manier waarop de heffingen worden berekend zijn minder duidelijk voor 
operatoren die niet zijn aangesloten bij een sectorfederatie. De stakeholders 
geven aan dat de informatie aangaande de heffingsregeling voornamelijk via de 
sectorfederatie wordt verspreid en minder vanuit het FAVV. 

+ Over het algemeen zijn de stakeholders tevreden met het huidige 
bonussysteem en vinden zij dat deze goed wordt toegepast. Echter 
vragen een aantal operatoren zich af waarom zij de heffingen dienen te 
betalen terwijl zij beschikken over een autocontrolecertificaat. 

• De kost van de audit die nodig is om het certificaat van het autocontrolesysteem 
te behalen is hoger dan de controle die gebeurt vanuit het FAVV wanneer een 
operator niet gecertifieerd is.

• Als een operator over een certificaat van het autocontrolesysteem beschikt, zou 
deze, volgens de stakeholders, volledig moeten worden vrijgesteld van heffing. 

— Bepaalde stakeholders stellen de vraag waarom zij jaarlijkse heffingen 
dienen te betalen terwijl zij niet jaarlijks worden gecontroleerd.

• De operatoren wensen enkel de heffing te betalen in de jaren waarin zij worden 
gecontroleerd. 

— Volgens de stakeholders is het belangrijk dat de overheidsdotatie aan 
het FAVV stabiel blijft. 

• De stakeholders vrezen dat de besparingen een effect zullen hebben op de 
kwaliteit van de controles uitgevoerd door het FAVV. 

• Bovendien zouden de controles niet volledig moeten worden betaald door de 
operatoren aangezien voedselveiligheid een publieke aangelegenheid is. 

— De landbouwbedrijven vermelden dat een schorsing vanuit het FAVV 
een dubbele sanctie betekent voor hen aangezien zij naast de bonus 
ook de Europese steun verliezen. Zij ervaren dit als een dubbele belasting 
vanuit de overheid. 

• De operatoren in de landbouwsector pleiten voor het sensibiliseren van de 
controleurs over deze problematiek. Hierbij kan een meer pragmatische en 
flexibele houding door de controleurs worden aangenomen op het terrein en 
wordt er gevraagd om het rapport pas over te maken aan de gewesten na een 
tweede controle vanuit het FAVV om zo na te gaan of het probleem reeds werd 
opgelost. 

2.1 Resultaten en aanbevelingen voor het FAVV per thema

2. De resultaten van de bevraging 

Thema 8: Financiering
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2.1 Resultaten en aanbevelingen voor het FAVV per thema

2. De resultaten van de bevraging 

Belangrijkste bevindingen van de 
interviews Voorbeelden en suggesties van stakeholders Evolutie 

t.o.v. 2014

+ Over het algemeen zijn de 
stakeholders tevreden met de 
communicatie vanuit het FAVV, maar de 
toegang tot de informatie is niet altijd 
duidelijk omwille van de vele verschillende 
informatiekanalen.

• De website is ruim bekend bij de stakeholders, maar de sectoren die aan export doen wensen een 
uitgebreidere Engelse versie van de website. 

• Er bestaan veel verschillende informatiekanalen, waardoor de operator soms verdwaalt in de hoeveelheid 
informatie (nieuwsbrief, website, Facebook, Twitter, etc.). 

• Bepaalde stakeholders zijn niet op de hoogte van het bestaan van alle informatiekanalen, in het 
bijzonder kleine ondernemingen die niet over de middelen beschikken om een kwaliteitsmanager aan te 
nemen die de verschillende kanalen raadpleegt. 

• De operatoren die de nieuwsbrief ontvangen zijn over het algemeen zeer tevreden hierover. 

• FOODWEB wordt gewaardeerd door de respondenten. Het consumentenluik kan echter nog 
gebruiksvriendelijker worden gemaakt aangezien zij het portaal niet vaak gebruiken.

— De ombudsdienst is weinig bekend bij 
de stakeholders. Veel van hen verklaren de 
onbekendheid door het feit dat zij het 
kanaal nog niet nodig hebben gehad. 
Diegenen die het kennen, melden dat het 
gebruik ervan beperkt is.  

• De ombudsdienst is weinig bekend. Daarenboven gebruiken de stakeholders eerder andere kanalen indien 
zij nood hebben aan bemiddeling, zoals hun LCE of hun federatie. 

• In het algemeen is er altijd een vorm van terughoudendheid om beroep aan te tekenen uit angst voor 
represailles. 

• De onafhankelijkheid van de ombudsdienst wordt in vraag gesteld door de respondenten. Zij geven aan 
dat het FAVV zowel rechter als partij is.

− De LCE’s zijn ‘s avonds, in het weekend en 
op feestdagen onvoldoende bereikbaar 
voor noodgevallen.

• De stakeholders geven aan dat een dienst voor noodoproepen ingeval van problemen een 
toegevoegde waarde zou hebben om zo problemen/risico’s van crisissen eenvoudiger en sneller op te 
lossen (vb. als verse producten teruggeroepen dienen te worden na een positief resultaat vanuit het 
autocontrolesysteem op vrijdag, kan de producent deze producten niet meer verkopen op maandag. Dit 
betekent een verlies voor de operator). 

• Er bestaat een noodnummer voor bepaalde specifieke situaties, maar een aantal respondenten hebben dit 
noodnummer getest en deze blijkt niet te werken of hun oproep werd niet beantwoord. 

− De communicatie tussen het FAVV 
(centraal) en de LCE’s verloopt niet 
altijd optimaal volgens de stakeholders. 

• Het vergt tijd om antwoord te verkrijgen vanuit de LCE betreffende de wetgeving omdat zij eerst het 
centrale niveau dienen te contacteren. Dit vertraagt het proces. 

• De LCE’s rapporteren bepaalde praktische problemen niet aan het FAVV om een goede 
organisatie/coördinatie van de controles mogelijk te maken (vb. Brussel stelt een dat er 6 stalen moeten 
worden genomen van een bepaald product binnen een bepaalde regio, maar in desbetreffende regio is er 
maar één producent aanwezig. Hierdoor wordt er bij de producent 6 keer stalen afgenomen. Deze feedback 
wordt niet doorgegeven naar het centrale niveau). 

Thema 9: Communicatie
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2.1 Resultaten en aanbevelingen voor het FAVV per thema

2. De resultaten van de bevraging 

Belangrijkste bevindingen van de interviews Voorbeelden en suggesties van stakeholders Evolutie 
t.o.v. 2014

+ De meningen tussen de stakeholders zijn verdeeld over de volledige 
integratie van de inspectiediensten van de federale overheid. 

• Bepaalde stakeholders denken dat de integratie voordelig zou zijn op het 
vlak van kostenbesparingen, terwijl andere operatoren het belang 
benadrukken van de opgebouwde en specifieke expertise binnen het 
FAVV, wat voor een geïntegreerde inspectiedienst moeilijk haalbaar is. 

— De stakeholders benadrukken de noodzaak van een betere coördinatie 
tussen de verschillende inspectiediensten. 

• Door de huidige coördinatie is het mogelijk dat de controles plaatsvinden 
binnen een korte tijdspanne (bv. alle controles kunnen plaatsvinden in 
dezelfde maand), wat een grote bron van stress kan betekenen voor de 
ondernemingen, in het bijzonder voor kleinere ondernemingen.   

• Een betere coördinatie laat een optimalere en systematischere 
informatiedoorstroom toe wat dubbele controles kan vermijden (bv. 
wegingen in de winkels of verificatie van de fytolicenties bij 
landbouwbedrijven). 

− Bij bevoegdheidsdelegaties vanuit/aan het FAVV, is het belangrijk dat 
deze ondersteund worden door goede en duidelijke 
samenwerkingsakkoorden en dat de uitvoering van de controles worden 
opgevolgd. 

• Na afstemming met het FAVV blijkt dat de delegatie van deze 
bevoegdheden niet altijd duidelijk is voor de operatoren. De perceptie 
bestaat bijvoorbeeld dat  de controles op het dierenwelzijn onder de 
verantwoordelijkheid van het FAVV valt terwijl dit niet zo is. 

— Er heerst verwarring bij de primaire sector over de controles waarmee 
zij worden geconfronteerd.  

• Bij landbouwers bestaat er bv. verwarring over een controle uitgevoerd 
door het FAVV en een controle uitgevoerd door een certificeringsinstantie. 
De controleurs zouden voldoende tijd moeten nemen aan het begin 
van de controle om de reden van hun aanwezigheid toe te lichten en de 
organisatie die zij vertegenwoordigen te vermelden. 

— Er is onduidelijkheid over de verdeling tussen de taken en 
verantwoordelijkheden binnen de transformatiesector, in het 
bijzonder op het vlak van export.

• De verdeling tussen de verantwoordelijkheden tussen het FAVV, AWEX en 
het FIT zijn niet altijd duidelijk.  

NOUVEAU

Thema 10: FAVV en andere overheden
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2.1 Resultaten en aanbevelingen voor het FAVV per thema

2. De resultaten van de bevraging 

Belangrijkste bevindingen van de 
interviews Voorbeelden en suggesties van stakeholders Evolutie 

t.o.v. 2014

+ De administratieve last is over het algemeen 
gedaald en de digitalisering is positief 
geëvolueerd volgens de stakeholders . 

• De oprichting van de platformen BECERT, FOODWEB en de digitalisering van de betaling van 
de heffingen wordt ervaren als een positieve evolutie door de stakeholders. 

— Het FAVV moet echter blijvend inspanningen 
leveren op het vlak van administratieve 
vereenvoudiging aangezien er nog steeds 
procedures zijn die nog kunnen worden 
gedigitaliseerd en de kleine ondernemingen nog 
steeds worden blootgesteld aan administratieve 
lasten. 

• In bepaalde gevallen, zoals bij de exportcertificaten, dient de bevestiging nog steeds per post 
worden verstuurd. Het zou interessant zijn dat de stakeholders deze elektronisch kunnen 
ontvangen via de opgerichte platformen. Daarnaast zou het ontwikkelen van een elektronische 
handtekening ook een positief zijn. Volgens het FAVV erkennen niet alle landen een elektronische 
handtekening als officieel en zijn zij daarom verplicht een papieren versie voor te leggen. 

• De kleine ondernemingen, en in het bijzonder de landbouwbedrijven, stellen dat een hoge 
administratieve last niet alleen aanwezig is bij het FAVV, maar bij de publieke instellingen in het 
algemeen. Deze ondernemingen wensen een betere coördinatie op het vlak van initiatieven 
omtrent administratieve vereenvoudiging bij de verschillende overheden.  

• Diezelfde landbouwbedrijven vermelden alsook dat de administratieve lasten met betrekking tot de 
fytosanitaire verplichtingen eerder zwaar zijn en dat er te frequente controles plaatsvinden.

+ De kleinere ondernemingen die beschikken over 
het autocontrolesysteem stellen dat zij vooral de 
administratieve last ervaren, in tegenstelling tot 
de grotere bedrijven die beschikken over 
geautomatiseerde registratiesystemen die alle 
gegevens reeds registreren ten behoeve van andere 
controles vanuit certificeringsinstanties. 

• De HORECA in het bijzonder zou graag een lichtere versie van het autocontrolesysteem 
ontwikkeld zien omdat de huidige verplichtingen om een smiley te behalen als te zwaar worden 
ervaren. Momenteel kunnen alleen grotere ondernemingen zich veroorloven om de smiley te 
behalen, terwijl de HORECA sector voornamelijk bestaat uit kleinere ondernemingen. 

— De verplichtingen omtrent de wettelijke 
vermeldingen worden als ingewikkeld ervaren 
voor het merendeel van de stakeholders maar zij 
beseffen dat de wetgeving hieromtrent zeer complex 
is en dat het FAVV niet verantwoordelijk is voor de 
opmaak van die wetgeving. 

• In de eerste instantie zou meer begeleiding op vlak van de verplichtingen van de wettelijke 
vermeldingen opportuun zijn, bijvoorbeeld via de opmaak van een leidraad.

• In de tweede instantie, is een herziening van de wetgeving nodig om deze o.a. aan te passen 
aan de huidige context en aan de huidige digitale mogelijkheden (vb. toelaten dat de consument 
via de wettelijke vermeldingen wordt doorverwezen naar een website die alle informatie bevat 
zodat het bedrijf de etiketten niet steeds dient te veranderen bij de kleinste wijziging in de 
ingrediënten/leveranciers). 

— De registraties en de toelatingen hebben een 
beperkte administratieve last volgens de 
stakeholders. Echter, de administratieve lasten bij 
de erkenningen worden als zwaarder ervaren. 

• De infrastructurele plannen dienen nog steeds op papier worden ingediend, wat een 
administratieve last betekent voor de operatoren.

Thema 11: FAVV en administratieve lasten
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2.1 Resultaten en aanbevelingen voor het FAVV per thema

2. De resultaten van de bevraging 

Belangrijkste bevindingen van de interviews Voorbeelden en suggesties van stakeholders Evolutie 
t.o.v. 2014

+ De meningen zijn verdeeld bij de stakeholders over de noodzaak van 
regulering in de deeleconomie en de circulaire economie vanuit het 
FAVV. 

• Bepaalde stakeholders zijn van mening dat het FAVV dezelfde regels zou 
moeten toepassen binnen de deeleconomie zoals deze gelden binnen de 
desbetreffende sector, andere stakeholders stellen dat er nood is aan 
aangepaste reglementering op maat van de sector/markt. 

• Bepaalde operatoren zien bepaalde initiatieven (bv. verkoop van voeding of 
maaltijden via online platformen) als oneerlijke concurrentie die alleen 
maar zou versterkt worden door soepelere reglementering op te leggen 
inzake voedselveiligheid voor de deeleconomie. 

• Voor de consumenten is het belangrijk dat er een evenwicht is tussen het 
verzekeren van de voedselveiligheid, het mogelijk maken van dergelijke 
initiatieven en het beperken van de administratieve lasten. 

+ Een groot aantal van de respondenten stelt dat de deeleconomie een van 
de grootste uitdagingen in de toekomst zal zijn voor het FAVV en de 
FOD Volksgezondheid. 

• Volgens deze stakeholders, zou het FAVV de bestaande initiatieven/ 
domeinen in kaart moeten brengen die momenteel nog niet 
gereglementeerd worden. Daarnaast zou het FAVV een benchmark kunnen 
uitvoeren met andere landen over hoe zij omgaan met de deeleconomie.

• Het is belangrijk dat de operatoren en de federaties van de verschillende 
sectoren geraadpleegd worden en dat het beleid die wordt ontwikkeld in 
lijn is met de behoeften en verwachtingen van de stakeholders. 

+ Over het algemeen zijn de sectoren tevreden met de 
overlegmogelijkheden binnen het FAVV (vb. voor de sectorgidsen). 
Echter betreuren een aantal stakeholders dat er te weinig rekening wordt 
gehouden met gemaakte opmerkingen tijdens deze overlegmomenten. 

• Verschillende stakeholders vermeldden dat tijdens de opmaak van de 
« B2C » sectorgids er geen rekening werd gehouden met de gemaakte 
opmerkingen.

NOUVEAU

NOUVEAU

Thema 12: Beleid en regelgeving
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2.1 Resultaten en aanbevelingen voor het FAVV per thema

2. De resultaten van de bevraging 

Belangrijkste bevindingen van de interviews Voorbeelden en suggesties van stakeholders Evolutie 
t.o.v. 2014

+ Volgens de operatoren heeft het FAVV een sterk en positief 
internationaal imago en wordt zij internationaal erkend als autoriteit 
op vlak van voedselveiligheid. Volgens hen mag het FAVV dit imago nog 
meer valoriseren.

• De stakeholders vinden dat het FAVV deze sterke positie moet uitspelen 
en meer druk mag leggen tijdens de onderhandelingen met andere 
landen om zo de exportmogelijkheden voor de Belgische bedrijven verder 
te ontwikkelen. 

De perceptie die heerst bij de meerderheid van de stakeholders is dat het FAVV  
een strikter controlebeleid op vlak van voedselveiligheid voert in 
vergelijking met de andere EU-lidstaten. Deze perceptie wordt echter 
genuanceerd door operatoren die actief zijn op vlak van export. De meningen 
over de overwegend repressieve houding van het FAVV verschillen tussen de 
operatoren: 

+ Voor sommige respondenten betekent het strikter beleid een competitief 
voordeel voor België die ten goede komt aan het sterke internationale 
imago van het FAVV. 

— Voor andere respondenten betekent het strikter beleid een concurrentieel 
nadeel die de toegang van Belgische producten tot buitenlandse markten 
vertraagt en de kosten voor export verhoogt. 

• Bepaalde respondenten stellen dat het imago van het FAVV zichtbaarheid 
geeft aan Belgische producten op vlak van voedselveiligheid. 

• Andere respondenten wijzen op het feit dat er moet worden betaald voor 
exportcertificaten terwijl dit niet het geval is binnen andere EU-lidstaten. 
Bovendien zijn de exportbedrijven gebonden aan strikte verplichtingen 
vb. de exporterende bedrijven vermelden de verplichting om de exacte 
inhoud van de containers die naar het buitenland gaan op te geven terwijl 
dit in de praktijk moeilijk is aangezien zij de lading zoveel mogelijk wensen 
te optimaliseren. 

• De consumenten ervaren dit strikter beleid als positief aangezien de 
belangen van de consument op die manier worden verdedigd. 

— Verdere harmonisering van de interpretatie van de Europese 
regelgeving is noodzakelijk volgens de stakeholders.

• De meningen zijn verdeeld onder de stakeholders, sommigen  vinden dat de 
andere Europese landen hetzelfde niveau moeten nastreven van het FAVV 
op vlak van controles, anderen stellen dat het FAVV haar beleid moet 
afstemmen op dat van andere Europese landen. 

+ Veel operatoren appreciëren het gerealiseerde werk van het FAVV sinds de 
dioxinecrisis en begrijpen de noodzaak van een sterk 
voedselveiligheidsbeleid om soortgelijke crisissen te voorkomen. 

• Zoals vermeld in thema 7, zijn de respondenten over het algemeen 
tevreden over het crisisbeheer van het FAVV.

— De operatoren die op de hoogte zijn dat het FAVV niet verantwoordelijk is 
voor de opmaak van Europese wetgeving op vlak van voedselveiligheid, 
stellen dat zij verwachten dat het FAVV op een actieve manier hun werk 
verdedigt en de realiteit op het terrein verduidelijkt tijdens de 
onderhandelingen voorafgaand aan deze wetgeving. 

• N.v.t. 

Thema 13: Internationale relaties
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2.1 Resultaten en aanbevelingen voor het FAVV per thema

2. De resultaten van de bevraging 

Belangrijkste bevindingen van de interviews Voorbeelden en suggesties van stakeholders Evolutie 
t.o.v. 2014

+ Over het algemeen zijn de stakeholders tevreden met het 
autocontrolesysteem. Het autocontrolesysteem wordt als 
effectief en duidelijk ervaren. De administratieve last is 
aanvaardbaar voor de grootschaligere bedrijven, maar 
kleinere bedrijven vinden de administratieve verplichtingen en 
de kostprijs van het autocontrolesysteem nog te hoog.

• N.v.t.

+ De meningen zijn verdeeld over de validatie van het 
autocontrolesysteem door een privaat certificatiesysteem: 

• Bepaalde respondenten stellen dat de commerciële 
normen volstaan en dat de normen opgesteld door 
het FAVV zouden moeten vervangen worden door deze 
commerciële normen. 

• Anderen geven een meer genuanceerd antwoord 
waarbij zij stellen dat er meer synergiën zouden 
moeten worden gecreëerd tussen beide systemen.

• Ten slotte zijn bepaalde stakeholders tegen een 
volledige validatie van het systeem door private 
certificatiesystemen en zien zij nog steeds een 
meerwaarde voor het autocontrolesysteem van het 
FAVV. 

• De voorstanders van de commerciële systemen stellen dat deze system ruim voldoende zijn 
en het merendeel van de eisen van het autocontrolesysteem afdekken. De certificatie 
van het autocontrolesysteem heeft volgens hen ook geen enkele meerwaarde op de 
internationale markt. 

• Volgens de meer genuanceerde stakeholders, bestaan er vele overlappingen tussen de 
eisen van de private certificatiesystemen en deze van het autocontrolesysteem van het FAVV. 
Benchmarks zijn nodig om deze overlappingen in kaart te brengen en zo de kosten van 
de nodige audits te verlagen. De benchmark moet worden uitgevoerd in overleg met de 
sectoren en met de OCI’s. 

• Ten slotte vinden bepaalde stakeholders dat de private certificatiesystemen onvoldoende 
aangepast zijn aan de noden van de verschillende sectoren in tegenstelling tot het 
autocontrolesysteem van het FAVV. Daarenboven lijken de eisen van de private 
certificatiesystemen niet alle eisen van het autocontrolesysteem af te dekken binnen bepaalde 
sectoren. Daarnaast zijn de private certificatiesystemen erg duur in vergelijking met het 
autocontrolesysteem.  

• Volgens de consumenten moet er een evenwicht bewaakt worden tussen de controles 
uitgevoerd door het FAVV en het autocontrolesysteem. Onafhankelijke controles vanuit de 
overheid blijven belangrijk in het verzekeren van de voedselveiligheid. 

— Bepaalde operatoren melden het huidige probleem dat de 
audits niet meer gelijktijdig kunnen worden 
georganiseerd doordat sommige private certificatiesystemen 
vereisen dat hun controles onaangekondigd moeten verlopen.  

• Deze wijziging leidde tot een dubbele betaling en tijdsverlies voor de operatoren terwijl 
de audits voorheen gecombineerd konden verlopen. De operatoren zouden graag een 
oplossing hiervoor vinden in overleg met de OCI’s. 

+ Het autocontrolesysteem van het FAVV moeten blijven 
bestaan voor de kleinere ondernemingen die behoefte hebben 
aan deze certificeringen maar onvoldoende middelen hebben 
voor private certificeringen. 

• Het systeem moet echter worden verlicht, deels voor de HORECA sector, die gecertifieerd 
dienen te zijn om een smiley te kunnen behalen. 

• Zoals aangehaald in thema 8, zou de bonus voor het autocontrolesysteem 100% moeten 
bedragen voor gecertifieerde operatoren.

— Bepaalde autocontrole sectorgidsen hebben nood aan 
een herziening, aangezien sommige sterk verouderd zijn. 

• Bepaalde gidsen dateren van 2007. Volgens het FAVV zijn de sectoren verantwoordelijk voor 
de aanpassing van de autocontrolegidsen die niet B to C betreffen. 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Thema 14: Autocontrolesysteem
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2.2 Overzicht van de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen van het FAVV

2. De resultaten van de bevraging 

Positief Negatief

Intern

Extern 

Sterktes
• Het FAVV heeft een sterk imago en expertise op vlak 

van voedselveiligheid, zowel op nationaal als 
internationaal niveau.

• De gedecentraliseerde structuur van het Agentschap 
versterkt de nabijheid met haar stakeholders die 
essentieel is voor een goed verloop van de controles.

• Het huidige overlegmodel is goed ontwikkeld (vb. 
stakeholdersbevraging ter voorbereiding van het 
business plan, de jaarlijkse tevredenheidsenquêtes, 
etc.).

• Het FAVV beheert incidenten en crisissen op een 
efficiënte en effectieve manier. 

Opportuniteiten
• Het FAVV kan haar imago van « goede leerling » 

uitspelen om meer impact te hebben tijdens de 
Europese onderhandelingen en in het verdedigen van de 
belangen van de Belgische operatoren.

• Het agentschap kan de noden tot regulering van de 
nieuwe economieën als opportuniteit aangrijpen (i.e., 
circulaire economie, deeleconomie) om de communicatie 
met de sectoren en operatoren te verbeteren.

• Het agentschap kan ook van de gelegenheid gebruik 
maken om haar beleid  aan te passen en correct te 
antwoorden op de noden van deze nieuwe economieën. 

• Bestaande digitale technologieën kunnen de 
inspanningen van het FAVV inzake administratieve 
lastenverlaging en/of verbetering van de dienstverlening 
verder vooruitduwen. 

Zwaktes
• Het klimaat van wantrouwen bij de stakeholders, als 

gevolg van de controles van het FAVV, ontmoedigt de 
stakeholders om gebruik te maken van de 
dienstverleningen die het FAVV aanbiedt en reduceert de 
contacten tussen de stakeholders en het agentschap. 

• Er zijn interne communicatieproblemen binnen het FAVV 
die leiden tot interpretatieverschillen van de regelgeving 
op het terrein. 

• De huidige regelgeving die het FAVV toepast staat 
onvoldoende in verhouding met de realiteit in de 
praktijk.   

Bedreigingen
• De besparingsrondes hebben geleid tot een verlaging 

van de overheidsmiddelen van het FAVV, wat kan leiden 
tot een afname in kwaliteit van de controles. 

• De regionalisering van bevoegdheden kan de 
samenwerking tussen de verschillende diensten 
bemoeilijken en kan leiden tot een verlies van kennis en 
competenties. 

• Als het agentschap een onvoldoende aangepaste 
regelgeving ontwikkelt voor de nieuwe economieën die 
een verhoging van de administratieve lasten en kosten 
voor de operator inhoudt, kan dit een gevoel van 
onrechtvaardigheid teweegbrengen bij de verschillende 
operatoren. 

S W
O T
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2.3 Aanbevelingen voor toekomstige stakeholderbevragingen

2. De resultaten van de bevraging 

1. Tijdig vastleggen van de lijst van respondenten (bedrijfsnaam, adres, e-mail, telefoonnummer), in goede 
samenwerking met de sectorfederaties, rekening houdend met de FAVV diversiteit (federaties -
operatoren / FR- NL / sectoren (transformatie, distributie, primaire sector) / operatoren – consumenten).

2. Peilen tijdens de bevragingen naar de tevredenheid en impact van elk thema om een correcte weergave 
te schetsen van de algemene tevredenheid van de stakeholders. Zo kan bijvoorbeeld een sterk 
onderbouwde “Kim’s Happy Line” worden gegarandeerd.  

3. Verruim de online bevraging van operatoren zodat meer representatieve resultaten kunnen worden 
gegenereerd. 

4. Baselining mogelijk maken door het hernemen van bestaande vragenlijsten van eerdere surveys. Zo kan 
de evolutie in kaart worden gebracht. 

5. Uitdiepen van aanbevelingen uit de survey door het organiseren van specifieke innovatieve workshops 
(bv. administratieve vereenvoudiging, KMO’s, ‘controleren vs. adviseren’, deeleconomie en circulaire 
economie, …). Hierbij kunnen specifieke topics meer gedetailleerd worden onderzocht.  


