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Variapunt betreffende: Inspectieresultaten 

Datum vergadering RC: 28/03/2018 

Contactpersoon: Joost Vandenbroucke 

 

Beknopte beschrijving van het variapunt 

1. Sinds juli 2015 worden de resultaten van de inspecties uitgevoerd in de B2C publiek 
gemaakt op de website van het FAVV aan de hand van 7 symbolen 
(http://www.afsca.be/inspectieresultaten-b2c/hoe/) gaande van ‘geen recente 
inspectie’ tot ‘uitstekend’. Wij hebben hieromtrent de volgende vragen: 

a. Graag hadden wij een stand van zaken gekregen. Hoe verdelen de 
betrokken operatoren zich over de 7 verschillende mogelijkheden en 
welke evolutie deed er zich voor in de tijd. Bijvoorbeeld situatie einde 
2015, einde 2016 en einde 2017. 

 
 

Gepubliceerde classificatie 30/12/2015 aantal VEN Percentage 

Geen Recente Inspectie 51.636 46,85% 

Goed 6.545 5,94% 

Te verbeteren 683 0,62% 

Te verbeteren (voorlopige evaluatie, in afwachting van een hercontrole) 123 0,11% 

Uitstekend 3.100 2,81% 

Voldoende (voorlopige evaluatie, in afwachting van een hercontrole) 626 0,57% 

Zeer goed 47.510 43,10% 

Som: 110.223   

Percentage: Percentage: 100,00% 

 

Gepubliceerde classificatie 30/12/2016 aantal VEN Percentage 

Geen Recente Inspectie 47.938 42,63% 

Goed 12.357 10,99% 

Te verbeteren 1.476 1,31% 

Te verbeteren (voorlopige evaluatie, in afwachting van een hercontrole) 160 0,14% 

Uitstekend 3.365 2,99% 

Voldoende (voorlopige evaluatie, in afwachting van een hercontrole) 868 0,77% 

Zeer goed 46.292 41,16% 

Som: 112.456   

Percentage: Percentage: 100,00% 

 
 
 

http://www.afsca.be/inspectieresultaten-b2c/hoe/
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Gepubliceerde classificatie 30/12/2017 aantal VEN Percentage 

Geen Recente Inspectie 49.905 43,43% 

Goed 15.465 13,46% 

Te verbeteren 2.146 1,87% 

Te verbeteren (voorlopige evaluatie, in afwachting van een hercontrole) 167 0,15% 

Uitstekend 3.583 3,12% 

Voldoende (voorlopige evaluatie, in afwachting van een hercontrole) 1.020 0,89% 

Zeer goed 42.620 37,09% 

Som: 114.906   

Percentage: Percentage: 100,00% 

 
 
 

b. Hoe zit het met de raadpleging van deze informatie. Kan het FAVV ons 
een overzicht geven wat het aantal bezoekers/bezoeken betreft? 

 
Onderstaande figuur geeft de evolutie van het aantal raadplegingen weer sinds begin 
2017. Voorheen was het niet mogelijk dergelijke correcte cijfers te geven, maar enkel 
algemene cijfers over het aantal raadplegingen van Foodweb. Sindsdien zijn er 81.456 
raadplegingen geweest van de publieke pagina met het inspectieresultaat.  
Het gemiddeld aantal raadplegingen per dag is 185, het minimum 33 (op 27/02/2018) en 
het maximum 429 (op 18/05/2017).  
 
 

 
 

c. Het FAVV heeft meerdere malen laten weten dat deze informatie onder 
de vorm van ‘open data’ aan derde partijen ter beschikking zou worden 
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gesteld. Zie bijvoorbeeld het verslag van de meeting ‘overleg agentschap 
– consumenten’ van 20/04/2017 pagina 6: “Test-Aankoop: In andere 
landen hebben ze een gebruiksvriendelijke tool (FR) om de resultaten              
op te zoeken. Mevr. Beullens (FAVV): In eerste instantie wensen wij de 
zoekmogelijkheden Foodweb te verbeteren en eventueel 
inspectieresultaten openbaar beschikbaar maken op internet in het kader 
van “digital Belgium”. België heeft veel samengewerkt met Frankrijk en er 
zijn regelmatig besprekingen geweest. Frankrijk heeft            meer 
middelen om zelf een gebruiksvriendelijke tool te ontwikkelen. Via “open 
data” kunnen wij de             gegevens beschikbaar stellen zodat 
iedereen die dit wenst een app kan ontwikkelen.” 
Ondertussen staat wel de info omtrent de ’Smileys’ onder de vorm van 
open data op de website van het agentschap maar nog steeds niets 
omtrent de inspectieresultaten. Op onze vraag wanneer deze info wel 
beschikbaar zal zijn onder de vorm van open data krijgen we nooit een 
duidelijk antwoord. Graag hadden we nu wel dit duidelijk antwoord 
gekregen 

 
De query zal verder uitgewerkt en gevalideerd worden. De resultaten zullen weldra 
via open data beschikbaar kunnen gesteld worden.  
 


