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Het meldpunt van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, 

bestaat uit een gemotiveerd team met Franstalige en Nederlandstalige medewerkers.

Het meldpunt is bestemd voor consumenten die vragen of klachten hebben over de 

veiligheid van hun voeding.

Hoe kan u het meldpunt bereiken?
- Via het online klachtenformulier op de website: www.favv.be

- Via telefoon op het gratis nummer 0800 13 550 op werkdagen van 9u tot 12u  

 en van 14u tot 16.30u

- Via de gratis fax 0800 24 777

- Via e-mail: meldpunt@favv.be

- Per post:  

 FAVV - Meldpunt voor de consument

 AC-Kruidtuin

 Food Safety Center

 Kruidtuinlaan 55

 8e verdieping

 1000 Brussel
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VRAGEN

Het meldpunt geeft een antwoord 
op uw vragen in verband met 

voedselveiligheid!

KLACHTEN
U kan bij het meldpunt 

een klacht indienen over 
een restaurant, een bakker, 

een grootwarenhuis… 

Elke klacht wordt onderzocht, 
geregistreerd en doorgegeven 
aan één van onze controleurs 

zodat hij deze grondig 
kan onderzoeken.

Wat kan het meldpunt
 voor u doen?



Een voedselvergiftiging:

-  Welke voedingsmiddelen/maaltijden 
werden er geconsumeerd?

-  Hoeveel personen zijn er ziek 
geworden?

- Welke symptomen zijn er en wanneer 
zijn deze begonnen?

- Heeft u een arts geraapdpleegd? 
Indien ja, bezorg ons dan de 
volledige gegevens van de arts! 

Indien u ons uw contactgegevens bezorgt, 
kunnen wij u een feedback bezorgen over het onderzoek naar uw klacht. 

Uw klacht wordt in alle anonimiteit behandeld. 
Uw gegevens zullen dus nooit bekend gemaakt worden aan het bedrijf 

waarover u een klacht indient.

Problemen met een product:

- Over welk product gaat uw klacht? 
- Wat is het merk van het product?
- Wie is de fabrikant?
- Over welk lotnummer van het 

product gaat uw klacht?
- Wat is de houdbaarheidsdatum en 

de datum waarop u het product 
aangekocht heeft? 

- Heeft u nog resten?

Om het onderzoek zo grondig mogelijk uit te voeren 
hebben we enkele belangrijke gegevens nodig:

Over welke 
winkel, restaurant… 

gaat uw klacht?  
Bezorg ons de volledige 
adresgegevens van het 

etablissement. 

Wat is uw klacht? Wanneer vond het 

voorval plaats? 

Bijkomende gegevens zijn nodig in twee gevallen:



 Enkele voorbeelden van vragen

- Wat is de juiste temperatuur  

 van mijn koelkast?

- Hoe lang kan ik bereide gerechten 

 in de diepvriezer bewaren?

- Moet ik mijn eieren in de koelkast  

 bewaren?

- Is het dragen van handschoenen/  

 haarnetjes verplicht in de keuken 

 van een restaurant?

- Een etiket is enkel in het Engels  

 opgesteld. Is dit normaal?

- Mag ik mijn hond meenemen op restaurant?

 Enkele voorbeelden van klachten

Hygiëne:

- Er zit een hond in het atelier van de bakker

- Er loopt een muis in het restaurant

- De kok rookt in de keuken 

Fabricage- en bewaarmethoden:

- Er ligt vervallen vlees in de koeltoog van de supermarkt

- Er staat schimmel op een pakje voorverpakte kaas of ham

- De temperatuur in de koeltoog van de frituur is te hoog 

Voedselverontreiniging:

- Ik heb een stuk glas in een blikje erwten gevonden

- Ik heb een insect gevonden in een zakje sla

- Ik heb een worm gevonden in vis

Voedselvergiftiging:

- Ik ben deze nacht ziek geworden na het eten van mosselen
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Het FAVV heeft een volledige 

website op maat van de 

consument:

www.favv.be/consumenten/.   

Hierop staan tips om veilig 

met voeding om te gaan, alle 

productterugroepingen en 

waarschuwingen voor allergenen, 

veelgestelde vragen, 

het klachtenformulier…

De controle op het rookverbod is 

een gedeelde bevoegdheid 

met de FOD Volksgezondheid. 

 

De FOD Volksgezondheid 

controleert de naleving van het 

rookverbod in openbare ruimtes 

en cafés. Het FAVV controleert 

de eetgelegenheden 

(restaurants, frituren…). 

Dierenwelzijn valt sinds 
01/01/2015 niet meer onder de 
bevoegdheid van het FAVV valt 
maar wel onder deze van de 

Gewesten.

Voor klachten of vragen rond 
dierenwelzijn kan je hen dus 

rechtstreeks contacteren!

De resultaten van de inspecties 

uitgevoerd bij operatoren die 

rechtstreeks levensmiddelen 

verkopen aan de eindverbruiker 

worden gepubliceerd.

Op www.foodweb.be kan je 

kijken hoe je favoriete restaurant, 

de bakker om de hoek of het 

viswinkeltje in het dorp scoorde 

tijdens de laatste controle van het 

FAVV.

Wist je dat?

Het FAVV is ook actief op sociale media! 
Like ons op Facebook @Voedselagentschap en volg ons op Twitter @FAVV_Consumenten wordt op de hoogte gehouden van persberichten en productterugroepingen en nog zo veel meer!
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