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Markante gebeurtenissen in 2011 waren de E-coli O104 crisis in Duitsland en de
ontdekking van het Schmallenbergvirus. Niettegenstaande de inspanningen, die
hoofdzakelijk in de sector "business to consumer" nog moeten worden geleverd, en
een aantal incidenten heeft de Belgische voedselveiligheid een zeer hoog niveau
bereikt.
Er werden 167.804 analyses uitgevoerd op 69.869 monsters. Meer dan 97% hiervan waren
conform.
Als voorbeeld citeren wij het volgende :
• 4.634 monsters die genomen werden in de hele voedselketen werden onderzocht op
dioxines en PCB's en slechts 4 ervan waren niet conform.
• Op de 237 analyses die uitgevoerd werden met het oog op de eventuele
aanwezigheid van niet op het etiket vermelde allergenen, was slechts 1 monsters niet
conform. De partij werd uit de handel genomen en er werd een persbericht verspreid.
• 3.537 monsters werden onderzocht om het gehalte aan bestrijdingsmiddelen na te
gaan, 97,5% waren conform. Het percentage non-conformiteiten is drie maal groter
voor producten afkomstig uit landen buiten de Europese Unie. De controles bij invoer
werden verhoogd, meer bepaald op munt afkomstig uit Marokko of op
pimentpepertjes uit de Dominikaanse Republiek.
Ongeveer 142.000 professionele operatoren hebben verklaard dat zij een activiteit in de
voedselketen uitoefenen.
Meer dan 41.000 operatoren werden gecontroleerd (171.552 controlechecklists) en 85,1%
van de inspecties hadden een gunstig resultaat. Er kan een groot verschil tussen de
resultaten worden vastgesteld al naargelang van de activiteitensector en het individuele
risicoprofiel.
Nemen we als voorbeeld de inspecties met betrekking tot infrastructuur en hygiëne.
Net als in 2010 zijn bij de landbouwers de resultaten van die inspecties zeer goed Meer dan
98% van de 8.488 inspecties hadden een gunstig resultaat.
Er werden 5.751 inspecties uitgevoerd in agroalimentaire bedrijven (verwerking), 90%
daarvan waren gunstig.
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Inspecties betreffende infrastructuur en hygiëne in de sector van de directe verkoop aan de
consument wijzen er daarentegen op dat verbeteringen nodig zijn. Gunstige resultaten
werden vastgesteld in slechts :
• 55% van de 11.720 gecontroleerde horecabedrijven (restaurants, cafés, frituren,
snacks,…);
• 66% van de 3.464 grootkeukens (scholen, rusthuizen, ziekenhuizen,
kinderdagverblijven,…);
• 54% van de 10.297 detailhandelszaken.
Elke niet conforme controle gaf aanleiding tot ofwel een waarschuwing ofwel een procesverbaal van overtreding volgens de ernst van de overtreding. In 2011 werden er 4.413
processen-verbaal van overtreding opgesteld en werden 172 inrichtingen tijdelijk gesloten, de
meeste hiervan in de horeca en de detailhandel. Levensmiddelen, die een risico vormen voor
de consument (bijvoorbeeld niet nageleefde bewaartemperatuur of uiterste
consumptiedatum), werden uit de handel genomen (1.477 definitieve inbeslagnames op 220
ton producten).
De controlefrequentie is eveneens aangepast aan het individuele risicoprofiel. Daarom
hebben de operatoren, die hun autocontrolesysteem door een externe audit hebben laten
valideren, veel betere inspectieresultaten.
Het Voedselagentschap heeft eveneens externe audits aangevraagd voor zijn eigen
diensten.
Het is ISO 9001 gecertificeerd, ISO 17020 geaccrediteerd voor de
inspectiediensten evenals ISO 17025 geaccrediteerd voor de laboratoria en voor zijn
milieubeheer is het EMAS geregistreerd.
In 2011 heeft het meldpunt voor de consumenten (0800 13550) 4.604 klachten geregistreerd,
meer bepaald over de hygiëne van lokalen en personen (30%) en over de productie- en
bewaarmethodes van levensmiddelen (16%).
Er werden 281 collectieve voedsel toxi-infecties gemeld in 2011. In slechts 10% van de
gevallen werd de oorzaak van de vergiftiging geïdentificeerd. Daarom is het belangrijk het
FAVV in te lichten zodra de eerste symptomen verschijnen.

Door een passend gebruik van de budgettaire middelen kon het Agentschap de kosten van
zijn werking voor de Belgische belastingbetaler beperken tot 9,8 € per persoon en per jaar.
Dit waren enkele markante cijfers. U vindt alle details in ons activiteitenverslag 2011 dat u
kan downloaden op onze website : http://www.favv.be > publicaties > activiteitenverslagen.
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