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Autocontrole van de operatoren van de voedselketen –
omkadering door het FAVV
Als gevolg van de dioxinecrisis besliste België om de operatoren van de voedselketen te verplichten een systeem van autocontrole in te stellen. De Belgische regelgeving definieert dat systeem
als het geheel van maatregelen die de operatoren nemen om ervoor te zorgen dat producten
in elk stadium van de productie, verwerking en distributie beantwoorden aan de reglementaire
voorschriften voor de veiligheid van de voedselketen. De operatoren moeten erop toezien dat ze
die voorschriften effectief in acht nemen. De verplichtingen zijn bedoeld om tegemoet te komen
aan het Europese principe van responsabilisering van de exploitanten. Aan de basis van dat principe ligt het idee dat de eerste verantwoordelijke van een product diegene is die het op de markt
brengt en dat hij dus de risico’s van zijn activiteit moet beheersen.
Operatoren die dat wensen, kunnen hun systeem van autocontrole laten valideren door een certificeringsinstelling. Ze worden dan beschouwd als operatoren met minder risico dan de andere,
wat een invloed heeft op de frequentie van de FAVV-inspecties. Ondanks de inspanningen van
het FAVV en van de sectorale vertegenwoordigingen, is die validering nooit veralgemeend: 86 %
van de operatoren heeft zijn systeem voor autocontrole niet laten valideren. In die context is
het van belang dat de inspecties bij die operatoren betrekking hebben op de verificatie van hun
systeem.
Het Rekenhof heeft de programmering, planning en uitvoering onderzocht van de FAVV-inspecties die nagaan of de operatoren van de voedselketen de verplichte autocontrole in acht nemen.
Het Rekenhof onderzocht ook hoe het FAVV de certificeringsinstellingen omkadert die de systemen voor autocontrole moeten valideren.
Na afloop van dat onderzoek heeft het Rekenhof een reeks aanbevelingen geformuleerd die als
volgt te groeperen zijn.

De controles van het systeem voor autocontrole beter programmeren
Het onderzoek wees uit dat het systeem van het FAVV om inspecties te programmeren, het risico
inhoudt dat operatoren van wie het systeem voor autocontrole nooit werd gecontroleerd, gedurende te lange tijd niet aan een inspectie op dat vlak worden onderworpen.
Op basis van die vaststelling heeft het Rekenhof aanbevolen het systeem voor de programmering aan te vullen met een norm die garandeert dat alle operatoren na afloop van een bepaalde
termijn aan een autocontrole-inspectie zijn onderworpen.
Het Rekenhof beveelt ook aan verslag uit te brengen over de doeltreffendheid van de programmering van de autocontrole-inspecties door provinciale controle-eenheden.
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De Europese criteria voor de inspectiefrequentie eenduidig toepassen
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat het FAVV niet systematisch alle Europese criteria toepast
om te bepalen hoe vaak operatoren moeten worden geïnspecteerd. Het beveelt aan om voor alle
activiteiten van de voedselketen een inspectiefrequentie te bepalen op basis van de criteria uit de
Europese regelgeving: de geïdentificeerde risico’s, de voorgeschiedenis van de exploitanten, de
betrouwbaarheid van de controles door de exploitanten zelf en informatie die zou kunnen wijzen
op een inbreuk.

De autocontrole beter aanpakken
Het Rekenhof beveelt aan de inspectievragenlijsten aan te passen om meer aandacht te schenken aan de controle van de bewakingsmaatregelen die de operator moet instellen om de bestendigheid van de voedselveiligheid te verzekeren.

Werk maken van een geïntegreerde aanpak
Het Rekenhof meent dat de goede praktijken op het vlak van hygiëne en de bewakingsprocessen
die de operator instelt, niet los van elkaar mogen worden gezien. Hun co-existentie biedt immers
een meerwaarde voor de inspectie en maakt een volledigere evaluatie van de operator mogelijk.
Het Rekenhof pleit voor een geïntegreerde aanpak door een gezamenlijke inspectie in te voeren
van de goede hygiënepraktijken en de toezichtmaatregelen.

Databanken ontwikkelen
Het Rekenhof beveelt aan de databanken te verbeteren zodat ze nauwkeurig aangeven in hoeverre de operator het omkaderingsproces van zijn activiteit beheerst en gedetailleerde informatie verschaffen over toegekende versoepelingen inzake autocontrole.

De procedure voor de evaluatie van certificeringsinstellingen verbeteren
Het Rekenhof beveelt aan dat de FAVV-dienst die de certificeringsinstellingen van de autocontrolesystemen moet omkaderen, uit eigen beweging gebruik zou maken van negatieve inspectieresultaten en steekproeven bij operatoren die hun systeem voor autocontrole lieten valideren, in
plaats van te wachten tot de provinciale controle-eenheden een waarschuwing uitsturen.
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Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1

Actoren van de voedselketen

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is een instelling
van openbaar nut die in 2000 werd opgericht naar aanleiding van de dioxinecrisis1. Het
heeft de opdracht te waken over de veiligheid van de voedselketen en over de kwaliteit van
de levensmiddelen om de gezondheid van de consumenten te beschermen. Alle operatoren
die in België in de voedselketen actief zijn (horeca, groothandel, bedrijfsrestaurants…) moeten bij het FAVV geregistreerd zijn2.
Het FAVV doet inspecties, maar beschikt daarnaast over andere actiemiddelen zoals de
uitwerking en de uitvoering van een preventie-, bewustmakings- en informatiebeleid, en
de toekenning en intrekking van toelatingen en vergunningen die bepaalde operatoren
moeten hebben om hun activiteiten uit te oefenen. Het FAVV neemt monsters op basis
van een monsternemingsplan wanneer het bij operatoren op bezoek gaat. Het antwoordt
op klachten en op het snelle waarschuwingssysteem voor levensmiddelen en diervoeders
(Rapid Alert System for Food & Feed – RASFF3) van de Europese Unie.
Het FAVV heeft voor de uitvoering van zijn opdrachten ongeveer 1.300 medewerkers. Die
zijn verspreid over de centrale diensten, elf provinciale controle-eenheden (PCE), vijf interne laboratoria en een dienst die gecoördineerde onderzoeken uitvoert in het kader van
fraudebestrijding. Het FAVV werkt samen met de federale en regionale overheidsdiensten,
waaronder de politie en de douane. Zelfstandigen met opdracht 4 voeren voor het FAVV
controletaken (voornamelijk inspecties in de slachthuizen) en certificeringstaken uit onder
het toezicht van ambtenaren.
Het FAVV bestaat uit vier directies-generaal (DG Controlebeleid, DG Controle, DG Laboratoria en DG Algemene diensten) en onder andere uit twee comités die rechtstreeks afhangen van de gedelegeerd bestuurder. Het Raadgevend Comité formuleert op eigen initiatief

1

2

3

4

Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Als instelling van type A (geregeld door de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige
instellingen van openbaar nut) is het FAVV onderworpen aan de hiërarchische controle van een regeringslid dat de
beheersbevoegdheid uitoefent.
Een operator kan een niet-bezoldigde natuurlijke persoon zijn, een onderneming (in de zin van artikel 4 van de wet
van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen) of een publiek- of
privaatrechtelijke vereniging die al dan niet met winstoogmerk activiteiten verzekert die samenhangen met de
fasen van de productie, verwerking en distributie van een product.
Dit snelle waarschuwingssysteem is een netwerk. Als een lid van het netwerk over informatie beschikt over een
ernstig risico voor de menselijke gezondheid bij levensmiddelen of diervoeders, geeft het die informatie onmiddellijk door aan de Europese Commissie die ze aan alle leden doorstuurt. Door die informatie-uitwisseling kunnen
de lidstaten sneller en gecoördineerd optreden tegen gezondheidsbedreigingen.
Volgens het activiteitenverslag 2014 van het FAVV zouden er 350 VTE zelfstandigen met opdracht zijn.
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Autocontroleverplichting
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De notie exploitant die de Europese Unie gebruikt, is iets beperkter dan de Belgische notie operator.
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Die verplichtingen willen tegemoetkomen aan het Europese principe van responsabilisering van de exploitanten5 inzake voedselveiligheid voor alle producten die zij beheren. Aan
de basis van dit principe ligt het idee dat de eerste verantwoordelijke van een product diegene is die het op de markt brengt en dat hij dus de risico’s van zijn activiteit moet beheersen6.
Volgens het koninklijk besluit is autocontrole het geheel van maatregelen die de operatoren
nemen om ervoor te zorgen dat de producten in alle stadia van de productie, verwerking
en distributie, voldoen aan de wettelijke voorschriften op het vlak van de veiligheid van de
voedselketen, de kwaliteit van de producten die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen en de traceerbaarheid. De operatoren moeten ook toezien op de effectieve naleving van
deze voorschriften.
De operatoren moeten sinds 1 januari 2005 over een autocontrolesysteem (ACS) beschikken. Het FAVV moet erop toezien dat dit systeem wordt ingevoerd en in de praktijk wordt
gebracht.
Om ondernemingen te helpen hun eigen autocontrolesysteem op te zetten, hebben de activiteitensectoren en -subsectoren gidsen uitgewerkt. Dat gebeurde op basis van een analyse
van de gevaren verbonden aan de activiteiten, de processen, de uitrustingen, het personeel,
de omgeving en de producten in kwestie en op basis van de vereisten van de wetgeving en
de internationale gebruiksnormen. Het FAVV moet die gidsen valideren na advies van het
Wetenschappelijk Comité7.
Eind 2005 waren slechts zeven sectorgidsen gevalideerd. Dat aantal is toegenomen van 9 in
2006 naar 37 in 20138 en bleef in 2014 hetzelfde. Vanaf 2007 preciseerde het Wetenschappelijk Comité van het FAVV dat er kwaliteitsverschillen bestonden tussen de gidsen, bv.
qua wetenschappelijke juistheid, volledigheid van de vermelde relevante gevaren en begrijpelijkheid voor de gebruiker. De gidsen werden aangepast om tegemoet te komen aan de
opmerkingen van het FAVV. Eind 2011 dekte het toepassingsgebied van de gidsen meer dan
95 % van de voedselketen af.
Ondanks de fundamentele hulp die de gidsen bieden en de inspanningen die het FAVV en
de beroepsorganisaties leveren, zijn er moeilijkheden bij de invoering van de autocontrole.
Sommige operatoren leven de autocontroleprincipes niet na. Het FAVV preciseert in zijn
Businessplan 2012-2014 dat een niet te verwaarlozen aantal ondernemingen op dit vlak nog
illegaal bezig zijn, waarvan één op vijf in de verwerkende sector.
Het FAVV geeft in zijn jaarverslag 2014 statistieken over de verificaties die het heeft uitgevoerd naar het opzetten van de autocontrole en om te kijken of de operatoren voldoen-

5
6
7

8

De notie exploitant die de Europese Unie gebruikt, is iets beperkter dan de Belgische notie operator.
De Europese regels voor voedselveiligheid komen aan bod in hoofdstuk 2.
Het FAVV kan ook zelf gidsen opstellen, wijzigen en verspreiden na overleg met de vertegenwoordigers van de
betrokken partijen krachtens het koninklijk besluit van 11 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van
14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen en tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2013 betreffende de versoepeling van de toepassingsmodaliteiten
van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige inrichtingen in de voedselketen.
De evolutie is als volgt: 9 gidsen in 2006, 17 in 2007, 23 in 2008, 27 in 2009, 31 in 2010, 33 in 2011, 35 in 2012 en 37 in
2013. Bron: Raadgevend Comité van 26 februari 2014, Autocontrole – cel Validering van de Gidsen.
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de over de autocontrole weten. Bij de 23.799 verificaties van het autocontrolesysteem in
2014 werd gemiddeld in 24,5 % van de gevallen vastgesteld dat het niet conform was, maar
met een grote variatie tussen subsectoren. 37,3 % van de horeca-inrichtingen zijn bijvoorbeeld niet in overeenstemming, terwijl dat 15,7 % is voor de industriële zuivelsector.
De operator kan ook vragen om zijn autocontrolesysteem te valideren. Die facultatieve validatie, door een certificeringsinstelling of door het FAVV, moet een extra garantie bieden
voor de veiligheid van de producten. Eind 2014 hadden 22.163 van de 156.854 bij het FAVV
geregistreerde inrichtingen, d.i. 14 %, de validering van hun autocontrolesysteem gevraagd
en gekregen. In 2007 waren dat er maar 3.300. Het valideringspercentage varieert echter
naargelang van de activiteitensector. Ongeveer 1 % van de horeca-inrichtingen heeft een
gevalideerd autocontrolesysteem, terwijl dat 21,8 % is voor de verwerkende sector en 42,8 %
voor de primaire productie9.

1.3

Motivering en reikwijdte van de audit

De moeilijkheden bij het opzetten en het begrip van het autocontrolesysteem in bepaalde
sectoren van de voedselketen tonen het belang van een audit in dit specifieke domein aan.
Het Rekenhof wil met deze audit onderzoeken hoe het FAVV zich heeft georganiseerd om
te verzekeren dat de operatoren een autocontrolesysteem uitwerken dat bijdraagt tot de
voedselveiligheid en om te controleren of dat werkelijk wordt toegepast. Het Rekenhof is
bij het onderzoek van het optreden van het FAVV niet alleen nagegaan of het jaarlijkse
controleprogramma werd afgewerkt. Het heeft ook het kader van de autocontrole door het
FAVV onderzocht om een uitspraak te kunnen doen over de doeltreffendheid of de zwakke
punten ervan.

1.4

Onderzoeksvragen, -normen en -methodes

De onderzoeksvragen luiden als volgt:
1)
2)

Is de (al dan niet gevalideerde) autocontrole doeltreffend omkaderd door het FAVV?
Draagt het omkaderingsbeleid van het FAVV voor de autocontrole voldoende bij tot de
voedselveiligheid?

Om die onderzoekvragen te beantwoorden, onderzoekt het verslag achtereenvolgens de
hoe het FAVV de verificatie van de autocontrole organiseert (hoofdstuk 3), welke informatie
het FAVV heeft over de kwaliteit van de autocontrole van de operatoren (hoofdstuk 4) en
hoe het FAVV de certificeringsinstellingen van de autocontrolesystemen omkadert (hoofdstuk 5). Eerst wordt de Europese regelgeving samengevat in hoofdstuk 2.
De referentienormen van de audit zijn de Europese en nationale regelgeving en de professionele praktijken en aanbevelingen. Ook de interne instructies van het FAVV werden in
aanmerking genomen.

9

Die percentages moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd omdat ze zijn uitgedrukt in inrichtingseenheden.
Elke inrichtingseenheid kan andere technische specificaties en aantallen verrichtingen hebben.
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Het Rekenhof heeft de Europese en Belgische wetteksten en reglementen die het
onderzoeksdomein omkaderen, geanalyseerd. Ter vervollediging van de beschikbare informatie heeft het ook de hoofden van de directie-generaal Controlebeleid, de directiegeneraal Controle en drie provinciale controle-eenheden van het FAVV geïnterviewd. Het
Rekenhof heeft vervolgens de beheersgegevens van de controles onderzocht die het FAVV
heeft verstrekt.

1.5

Tijdschema

11 mei 2016	Verzending van het voorontwerp van verslag naar de gedelegeerd bestuurder van het FAVV
17 juni 2016	Brief van de gedelegeerd bestuurder van het FAVV
28 juni 2016	Mondeling tegensprekelijk debat ter aanvulling van het schriftelijk
antwoord van de gedelegeerd bestuurder
5 oktober 2016	Verzending van het ontwerpverslag naar de minister van Middenstand,
Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
9 november 2016	Antwoord van de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s,
Landbouw en Maatschappelijke Integratie
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Hoofdstuk 2

Europese regels voor voedselveiligheid
De Europese Unie speelt een essentiële rol in de wereldhandel van levensmiddelen. Gaandeweg heeft ze een geheel aan richtlijnen ingevoerd om de voedselveiligheid te verbeteren
en de burgers meer vertrouwen te geven in de levensmiddelen die vrij mogen worden verhandeld op de interne markt.
Bij het begin van de jaren 2000 wenste de Europese Unie de bepalingen over hygiëne, die
tot dan toe over zeventien richtlijnen van de gemeenschap waren verspreid, te herwerken,
te harmoniseren en te vereenvoudigen. Deze hervorming, onder de titel “hygiënepakket”,
was bedoeld om één transparant beleid in te voeren op het vlak van hygiëne. De Europese
Unie heeft beslist met alle aspecten van de voedselproductieketen in zijn continuïteit rekening te houden (van de primaire productie tot het leveren van de levensmiddelen aan de
consument).
Het hygiënepakket omvat zes verordeningen die de eisen voor voedselveiligheid vastleggen.
Verordening 178/200210 vormt de basis. Ze richt een nieuwe Europese Autoriteit op die de
risico’s op het vlak van levensmiddelen moet evalueren en verruimt het systeem van snelle
waarschuwingen (RASFF) naar diervoeders. Ze legt de grote principes van voorzichtigheid
en transparantie ten aanzien van de burgers vast en herinnert eraan dat risicoanalyse de
grondslag vormt van de voedselwetgeving en noodzakelijk is om een hoog niveau van gezondheidsbescherming te halen. Ze definieert de verplichtingen van traceerbaarheid en terugroeping van producten die van toepassing zijn op de exploitanten van de voedselketen.
Verordening 852/2004 11 stelt voor de exploitanten van de levensmiddelensector, ook voor
die van de primaire productie, algemene hygiëneregels vast die van toepassing zijn op alle
levensmiddelen. Deze verordening wordt aangevuld door verordening 853/2004 12 en verordening 183/200513, die de regels inzake hygiëne voor de producten van dierlijke oorsprong
en de diervoeders definiëren.
De algemene regels die van toepassing zijn op de uitvoering van de controles door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, op de levensmiddelen en diervoeders worden gedefinieerd

10 Verordening 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit
voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden.
11 Verordening 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne.
12 Verordening 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong.
13 Verordening 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne.
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door verordening 882/2004 14. Verordening 854/2004 15 bevat de specifieke regels voor de organisatie van de controles op producten van dierlijke oorsprong.

2.1

Responsabilisering van de exploitanten van de voedselketen

De Europese Unie bepaalt de voornaamste hygiënevoorschriften voor de exploitanten van
de voedselketen. De exploitant moet ervoor zorgen dat de inrichting en het concept van
zijn lokalen, installaties en uitrustingen het mogelijk maken goede hygiënepraktijken te
implementeren16.
Ze legt ook het principe vast dat de exploitant het best in staat is om een beveiligd systeem
voor levering van de levensmiddelen uit te werken en ervoor te zorgen dat ze veilig zijn. De
exploitant moet er bijgevolg in alle stadia van de productie, verwerking en distributie over
waken dat ze beantwoorden aan de voorschriften van de levensmiddelenwetgeving die van
toepassing zijn op zijn activiteiten. Hij moet ook controleren of die voorschriften gevolgd
worden17. Hij draagt de primaire juridische aansprakelijkheid om toe te zien op de veiligheid van de levensmiddelen. Die responsabilisering van de exploitant impliceert dus het
invoeren van goede hygiënepraktijken maar ook het toezien op de naleving van die goede
praktijken om veilige producten op de markt te brengen.
De leiding en het personeel dat de risico’s moet beheersen, moeten de principes en praktijken van levensmiddelenhygiëne voldoende kennen om de mogelijke risico’s te beoordelen,
de juiste preventieve en corrigerende maatregelen te nemen en om te zorgen voor een doeltreffende opvolging en een doeltreffend toezicht 18.
Verordening 852/2004 verplicht de exploitanten die activiteiten uitoefenen in een stadium
van de productie (buiten de primaire productie), de verwerking en de distributie, een of
meer permanente procedures in te voeren, toe te passen en te handhaven op basis van de
principes van de HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). De HACCP-principes zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

de gevaren onderkennen;
de kritische punten bepalen waar een controle onontbeerlijk is;
kritische grenswaarden vaststellen die aangeven wat aanvaardbaar is en wat niet;
bewakingsprocedures op de kritische controlepunten vaststellen en toepassen;
de te implementeren corrigerende maatregelen vaststellen;
procedures volgen om na te gaan of de geïmplementeerde HACCP doeltreffend is;
documenten en registers opstellen om te bewijzen dat de bovenvermelde maatregelen
effectief werden toegepast.

14 Verordening 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de
naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en
dierenwelzijn.
15 Verordening 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong.
16 Verordeningen 852/2004 en 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005 tot vaststelling
van voorschriften voor diervoederhygiëne.
17 Artikel 17 van de bovenvermelde verordening 178/2002.
18 FAO, Principes généraux d’hygiène alimentaire, CAC/RCP 1-1969.
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Volgens artikel 5 van verordening 852/2004 kan de Europese Commissie nadere bepalingen
vaststellen voor de risicoanalyse en de beheersing van de kritische punten, om de toepassing ervan door bepaalde exploitanten van de voedselketen te vergemakkelijken, o.m. door
verklarende gidsen op te stellen.
De vereisten van het HACCP-systeem zouden voldoende soepel moeten zijn om in alle situaties te kunnen worden toegepast, zelfs in kleine bedrijven.
Tot besluit:
•

•

Een exploitant moet zijn activiteiten kennen en ze onder controle hebben om bij te
dragen tot de voedselveiligheid. Hygiëneregels samen met bewakingsmaatregelen, al
dan niet op basis van procedures gebaseerd op de HACCP, vormen de stappen die de
exploitant moet nemen om ervoor te zorgen dat zijn producten beantwoorden aan de
reglementaire voorschriften van voedselveiligheid, in alle stadia van de productie, de
verwerking en de distributie.
Tegenover elke risicotype moet de exploitant een passende bewakingsmaatregel plaatsen, of het nu gaat om een gewone controle, een regelmatige controle van de aandachtspunten en/of een permanente controle van een kritisch controlepunt.

2.2

Verantwoordelijkheden van de bevoegde autoriteit

2.2.1 Controleactiviteiten, -methodes en -technieken
De Europese Unie is van oordeel dat de bevoegde autoriteit van elke lidstaat de naleving
van de regels van de exploitanten moet omkaderen door controles. Elke lidstaat werkt een
nationaal meerjarencontroleplan uit gebaseerd op strategische doelstellingen en stelt een
jaarverslag op over de uitvoering ervan.
De Europese Unie bepaalt in verordening 882/2004 de inhoud van de controles die de autoriteiten regelmatig moeten uitvoeren. De geschikte controlemethoden en –technieken zijn
monitoring, bewaking, verificatie, audits, inspectie, bemonstering en analyse19.
Die controles omvatten de volgende activiteiten20:
•
•
•
•

•

analyse van de controlesystemen die de exploitanten hebben ingesteld;
inspectie van installaties, grondstoffen, halffabrikaten, materialen die bestemd zijn om
met levensmiddelen in aanraking te komen, schoonmaakprocessen, etikettering…;
controle van de hygiënetoestand;
evaluatie van de procedures voor goede fabricagepraktijken, goede hygiënepraktijken,
goede landbouwpraktijken, en HACCP-principes, rekening houdend met het gebruik
van richtsnoeren die daartoe in overeenstemming met de communautaire wetgeving
zijn opgesteld;
onderzoek van schriftelijk bewijsmateriaal en andere documentatie die van belang kunnen zijn om na te gaan of de wetgeving op diervoeders en levensmiddelen is nageleefd;

19 Artikel 10, punt 1, van verordening 882/2004 organiseert de officiële controles van de algemene hygiëneregels
terwijl verordening 854/2004 de controle van de specifieke hygiëneregels voor producten van dierlijke oorsprong
organiseert.
20 Artikel 10, punt 2, van verordening 882/2004.
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•
•
•
•

gesprekken met exploitanten en met hun personeel;
aflezen van de waarden die de meetinstrumenten van het diervoeder- of levensmiddelenbedrijf geregistreerd hebben;
controles door de bevoegde autoriteit, met eigen instrumenten, om de metingen van de
exploitanten te controleren;
elke andere activiteit die wordt verricht om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van
de verordening worden bereikt.

De controleactiviteiten weerspiegelen een geïntegreerde aanpak van de exploitant en de
talrijke beoogde controleopties. Bij een controle moet de bevoegde autoriteit alle aspecten
van de levensmiddelen en de diervoeders inspecteren om na te gaan of ze in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften. De controles die de Europese Unie vraagt zijn
echter niet beperkt tot die inspecties. De Unie eist ook dat de bevoegde autoriteit alle controlesystemen die de exploitant heeft ingesteld, onderzoekt en de procedures voor goede
fabricagepraktijken, goede hygiënepraktijken, goede landbouwpraktijken en HACCP-principes beoordeelt21.
Uit de controles die de Europese Unie vraagt, blijkt dat er een koppeling moet zijn tussen
de goede hygiënepraktijken en de controlemaatregelen die de exploitant moet instellen.
2.2.2 Frequentie en doeltreffendheid van de controles
De Europese Unie stelt vast hoe de controles moeten worden georganiseerd. De bevoegde
autoriteiten moeten regelmatig controles uitvoeren op basis van een risicobeoordeling en
aan een relevante frequentie om de doelstellingen van verordening 882/2004 te bereiken22.
Ze moeten rekening houden met de vastgestelde risico’s (die verband houden met de producten, de activiteiten enz.), de voorgeschiedenis van de exploitanten, de betrouwbaarheid
van de controles die ze zelf uitvoeren en alle informatie die zou kunnen wijzen op nietnaleving.
De Europese Unie verwacht van de bevoegde autoriteiten ook dat ze waken over de doeltreffendheid en de opportuniteit van hun controles.

2.3

Controles van de Europese Unie

De Europese Commissie voert regelmatig algemene en specifieke audits uit in de lidstaten. Die moeten voornamelijk nagaan of de controles van de lidstaten volgens de nationale
meerjarencontroleplannen verlopen en het gemeenschapsrecht naleven. Bij specifieke domeinen kunnen de algemene audits worden vervolledigd met specifieke audits en inspecties. Die hebben tot doel:
•

•

na te gaan of het nationaal meerjarencontroleplan, de wetgeving op levensmiddelen en
diervoeders, en de wetgeving op dierengezondheid en dierenwelzijn worden uitgevoerd;
ze kunnen inspecties ter plaatse omvatten van de officiële diensten en van de installaties
die verbonden zijn aan de sector die door de audit wordt beoogd;
de werking en de organisatie van de bevoegde autoriteiten te verifiëren;

21 Artikel 10 van verordening 882/2004.
22 Artikel 3 van verordening 882/2004.
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•
•

onderzoeken in te stellen naar belangrijke of recurrente problemen in de lidstaten;
onderzoeken in te stellen naar noodsituaties, nieuwe problemen of recente evoluties in
de lidstaten.
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Hoofdstuk 3

Organisatie van de verificatie
van het autocontrolesysteem
3.1

Context

Het FAVV richt zijn inspecties hoofdzakelijk op de verificatie van de wettelijke en reglementaire voorschriften. Zo heeft het verschillende vragenlijsten (checklists) opgesteld, bijvoorbeeld over de infrastructuur, de inrichting en de hygiëne, over de verpakking en de
etikettering en over het vervoer en de epidemiologische bewaking.
Ter vervollediging wordt de toepassing van de autocontrole, voorgeschreven door het
koninklijk besluit van 14 november 2003, nagegaan. Het FAVV heeft ook daarvoor vragenlijsten opgesteld.
Als een ambtenaar van de provinciale controle-eenheid (PCE) van het FAVV bij een inspectie overtredingen vaststelt, stuurt hij een waarschuwing of stelt hij een proces-verbaal op.
De operator moet dan de vastgestelde tekortkomingen verhelpen en opnieuw worden gecontroleerd. Die “hercontrole” concentreert zich op de punten van niet-overeenstemming
die bij de basisinspectie werden vastgesteld. Ze vindt plaats binnen een redelijke termijn,
rekening houdend met de tijd die de operator krijgt om de tekortkomingen te verhelpen. Na
die hercontrole kan er nog een opvolgingsinspectie bij de operator komen. Die inspecties
blijven een zekere druk leggen op de operatoren. Het programma van de opvolgingsinspecties wordt jaarlijks vastgelegd in een programma dat los staat van dat van de initiële
controles.

3.2

Risico’s bij de programmering van de verificaties van het autocontrolesysteem

3.2.1 Systeem voor de programmering van de inspecties
Binnen de sectoren worden de activiteiten van de operatoren geïdentificeerd volgens het
type van verrichting. Het FAVV gebruikt hiervoor de term “PAP”, wat staat voor plaats
(P), aard van de activiteit (A) en product (P). Voorbeelden van identificaties via PAP zijn:
“Landbouwbedrijf – houden – schapen en geiten”, “kwekerij – houden – aquacultuurschaaldieren”, “school – productie en distributie – maaltijden”.
De directie-generaal Controlebeleid van het FAVV stelt het jaarlijkse controleprogramma23
van inspectiefrequenties hoofdzakelijk op op basis van een evaluatie van de risico’s in de
activiteitensectoren van de voedselketen. Bij schoolkeukens wordt bijvoorbeeld een PAP
waar alleen maaltijden worden opgewarmd die door derden geleverd worden, minder vaak
geïnspecteerd dan een PAP waar maaltijden worden bereid.

23 Dit controleprogramma heeft betrekking op de initiële controles. Die moeten worden onderscheiden van de hercontroles en van de opvolgingsinspecties.

24

Hoe vaak het autocontrolesysteem geïnspecteerd wordt, hangt af van of dat autocontrolesysteem gevalideerd is of niet. Als het gevalideerd is door een certificeringsinstelling of het
FAVV, wordt de frequentie verminderd.
Het controleprogramma wordt verder uitgesplitst in een inspectieplan dat per PAP de inspectiefrequentie en het uitvoeringspercentage van de verschillende controlethema’s vermeldt (infrastructuur, inrichting en hygiëne; traceerbaarheid; autocontrole…). Concreet
wordt de basisfrequentie uitgedrukt in aantal inspecties per jaar (1= één inspectie/jaar, 0,5=
één inspectie om de twee jaar enz.). Bij elke PAP wordt per controlethema een verwacht
uitvoeringspercentage vermeld. Een controlethema met een uitvoeringspercentage van
minder dan 100 % zal niet bij elke inspectie worden onderzocht. Het controleprogramma
bepaalt dat het thema Infrastructuur, inrichting en hygiëne systematisch bij elke inspectie
wordt gecontroleerd. Voor het thema Autocontrolesysteem daarentegen, dat een aanzienlijk deel van de inspectiepunten van de autocontrole omvat, varieert het percentage naargelang van de PAP tussen 25 en 100 %24.
Het FAVV geeft een andere betekenis aan het verwachte uitvoeringspercentage naargelang van de inspectiefrequentie die op de PAP van toepassing is. Het uitvoeringspercentage
wordt gedefinieerd:
•

•

met verwijzing naar de operator, als de inspectiefrequenties hoger liggen dan of gelijk
zijn aan één keer per jaar (een uitvoeringspercentage van 50 % wil dan bijvoorbeeld zeggen dat het controlethema bij één inspectie op twee aan bod komt);
met verwijzing naar de operatorenpopulatie die dezelfde activiteit uitoefent, als de inspectiefrequentie lager ligt dan één keer per jaar (een uitvoeringspercentage van 50 %
wil dan bijvoorbeeld zeggen dat het controlethema bij de helft van de operatoren van de
geïnspecteerde populatie aan bod komt).

De DG Controle zet het inspectieplan om in een planning van de inspecties. Die omvat een
deadline voor het bezoek per operator op basis van de inspectiefrequenties. De ambtenaren
van de provinciale controle-eenheden bepalen het controlethema dat (of de controlethema’s die) ze bij de inspectie aan bod zullen laten komen.
De instructies25 van het FAVV bepalen dat de ambtenaar die de controle doet, de voorgeschiedenis van de operator nakijkt om de inspectie voor te bereiden, maar preciseren niet
wat de doelstellingen daarvan zijn.
3.2.2 Risico op niet-afdekking van de populatie
Het programmeringssysteem van het FAVV bepaalt dat voor sommige subsectoren van activiteiten met een inspectiefrequentie van minder dan één keer per jaar, het thema Autocontrolesysteem maar bij 50 % of zelfs 25 % van de geïnspecteerde operatorenpopulatie
wordt gecontroleerd.

24 Het gaat om de percentages gedefinieerd voor door het FAVV uitgevoerde controles. Er is voorzien in percentages
van 14 %, 29 %, 33 % en 100 % voor de inspecties die worden uitgevoerd door zelfstandigen met opdracht. Die
inspecties worden niet in de analyse betrokken.
25 FAVV, Procedure - Uitvoering van het inspectieplan, 2010 / 250 / CONT versie 4 (van toepassing sinds 13 mei 2013).
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Als de inspectiefrequentie minstens één keer per jaar is, komt de toepassing van het uitvoeringspercentage erop neer dat het controlethema over verschillende inspecties van eenzelfde operator wordt gespreid. In dat geval is er in principe geen risico dat de populatie niet
wordt afgedekt.
Als de inspectiefrequentie daarentegen minder dan één keer per jaar is, bevat het uitvoeringspercentage, zoals het FAVV het vaststelt, geen doelstelling meer van afdekking van de
populatie. Als het uitvoeringspercentage lager ligt dan 100 %, is het mogelijk dat bepaalde
operatoren verschillende jaren niet voor dat thema worden gecontroleerd, terwijl andere
misschien herhaaldelijk worden gecontroleerd. Als aan het uitvoeringspercentage in dat geval geen doelstelling is gekoppeld van afdekking van de hele populatie binnen een bepaalde
termijn, houdt die werkmethode het risico in dat bij bepaalde operatoren nooit het thema
Autocontrolesysteem wordt geverifieerd.
Het Rekenhof heeft onderzocht26 of het risico op niet-afdekking van de populatie van operatoren, na een theoretische termijn waarbinnen de volledige operatorenpopulatie zou moeten worden gecontroleerd, zich heeft geconcretiseerd.
Het Rekenhof heeft daartoe alle PAP die door operatoren uitgeoefend worden, opgedeeld
in twee subpopulaties. Elk beantwoordt aan één van de twee definities van het uitvoeringspercentage (per operator of in verhouding tot een operatorenpopulatie). De opdeling
is gebeurd op basis van de inspectiefrequenties en de uitvoeringspercentages27 gedefinieerd
in het inspectieplan dat van kracht was toen de geanalyseerde gegevens voor het thema
Autocontrolesysteem werden opgevraagd.
Door de inspectiefrequentie te koppelen aan het verwachte uitvoeringspercentage voor de
verificatie van het thema Autocontrolesysteem heeft het Rekenhof de theoretische termijn
berekend waarbinnen een dergelijke verificatie normaal kan worden verwacht en heeft het
onderzocht of het FAVV minstens één controle van dat thema per operator had uitgevoerd
na afloop van die theoretische termijn.
De resultaten van die analyse, waarvan de details terug te vinden zijn in bijlage 1 van dit
verslag, bevestigen dat de programmering van de inspecties op basis van een eenvoudige
combinatie van een inspectiefrequentie en een uitvoeringspercentage van de controle van
de operatoren leidt tot heel verschillende afdekkingspercentages tussen de twee subpopulaties. Ze houdt ook het risico in dat het thema Autocontrolesysteem van sommige operatoren heel lang niet wordt geverifieerd.
Tabel 1 geeft een overzicht van de populatie actieve operatoren op 23 juli 2014 die zijn onderworpen aan het controlethema Autocontrolesysteem. De operatoren zijn daarbij ingedeeld
volgens inspectiefrequentie en uitvoeringspercentage van de controle in samenhang met
hun activiteit, die volgens het inspectieplan van het FAVV en de voorgeschiedenis van die
operatoren, het FAVV ertoe moeten brengen een eerste verificatie van het thema Autocontrolesysteem uit te voeren.

26 Zie bijlage 1.
27 Een uitvoeringspercentage voor elk van de 158 PAP vermeld in het inspectieplan.
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Tabel 1 – Verdeling van de operatoren volgens inspectiefrequentie en uitvoeringspercentage van het
thema Autocontrolesysteem van de PAP die als eerste moet worden gecontroleerd door het
FAVV volgens het inspectieplan
Inspectiefrequentie

Uitvoeringspercentage van de controle ( %)

≥ 1 x/jaar

< 1x/jaar

25

470

1.733

50

-

74.293

100

1.551

10.196

Totaal

2.021

86.222

Bron: Rekenhof op basis van inspectieplan V36, de gegevens over de PAP die de operatoren uitoefenden
op 23 juli 2014 en de gegevens over de resultaten van de valideringsaudits van de autocontrolesystemen
(voor de methodologische aspecten, zie bijlage 1)
De volgende tabellen geven een overzicht van het aantal actieve operatoren op
23 juli 2014 waarvoor het thema Autocontrolesysteem niet werd geverifieerd na afloop van
de door het Rekenhof berekende theoretische inspectietermijn.
Tabel 2 – Verdeling van de operatoren waarvoor het inspectieplan minstens één inspectie per jaar
oplegt en waarvan het thema Autocontrolesysteem niet werd geverifieerd na afloop van de
theoretische inspectietermijn
Inspectie ≥ 1 x/jaar
Uitvoerings-
percentage van de
controle ( %)

Aantal operatoren die
voor de eerste keer moeten worden gecontroleerd
voor 31 december 2013

Aantal nooit
gecontroleerde
operatoren

Percentage niet-
gecontroleerde
operatoren

25

270

25

9,3 %

50

0

-

-

100

1.409

94

6,7 %

Totaal

1.679

119

7,1 %

Bron: Rekenhof
Tabel 2 betreft operatoren die volgens het inspectieplan minstens één keer per jaar moesten
worden geïnspecteerd. In dat geval zijn de risico’s dat bepaalde operatoren aan alle inspecties ontsnappen, in principe beperkter. Uit de resultaten blijkt nochtans dat dat risico niet
helemaal uitgesloten is. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat gemiddeld 7,1 % van de operatoren niet werd gecontroleerd. Voor de operatoren waarvoor een uitvoeringspercentage van
25 % van het thema Autocontrolesysteem van toepassing was (thema te onderzoeken bij
één inspectie op vier) werd bij 9,3 % van de operatoren geen dergelijke verificatie uitgevoerd
binnen de theoretische termijn. De 25 niet-gecontroleerde operatoren zijn actief in de verwerkingssector (20 zuivelbedrijven en 5 fabrikanten van levensmiddelen op basis van rauwe
eieren). Dat percentage bedraagt 6,7 % voor de operatoren waarvoor in het inspectieplan
nochtans één inspectie per jaar bij elke operator en een controle van het thema Autocontrolesysteem bij die inspectie was vooropgesteld.
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Voor dit segment van de populatie (operator die minstens één keer per jaar geïnspecteerd
moet worden) is die afwezigheid van controle niet toe te schrijven aan het programmeringssysteem.
Het FAVV preciseert in zijn antwoord de redenen waarom de meeste van de 94 operatoren
gekoppeld aan een verwacht uitvoeringspercentage van 100 % worden vermeld alsof er geen
eerste controle van het thema Autocontrolesysteem werd uitgevoerd (operator actief onder
het erkenningsnummer van een andere operator, tijdelijke vereniging, stopzetting van activiteit)
Tabel 3 – Verdeling van de operatoren waarvoor het inspectieplan minder dan één inspectie per jaar
oplegt en waarvan het thema Autocontrolesysteem niet werd geverifieerd na afloop van de
theoretische inspectietermijn
Inspectie < 1 x /jaar
Uitvoerings-
percentage van de
controle

Aantal operatoren die voor
de eerste keer moeten
worden gecontroleerd
voor 31 december 2013

Aantal nooit
gecontroleerde
operatoren

Percentage niet-
gecontroleerde
operatoren

25

317

49

15,5 %

50

24.252

9.982

41,2 %

Subtotaal

24.569

10.031

40,8 %

7.494

925

12,3 %

32.063

10.956

34,2 %

100
Totaal
Bron: Rekenhof

De resultaten van tabel 3 bevestigen dat het programmeringssysteem van het FAVV het
risico inhoudt dat operatoren veel te lang aan elke verificatie van het thema Autocontrolesysteem ontsnappen. Ter herinnering: de theoretische termijn die het Rekenhof bij deze
analyse gebruikt om die controleperiode te meten, is berekend door de frequentie en het
uitvoeringspercentage van het inspectieplan te combineren. Als het inspectieplan bijvoorbeeld een inspectie om de twee jaar oplegt en het thema Autocontrolesysteem bij één inspectie op twee moet worden onderzocht, moet volgens de door het Rekenhof berekende
theoretische termijn het thema Autocontrolesysteem één keer om de vier jaar worden gecontroleerd bij alle operatoren van de populatie.
Voor het onderzochte inspectieplan werd het thema Autocontrolesysteem niet binnen de
geplande theoretische termijn gecontroleerd bij 40,8 % van de operatoren waarvoor het
plan een inspectiefrequentie van minder dan één keer per jaar oplegt en een uitvoeringspercentage van de controle van het thema Autocontrolesysteem van minder dan 100 %. Het
gaat om 10.031 operatoren.
Uit tabel 3 blijkt ook dat 12,3 % (925) van de operatoren waarvoor het inspectieplan een
uitvoeringspercentage van 100 % oplegde voor de verificatie van het thema Autocontrolesysteem, toch niet werd geïnspecteerd. Uit die vaststelling blijkt dat het FAVV niet alle
controles heeft uitgevoerd die het in zijn inspectieplan had opgenomen.
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In totaal werd bij gemiddeld 34,2 % van de operatoren waarvoor niet minstens één inspectie per jaar gepland was, het thema Autocontrolesysteem tijdens de theoretische termijn
niet geïnspecteerd.
De meeste niet-gecontroleerde operatoren behoren tot de distributie- en de horecasector,
zoals in de onderstaande tabel wordt aangegeven.
Tabel 4 – Verdeling van de niet-geïnspecteerde operatoren op basis van hun theoretische termijn voor
de verificatie van het thema Autocontrolesysteem (per activiteitensector)
Activiteitensector
Horeca en collectiviteiten

Distributie
Verwerking
Totaal

Theoretische termijn voor de verificatie
van het thema Autocontrolesysteem
(aantal jaren)

Aantal operatoren

4

1.003

6

4.763

8

258

6

1.518

8

2.440

8

49
10.031

Bron: Rekenhof
Het Rekenhof brengt tot slot in herinnering dat volgens het FAVV de provinciale controleeenheden de controlethema’s bepalen die ze bij hun inspecties gaan onderzoeken. Volgens
de procedure moet de controlerende ambtenaar de voorgeschiedenis van de operator nagaan. Uit de bovenstaande bevindingen blijkt dat die verificatie van de voorgeschiedenis
niet waarborgt dat de populatie te controleren operatoren wordt afgedekt.
Kortom: het systeem van het FAVV voor de programmering van de verificaties van het thema Autocontrolesysteem leidt ertoe dat een niet-verwaarloosbaar aandeel operatoren aan
een dergelijke controle ontsnapt, voornamelijk in de gevallen waar het inspectieplan een
frequentie van minder dan één inspectie per jaar oplegt.
Het Rekenhof stelt daarenboven vast dat het FAVV geen rapportering heeft over de verwezenlijking van de controledoelstellingen per controlethema. De DG Controlebeleid kan dus
niet nagaan welke controles wel geprogrammeerd maar niet uitgevoerd zijn. Ze kan evenmin de provinciale controle-eenheden de redenen daarvoor vragen.
Het FAVV wijst er in zijn antwoord op dat de toepassing Planifood, die sinds de audit van
het Rekenhof in productie is gegaan, een planning van de inspecties bevat per PAP en niet
meer per operator. Dankzij die toepassing en het systeem Dynamo28, dat in 2016-2017 in
werking zal treden, zullen de controleurs een duidelijker zicht hebben op de controles die in
het verleden bij een operator werden uitgevoerd. Ze zullen ook de operatoren die nog nooit
op een specifiek thema werden gecontroleerd, sneller kunnen identificeren. De applicatie

28 Het Dynamo-project zal de huidige statische checklists omvormen tot dynamische checklists. Het is onder meer
de bedoeling de invoer van de antwoorden in de checklists te vergemakkelijken door aangepaste checklists voor te
stellen op basis van de PAP en de te inspecteren thema’s.
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Dynamo, die de geïnspecteerde controlethema’s per operator-PAP registreert, zou een betere rapportering van de uitgevoerde inspecties mogelijk moeten maken.
Volgens het Rekenhof zou het FAVV zijn programmeringssysteem moeten aanpassen om
te vermijden dat het thema Autocontrolesysteem te weinig of bij bepaalde operatoren zelfs
niet wordt geverifieerd.
Om ervoor te zorgen dat de theoretische termijn, die de combinatie is van de frequentie en
het uitvoeringspercentage van het thema Autocontrolesysteem, de maximumtermijn wordt
waarbinnen alle operatoren van een beoogde PAP worden gecontroleerd, zou het FAVV de
programmering voor dat thema moeten vervolledigen met een doelstelling die streeft naar
100 % afdekking van de betrokken operatorenpopulatie in een bepaalde periode. Die doelstelling zou de ambtenaren van de provinciale controle-eenheden een richtsnoer bieden
om bij het raadplegen van de voorgeschiedenissen de controlethema’s te bepalen. Ze zou
ook de mogelijkheid bieden voor een rapportering over de doeltreffendheid van de programmering van de door de provinciale controle-eenheden uitgevoerde controles, voor alle
operatoren die onder de autocontroleverplichting vallen.
Het FAVV preciseert dat het nooit het streefdoel geweest is dat 100 % van de operatoren
gecontroleerd wordt op een controlethema met een uitvoeringspercentage dat lager is dan
100 %. Het agentschap heeft het Rekenhof niettemin ervan op de hoogte gebracht dat de
checklist Autocontrolesysteem voor de distributiesector vanaf 1 januari 2017 wordt afgeschaft en dat de elementen in verband met de autocontrole zullen worden opgenomen in
de checklist Infrastructuur, Inrichting en Hygiëne (behalve voor de keukens van collectiviteiten met bereiding, centrale keukens en melkkeukens waar de checklist Autocontrolesysteem zal worden gehandhaafd). De checklist Infrastructuur, Inrichting en Hygiëne wordt
voor 100 % gecontroleerd.
Het Rekenhof wijst er inderdaad op dat de checklist Infrastructuur, Inrichting en Hygiëne
systematisch wordt doorlopen bij elke inspectie. Die wijzigingen zouden dus vanaf 2017 een
systematisch onderzoek van de autocontrole bij de inspecties in de distributiesector mogelijk maken, onder voorbehoud van de bovenvermelde uitzonderingen.

3.3

Verificaties van het autocontrolesysteem

3.3.1 Criteria om de inspectiefrequenties te bepalen
Volgens verordening 882/2004 moeten de lidstaten erover waken dat regelmatig controles
worden uitgevoerd op basis van een risicobeoordeling en volgens een adequate frequentie,
rekening houdend met:
•
•
•
•

de geïdentificeerde risico’s;
de voorgeschiedenis van de exploitanten;
de betrouwbaarheid van de controles die ze zelf uitvoeren;
de informatie die zou kunnen wijzen op niet-naleving.

Uit de criteria voor het bepalen van de inspectiefrequentie van de Europese Unie vloeit
voort dat exploitanten met een goede voorgeschiedenis en betrouwbare eigen controles,
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minder vaak worden geïnspecteerd dan exploitanten bij wie moeilijkheden werden vastgesteld. Die worden vaker geïnspecteerd.
In het businessplan van het FAVV worden de basisfrequenties van de inspecties gepreciseerd per activiteitensector van de voedselketen. Ze worden enerzijds bepaald op basis van
de risico’s van de activiteiten en anderzijds door de beperkingen in de middelen van het
FAVV om zijn inspecties uit te voeren.
Het FAVV vertrekt van de basisfrequentie en houdt vervolgens rekening met het individuele risicoprofiel van de operator29. Het bepaalt dat profiel normaal rekening houdend met
de volgende drie elementen:
•
•
•

het bestaan van een gevalideerd autocontrolesysteem;
de vroegere inspectieresultaten;
de sancties die de voorbije twee jaren werden toegepast.

Als het profiel van de operator bepaald is, zijn drie situaties mogelijk:
•
•
•

de operator heeft een heel goed profiel en de inspectiefrequentie zal lager liggen dan de
basisfrequentie (verminderde frequentie);
de operator heeft een slecht profiel en de basisfrequentie zal worden opgetrokken (verhoogde frequentie);
de basisfrequentie wordt gehandhaafd.

Tijdens de audit is het Rekenhof nagegaan of het FAVV rekening hield met de Europese
criteria en of de regels homogeen op alle sectoren van de primaire productie, de distributie
en de verwerking werden toegepast.
Het Rekenhof heeft allereerst vastgesteld dat het FAVV afweek van het mechanisme van de
drie inspectiefrequenties (basisfrequentie, verminderde en verhoogde frequentie) doordat
het de verhoogde frequentie niet toepaste voor de sectoren van de primaire productie, de
distributie en de verwerking van andere producten dan levensmiddelen van dierlijke oorsprong 30.
Het FAVV preciseert in zijn antwoord dat het een ander systeem heeft gekozen in de vorm
van opvolgingscontroles in de sector van de distributie aan de consumenten (B2C). Daarin
krijgen operatoren met ontoereikende resultaten een aanvullende tussentijdse controle. Ze
worden dus zorgvuldiger opgevolgd. Volgens het agentschap werd dat systeem van opvolgingsinspecties bewust gekozen in het businessplan. Er is geen sprake van een afwijking.
Het inspectiesysteem op basis van drie frequenties werd nochtans aanvankelijk toegepast
in het Businessplan 2009-2012. Bij de voorbereiding van het Businessplan 2012-2014 hebben
de inspectiefrequenties het voorwerp uitgemaakt van een kritische interne studie die aan
het licht heeft gebracht dat de uitvoering van het systeem met drie inspectiefrequenties

29 FAVV, directie-generaal Controlebeleid, Methodologie voor het opstellen van het programma van de controles van
het FAVV (analyses en inspecties), document 2009/78/PCCB versie 3 van 1 mei 2013.
30 Ibid., p. 21.
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soms ingewikkeld en duur aan personeel was. Om de controles te rationaliseren heeft het
FAVV een alternatief systeem ingesteld op basis van een basisfrequentie en een verminderde frequentie, aangevuld met hercontroles en opvolgingsinspecties in de sector B2C en
in de sector van de verwerking van andere producten dan levensmiddelen van dierlijke
oorsprong.
Het Rekenhof wenst er de aandacht op te vestigen dat de opvolgingsinspectie niet systematisch wordt toegepast op alle operatoren die ontoereikende resultaten hebben behaald.
Er werd maar een opvolgingsinspectie uitgevoerd bij 25 % van de operatoren die daarvoor
in aanmerking kwamen in de horecasector en bij 10 % van die operatoren buiten de horecasector.
In de sector van de verwerking van levensmiddelen van dierlijke oorsprong bestaan nog
steeds drie inspectiefrequenties, namelijk een basisfrequentie, een verhoogde frequentie
en een verlaagde frequentie.
Het Rekenhof herinnert er voor die sector van de verwerking van levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan dat het FAVV alleen rekening houdt met de betrouwbaarheid van de
controles van de operator als die een gevalideerd autocontrolesysteem heeft. De gegevensbanken van het FAVV bevatten immers geen specifieke indicator om de betrouwbaarheid
te beoordelen van controles die door operatoren zijn ingesteld van wie het systeem niet is
gevalideerd. Met dat criterium wordt dus geen rekening gehouden om de inspectiefrequentie van die operatoren te laten evolueren.
Volgens het FAVV wordt met de betrouwbaarheid van het autocontrolesysteem van de
niet-gevalideerde operatoren net zo goed rekening gehouden om de inspectiefrequenties
te bepalen als met die van de operatoren met een gevalideerd systeem. Een operator met
een niet-gevalideerd systeem die ongunstige inspectieresultaten behaalt, zelfs inzake autocontrole, wordt vaker geïnspecteerd of komt in het systeem van de opvolgingsinspecties
terecht.
Volgens het Rekenhof maakt de Europese Unie een onderscheid tussen de voorgeschiedenis
van de exploitant en de betrouwbaarheid van de controles die hij instelt. Rekening houden
met de positieve resultaten van alle inspectiethema’s staat slechts gelijk met een specifieke
evaluatie van de betrouwbaarheid van de controles van de operator als de inspectie van het
thema Autocontrolesysteem werd uitgevoerd en bevredigende resultaten heeft opgeleverd.
In de praktijk wijkt het FAVV tot slot af van het theoretische model dat het heeft ingesteld.
Het houdt immers niet altijd rekening met de drie Europese criteria om de inspectiefrequentie voor de operator te bepalen. Voor de sectoren van de primaire productie en de
distributie houdt het bijvoorbeeld enkel rekening met de validering van het autocontrolesysteem en houdt het geen rekening met de vroegere inspectieresultaten en de sancties van
de laatste twee jaar 31.

31 Document BP 2012-2014 (GT inspectie).
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Bij opdrachten in België heeft het Voedsel- en Veterinair Bureau van de Europese Unie
(VVB) vastgesteld dat geen rekening werd gehouden met de voorgeschiedenis van de exploitant bij de berekening van de frequentie van de controles van diervoeders32 en levensmiddelen van dierlijke oorsprong, in het bijzonder voor vlees en zuivel33.
3.3.2 Verificatie van het autocontrolesysteem bij bepaalde operatoren van de horeca
Het FAVV heeft in het kader van zijn strategische doelstellingen 2012-2014 beslist een beknopter inspectiesysteem in te stellen voor bepaalde operatoren van de horeca (Horeca
Light). In die gevallen inspecteren de ambtenaren summier de infrastructuur, de inrichting
en de hygiëne en verifiëren ze niet de naleving van de autocontroleprincipes. Het FAVV
voert die vereenvoudigde controle uit bij operatoren bij wie tijdens de laatste inspectie geen
enkele overtreding werd vastgesteld (geen waarschuwing of proces-verbaal). Het zal pas zes
jaar na de gunstige controleopdracht (d.i. het dubbel van de aanvankelijk geplande frequentie voor de operatoren van de horeca34) de infrastructuur, inrichting en hygiëne grondig
controleren en het autocontrolesysteem verifiëren.
De verificatie van het thema Autocontrolesysteem op een dergelijke wijze vertragen op basis van de gunstige resultaten bij de laatste inspectie houdt een risico in. Het is immers
mogelijk dat bij de laatste inspectie enkel werd gekeken naar het thema Infrastructuur,
Inrichting en Hygiëne. Er kan dus niet worden uitgesloten dat de verificatie van het thema
Autocontrolesysteem met drie jaar wordt opgeschoven bij operatoren bij wie dat thema niet
recent of nooit werd geverifieerd. Het FAVV heeft geen regels vastgelegd om dat te vermijden.
3.3.3 Aanpak van de autocontrole
Er wordt in herinnering gebracht (zie punt 1.2) dat de autocontrole in het koninklijk besluit
van 14 november 2003 werd gedefinieerd als:
•

•

het geheel van maatregelen die de operatoren nemen om ervoor te zorgen dat de producten in alle stadia van de productie, verwerking en distributie, voldoen aan de reglementaire voorschriften op het vlak van de veiligheid van de voedselketen en op vlak van
de traceerbaarheid;
het toezicht op de effectieve naleving van die voorschriften.

Deze geïntegreerde aanpak is ook die van verordening 882/2004 van de Europese Unie.
Daarin wordt aan de bevoegde autoriteit gevraagd elk controlesysteem dat exploitanten
opzetten, te onderzoeken.

32 Europese Commissie, directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid, uittreksel uit het verslag van een opdracht van het VVB in België van 13 tot 23 april 2010 om de uitvoering van de maatregelen in verband met de officiële controles van diervoeders en de inachtneming van de vereisten voor de hygiëne voor diervoeders te evalueren
[(SANCO)/2010-8469].
33 Europese Commissie, directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid, uittreksel uit het verslag van een
opdracht van het VVB in België van 1 tot 12 september 2008 om de opvolgingsmaatregelen te evalueren die de
bevoegde autoriteiten hebben genomen gelet op de officiële controles van de veiligheid van levensmiddelen van
dierlijke oorsprong, in het bijzonder vlees en zuivel [DG(SANCO)/2008-7938].
34 Met uitzondering van de horeca-operatoren die niet aan een toelating zijn onderworpen. Het gaat om drankgelegenheden en kamers met ontbijt waarvoor de inspectie gebeurt in het kader van gerichte acties of op basis van
klachten.
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Als de operator de gevaren die zijn activiteiten inhouden, identificeert, komt hij tot een
overzicht van de situaties die kunnen worden beschouwd als risicovol, matig risicovol of
met een zwakke weerslag op de gezondheid. Sommige sectorgidsen, zoals die van de beenhouwerijen, vermelden de gradatie van de gevaren, maar ook hoe de operator die moet
bewaken. Het kan gaan om een gewone controle van de goede hygiënepraktijken, om een
regelmatige controle van de aandachtspunten en/of een permanente controle van de kritische punten.
Het FAVV pakt die verschillende niveaus van bewakingsmaatregelen in zijn verificaties van
het autocontrolesysteem niet eenvormig aan. Zo gaan bepaalde checklists in op de bewakingsmaatregelen die de operator moet implementeren op de kritische punten én op bepaalde bewakingsmaatregelen bij de aandachtspunten, terwijl andere uitsluitend ingaan op
de bewakingsmaatregelen op de kritische punten. De checklists Infrastructuur, Inrichting
en Hygiëne compenseren die tekortkoming niet door een systematische en gestructureerde
benadering van de bewakingsmaatregelen bij de aandachtspunten en de bewakingsmaatregelen van de goede hygiënepraktijken. Sommige vragen die de conformiteit met de wettelijke voorschriften willen checken, gaan er wel van uit dat er bewakingsmaatregelen zijn
maar zonder daar specifiek op in te gaan.
Het FAVV preciseert in zijn antwoord dat bij een controle op basis van de checklist Autocontrolesysteem de punten uit het HACCP-plan van de operator niet allemaal systematisch worden geverifieerd voor het volledige autocontrolesysteem van de operator. Het beschouwt de controle als een steekproef. De andere aspecten van het autocontrolesysteem
worden gecontroleerd in het kader van het thema Infrastructuur, Inrichting en Hygiëne
aan een frequentie van 100 %. Tijdens die controle komen een heel aantal punten uit het
autocontrolesystem van de operator aan bod, zoals de ingangscontrole, procedures voor
reiniging en ontsmetting, het plan voor ongediertebestrijding, procedures voor de controle
op vervallen levensmiddelen.
Volgens het Rekenhof moet het FAVV de zekerheid hebben dat de verschillende controles
die de operator moet uitvoeren en meer in het bijzonder de maatregelen voor de bewaking
van de aandachtspunten en van de goede hygiënepraktijken bij elke inspectie worden gecontroleerd in alle sectoren. De sectorgids van de beenhouwerijen preciseert bijvoorbeeld
dat de operator een controlelijst van de schoonmaak- en ontsmettingsprestaties moet invullen. Het gaat om een maatregel om de goede hygiënepraktijken te bewaken. De checklist
HACCP-autocontrolesysteem vermeldt dat punt niet. Dit zwak punt wordt niet gecompenseerd door een eventuele vraag daarover in de checklist Infrastructuur, Inrichting en Hygiëne. In die checklist vraagt het FAVV of er een plan is voor doeltreffend schoonmaken (wie,
wat, wanneer, hoe), zonder aan die theoretische vraag een andere vraag te koppelen over
het bestaan van die controlelijst.
Het FAVV pakt de autocontrole dus onvolledig aan. Het controleert vooral of de operator
permanente controles op de kritische controlepunten uitvoert, maar verwaarloost soms de
verificatie van andere controlevormen zoals de regelmatige controle van de aandachtspunten of de controles van de goede hygiënepraktijken.
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3.3.4 Evaluatie van de bewakingsmaatregelen
Het FAVV besteedt bij de operatoren die de HACCP35 toepassen, veel aandacht aan de bewakingsmaatregelen voor de temperatuur van de levensmiddelen (kennis van de normen,
regelmatige registraties, bestaan van registers, indien nodig corrigerende maatregelen).
Andere kritische controlepunten worden daarentegen niet zo strikt gevolgd door het FAVV.
Zo worden in de kleinhandel de datums van minimale houdbaarheid en van uiterste consumptie van verse en diepgevroren producten als een kritisch punt beschouwd. De HACCPchecklist van de kleinhandel bevat slechts één enkele theoretische vraag over de manier
waarop de operator reageert als de bewaardatum overschreden is. Het FAVV raadpleegt
bijvoorbeeld niet de lijst met de uit de rekken gehaalde levensmiddelen.
Met de huidige formulering van de vragen over autocontrole kunnen de bewakingsmaatregelen niet altijd ten volle beoordeeld worden.
3.3.5 Autocontrole in geval van versoepeling van de HACCP
Krachtens het ministerieel besluit van 22 maart 201336 kunnen operatoren in de voedselketen in bepaalde activiteitensectoren een soepelere toepassing van de HACCP37-principes
krijgen. Zo hoeven bepaalde operatoren die aan welomschreven38 voorwaarden beantwoorden, alleen de goede hygiënepraktijken te volgen.
De Europese Unie erkent in haar commentaar bij verordening 852/2004 dat het in bepaalde
ondernemingen van de levensmiddelensector niet mogelijk is de kritische controlepunten
te identificeren en dat in bepaalde gevallen de goede hygiënepraktijken de bewaking van de
kritische controlepunten kunnen vervangen. Ook impliceert het vaststellen van “kritische
grenswaarden” niet noodzakelijk dat in elk geval cijferwaarden worden vastgelegd.
Het ontbreken van een doorgedreven risicoanalyse, waarbij kritische controlepunten, kritische grenswaarden en permanente controlepunten (HACCP) worden vastgelegd, ontslaat een exploitant nochtans niet van zijn verplichting om een geheel van maatregelen
voor de bewaking van zijn activiteiten te implementeren, om zo ervoor te zorgen dat de

35 Krachtens het koninklijk besluit van 14 november 2003 moet elke operator, uitgezonderd die in de primaire productie, een systeem van autocontrole op basis van de HACCP-principes (Hazard Analysis Critical Control Point) instellen, toepassen en handhaven. Dat geldt niet voor de operatoren die een totale afwijking van de toepassing van de
HACCP-principes genieten.
36 Ministerieel besluit van 22 maart 2013 betreffende de versoepeling van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid van sommige inrichtingen in de voedselketen.
37 Het ministerieel besluit omvat twee soorten versoepeling. De eerste stelt de operator vrij van het implementeren
van de HACCP. De tweede behoudt de verplichting om een HACCP te implementeren, maar versoepelt de regels
door de operator toe te laten de HACCP uit de sectorgids te volgen in plaats van zijn eigen HACCP-systeem te
moeten instellen. In dit punt 3.3.5 wordt enkel de eerste versoepeling beoogd.
38 Het gaat om de inrichtingen die geen levensmiddelen bereiden of verwerken en die enkel voorverpakte levensmiddelen en/of weinig bederfbare levensmiddelen op de markt brengen, en om de inrichtingen van de sector van de
diervoeders die voorverpakt diervoeder aan de eindverbruiker leveren.
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l evensmiddelenwetgeving wordt nageleefd39. Die bewakingsverplichting vloeit voort uit het
principe van de responsabilisering van de exploitant (zie punt 2.1).
De operator voor wie die versoepeling geldt, moet dus bepalen welke stadia van zijn activiteit moeten worden bewaakt 40.
Volgens het FAVV zijn de versoepelingen uit het ministerieel besluit van 22 maart 2013 gebaseerd op de mogelijkheden tot flexibiliteit uit de Europese regelgeving en bijhorende
richtsnoeren. Volgens het FAVV heeft een inspectie op HACCP geen enkele zin als een
operator geen HACCP hoeft toe te passen.
Volgens het Rekenhof betekent het feit dat men niet strikt aan HACCP is onderworpen, niet
dat de operator geen maatregelen voor de bewaking van de goede hygiënepraktijken moet
invoeren. Die bewakingsmaatregelen moeten door het FAVV worden geïnspecteerd.
De controleur van het FAVV stelt de operator bij zijn inspectiebezoek verschillende vragen
om na te gaan of hij voor die versoepeling in aanmerking komt (vragen aan het begin van de
checklist HACCP-autocontrolesysteem). Als de operator enkel de goede hygiënepraktijken
moet toepassen, ziet de controleur af van de vragen van de checklist HACCP-autocontrolesysteem over de eigenlijke autocontrole. Op die manier ziet hij niet enkel af van de vragen
over de risicoanalyse die in het HACCP-proces is bepaald, maar ook van alle vragen die de
autocontrolemaatregelen verifiëren die de operator heeft ingevoerd. Door de inhoud van
zijn inspecties op die manier te bepalen, wijkt het FAVV af van wat verwacht wordt door de
Europese Unie. Die bepaalt dat alle controlesystemen van een exploitant en ook de resultaten daarvan worden onderzocht.
Het gebruik van de checklists voor de verschillende domeinen, zoals de hygiëne of de etikettering, verhelpt tot slot dat zwak punt niet omdat die checklists de overeenstemming
met de voorschriften willen verifiëren en niet specifiek het controleproces van de operator.
Dat kan door verschillende voorbeelden worden geïllustreerd.

39 In Frankrijk heeft het ministerie van Landbouw zich in dezelfde zin uitgelaten in verband met de sectoren, met
uitzondering van de primaire productie, die een versoepeling van de HACCP genieten. Hij preciseert dat de analyse
van de gevaren in bepaalde gevallen kan leiden tot de conclusie dat de toepassing van de goede hygiënepraktijken
volstaat om de risico’s in de hand te houden. Dat sluit echter niet de verplichting uit om de nodige bewakings- en
verificatieprocedures te implementeren (zie dienstnota DGAL/SDSSA/N2012-8156 du ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt betreffende de inspectie van de procedures gebaseerd op de HACCP-principes in het
kader van de officiële controle van het gezondheidsbeheersingsplan van een inrichting van de levensmiddelensector, met uitzondering van de primaire productie).
40 Het FAVV preciseerde in zijn auditverslag 2013/11 Organisatie en inspectie van de autocontrolesystemen TRA, directie verwerking en distributie van levensmiddelen dat de HACCP voor de sector van de meststoffen en pesticiden niet
toepasbaar was. Het ontbreken van HACCP hoeft echter niet te betekenen dat er geen autocontrole is (en dus geen
verificatie van die autocontrole). De ondernemingen in de sector van de meststoffen of pesticiden moeten niettemin een autocontrole invoeren met een analyse van de potentiële gevaren die met hun activiteit samenhangen
(= interne controle).
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Bij een inspectie van het thema Infrastructuur, Inrichting en Hygiëne checkt de controleur
of de koudeketen bewaard blijft. Het gaat om een momentopname41 (overeenstemming met
de goede hygiënepraktijken) maar niet om een grondig onderzoek van de bewakingsprocessen die de operator heeft ingesteld (frequentie van de temperatuurcontroles, bestaan
van documenten die aantonen dat er een bewakingsproces is…). Dat valt onder de HACCPchecklist.
Als een versoepeling wordt toegekend, worden de registers die de operator bijhoudt, evenmin geverifieerd. Die vormen nochtans een echt controle-instrument voor het FAVV en
worden onderzocht via de HACCP-checklists (de operator moet zijn registers voorleggen,
hun doel uitleggen en de waarschuwingsnormen die niet mogen worden overschreden). De
ambtenaar van het FAVV beperkt zich tot de vragen van de checklist Infrastructuur, Inrichting en Hygiëne en stelt de vragen van de HACCP-checklist niet.

3.4

Conclusies en aanbevelingen

Het FAVV beschouwde de verificatie van het autocontrolesysteem als een nieuwe controle
tussen alle andere. Het bleef zozeer vasthouden aan zijn historische opdracht, namelijk het
onderzoek van de hygiënevoorschriften bij de inspectie bij de operator, dat het in sommige
gevallen minder aandacht besteedde aan de inspectie van de autocontrole dan aan die van
de hygiëne en de infrastructuur. Voor het FAVV lijkt de momentopname van de operator
prioritair ten opzichte van het onderzoek van de processen die de operator moet implementeren om de bestendigheid van de voedselveiligheid te verzekeren.
Het FAVV preciseert in zijn antwoord dat het in eerste instantie nagaat of de operatoren
de autocontroledoelstellingen hebben bereikt en vervolgens controleert welke maatregelen
daarvoor werden genomen. Het voert een beleid van resultaatsverbintenis eerder dan middelenverbintenis, en verwijst daarvoor naar de beleidsverklaring van de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie42.
Het Rekenhof onderstreept dat de nadruk op de resultaatsverbintenis niet onverenigbaar is
met het principe van de responsabilisering van de operator dat de Europese Unie nastreeft.
Dat verplicht hem ertoe maatregelen voor de bewaking van zijn activiteiten te nemen. Een
gunstig inspectieresultaat geeft geen voldoende zekerheid dat de activiteiten van de operator in de toekomst alle waarborgen voor de voedselveiligheid zullen blijven bieden. Enkel
een controle van de bewakingsmiddelen van de operator kan die veiligheid helpen verhogen. Het FAVV moet die middelen onderzoeken, in het bijzonder die van de operatoren
waarvan het autocontrolesysteem niet werd gevalideerd of geauditeerd. De minister heeft
trouwens in zijn beleidsverklaring bevestigd dat de controles en inspecties “maar zin hebben
indien ze in een meer algemeen beleid ingebed zijn en alle flankerende maatregelen genomen
zijn om het de operatoren mogelijk te maken zich in regel te stellen met de wetgeving” 43. Bij de

41 Zie FAVV, document 2010/250/CONT: “Procedure – uitvoering van het inspectieplan”. Het FAVV preciseert dat de
controleur of inspecteur bij het uitvoeren van de inspectie de items controleert die zich op de checklist(s) bevinden.
De checklist vat de toestand op een gegeven moment samen; ze maakt een “foto” van de toestand op het moment
van de inspectie.
42 Parl. St. Kamer, 24 november 2014, DOC 54 0020/027, Beleidsverklaring – Voedselveiligheid, dieren- en plantengezondheid, p. 3.
43 Ibid., p. 7.
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acties die de voorkeur genieten, vermeldt de minister de promotie van de autocontrole op
basis van gidsen.
De keuzes van het FAVV op organisatorisch vlak hebben gevolgen.
Het systeem voor de programmering van de inspecties van het FAVV houdt het risico in dat
de autocontrole bij bepaalde operatoren niet wordt onderzocht. In het inspectieplan dat in
juli 2014 van kracht was, heeft het Rekenhof vastgesteld dat in meer dan 40 % van de gevallen voor bepaalde categorieën van operatoren, het thema Autocontrolesysteem niet werd
geverifieerd binnen de theoretische termijn gebaseerd op de doelstellingen van dat controleplan. Het Rekenhof beveelt aan dat het FAVV de programmering voor het thema Autocontrolesysteem zou aanvullen met een doelstelling om 100 % van de betrokken populatie van
operatoren af te dekken in een gegeven periode. Het FAVV zou ook over beheersinstrumenten moeten beschikken waarmee de provinciale controle-eenheden kunnen bepalen welke
operatoren ze moeten controleren om die doelstelling te halen.
Voor de operatoren die een volledige versoepeling genieten, ziet het FAVV af van de vragen
over de HACCP van de checklist Autocontrolesysteem, maar ook van die over de controlemaatregelen die de operator heeft ingesteld, ten voordele van de checklist Infrastructuur,
Inrichting en Hygiëne. Die volstaat op zich echter niet om het controlesysteem van de operator te beoordelen.
Bij het FAVV ontbreekt een geïntegreerde aanpak van het autocontrolesysteem van de operator. Dat komt doordat er twee verschillende soorten controles voor de thema’s Autocontrolesysteem en Infrastructuur, Inrichting en Hygiëne bestaan die niet systematisch samen
worden uitgevoerd en die aanleiding geven tot verschillende checklists. De goede hygiënepraktijken en de bewakingsprocessen die de operator heeft ingesteld, zouden nochtans
niet los van elkaar gezien mogen worden, omdat het samen bestaan ervan een meerwaarde
biedt voor de inspectie en een meer volledige evaluatie van de operator mogelijk maakt.
Na afloop van de eerste fase van de tegensprekelijke procedure heeft het FAVV het Rekenhof de veranderingen meegedeeld die vanaf 1 januari 2017 zullen ingaan voor de distributiesectoren 44. De checklist Autocontrolesysteem zal worden afgeschaft en de vragen over
de autocontrole zullen worden opgenomen in de checklist Infrastructuur, Inrichting en
Hygiëne, behalve voor de keukens van collectiviteiten met bereiding, de centrale keukens
en de melkkeukens. Daarvoor handhaaft het FAVV de checklist Autocontrolesysteem. Volgens het Rekenhof zou deze nieuwe checklist een geïntegreerde benadering van de operator
mogelijk moeten maken. Als de hygiënecontroles systematisch geprogrammeerd blijven bij
de inspecties, zou het FAVV met deze nieuwe aanpak in staat moeten zijn de populatie van
de operatoren vollediger af te dekken wat het onderzoek van de autocontrole betreft.
Wat de inhoud van de inspecties betreft, moet de bevoegde autoriteit, zoals de Europese
Unie aanbeveelt, alle aspecten in verband met levensmiddelen, diervoeders, dierengezondheid en dierenwelzijn onderzoeken om na te gaan of ze in overeenstemming zijn met de
voorschriften, en alle controlemaatregelen die de operator genomen heeft.

44 E-mail van het FAVV van 19 juli 2016.
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Het Rekenhof beveelt aan dat het FAVV meer aandacht zou besteden aan de verificatie van
de werkmechanismen die de operator hanteert om de voedselveiligheid te verzekeren. De
controleurs moeten tegelijk de goede hygiënepraktijken en de bewakingsmaatregelen van
de operator onderzoeken, ongeacht of die verplicht is de HACCP toe te passen.
De inspectie verifieert vooral of de operator de kritische controlepunten permanent controleert, maar verwaarloost soms de andere vormen van controle die de operator heeft ingesteld, zoals de regelmatige controle van de aandachtspunten of de controles van de goede
hygiënepraktijken. Wat de bewakingsmaatregelen van de operator op de kritische controlepunten betreft, beveelt het Rekenhof het FAVV bovendien aan de inhoud van de checklists
te verbeteren om andere bewakingsmaatregelen te controleren dan die in verband met de
temperatuur van de levensmiddelen.
Op 19 juli 2016 heeft het FAVV het Rekenhof er ook van op de hoogte gebracht dat op
1 juli 2016 een proefproject was gestart voor bepaalde verwerkingssectoren 45. Voor die sectoren zullen de inspecties van de autocontrole bij de operatoren zonder gevalideerd autocontrolesysteem betrekking hebben op de volgende punten: basisvoorwaarden, analyse van de
gevaren, beheer van de kritische controlepunten en van de aandachtspunten, registraties
en eventuele aanvullende analyses.
Voor operatoren met een gevalideerd autocontrolesysteem zal de autocontrole enkel worden geïnspecteerd als de operator bij de standaardinspectie een ongunstig eindresultaat
behaalt voor één of meer basiscontrolethema’s (infrastructuur en hygiëne, verplichte notificatie, traceerbaarheid, nevenstromen en dierlijke bijproducten).
Wat de inspectiefrequentie betreft, stelt het Rekenhof vast dat de programmering van de
inspecties door het FAVV afwijkt van de Europese principes. Het beveelt het FAVV aan de
elementen in aanmerking te nemen die de Europese Unie heeft vastgelegd om die frequentie te bepalen, namelijk de geïdentificeerde risico’s, de voorgeschiedenis van de exploitant,
de betrouwbaarheid van de ingestelde controles en de informatie die zou kunnen wijzen
op niet-naleving. De mechanismen die bepalend zijn voor de frequentie, moeten worden
gedefinieerd en systematisch en homogeen worden toegepast voor alle sectoren.
Het FAVV stelt in dat opzicht dat het rekening houdt met alle relevante informatie die kan
leiden tot de vaststelling van een inbreuk. Het volgt onder meer systematisch de klachten,
adviezen en berichten op in het kader van het Europees systeem voor snelle waarschuwingen. Volgens het Rekenhof bestaat het klachtenbeheer van het FAVV erin dat een onmiddellijke inspectie wordt georganiseerd, die eventueel met een sanctie gepaard gaat. Het
Rekenhof herinnert eraan dat het FAVV geen rekening houdt met de vroegere inspectieresultaten en met de sancties bij zijn berekening van de inspectiefrequentie voor de sectoren
van de primaire productie, de verwerking van andere producten dan levensmiddelen van
dierlijke oorsprong, en de distributie. Als een klacht gegrond blijkt, heeft dat niet systematisch een impact op de inspectiefrequentie van de operator.

45 Sectoren van de dierenvoeding en van de vleesproducten, kant-en-klaargerechten, salades en natuurdarmen.
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Hoofdstuk 4

Informatie over de kwaliteit
van de autocontrole van de
operatoren
4.1

Vaststellingen

Toen de bevoegde autoriteiten in 2006 verplicht werden controles te gaan uitvoeren volgens
de voorschriften van de verordening 882/2004, heeft het FAVV meteen aangenomen dat
alle operatoren een autocontrolesysteem (ACS) hadden ingevoerd, tot een inspectie zou
uitwijzen of dat al dan niet het geval was.
Die benadering van autocontrole wordt weerspiegeld in de verschillende statuten die eraan
worden toegekend in de databanken van het FAVV. De operatoren kunnen worden verdeeld
in vier groepen:
•
•
•
•

de operatoren die niet onder de autocontroleverplichting vallen (neutraal ACS);
de operatoren van wie de autocontrole gecertificeerd is (gevalideerd ACS);
de operatoren die een gevalideerd ACS hebben voor een deel van hun activiteiten (gedeeltelijk gevalideerd ACS);
de operatoren bij wie tijdens een inspectie geen autocontrole werd vastgesteld (niettoegepast ACS).

Een vijfde groep omvat de operatoren die niet tot een van de vorige groepen behoren. Zij
hebben het statuut ‘niet-gevalideerd ACS’ gekregen. Vele operatoren zitten ambtshalve in
die groep, zonder dat hun bijzondere situatie kan worden onderscheiden. Het gaat om:
•
•
•
•

operatoren van wie het niet-gevalideerde autocontrolesysteem kan worden verbeterd
volgens de inspectie van het FAVV;
operatoren van wie het niet-gevalideerde autocontrolesysteem conform is volgens de
inspectie van het FAVV;
operatoren van wie het autocontrolesysteem nog niet werd geverifieerd (en waarvan
men bijgevolg niet weet of het bestaat);
operatoren die om een validering van hun ACS gevraagd hebben en die niet gekregen
hebben.

De huidige structuur van de databanken biedt het FAVV geen duidelijk zicht op de uitvoering van de autocontrole bij de operatoren die onder de verplichting vallen. In de databanken geeft het ACS-statuut enkel informatie over de (niet-) validering ervan, en niet
over de mate waarin de operator de toezichtmaatregelen beheerst. Enkel de commentaar
in het controleverslag of de antwoorden op de verschillende inspectievragen kunnen die
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informatie verschaffen voor een bepaalde operator. Op basis van die controleverslagen kan
echter niet gemakkelijk worden beoordeeld of een operator zijn verplichtingen op het vlak
van autocontrole naleeft. Ter herinnering: wanneer de inspectie van het autocontrolesysteem plaatsheeft, is het onderzoek van de toezichtmaatregelen onvolledig en wanneer die
inspectie wordt afgesplitst van het onderzoek van de goede hygiënepraktijken kan de operator niet op een geïntegreerde wijze worden benaderd. Bovendien worden de vragen over
het autocontrolesysteem niet stelselmatig bij elke inspectie gesteld.
De databanken bevatten evenmin informatie over de eventuele versoepelingen van het autocontrolesysteem. De naleving van de toekenningsvoorwaarden van het versoepelingsstatuut kunnen niet worden geverifieerd. Bovendien kan de groep operatoren die een versoepeling genieten niet worden afgezonderd en kan niet worden nagegaan of de versoepelingen
hebben geleid tot een vermindering van de voedselveiligheid bij die operatoren of niet.
Het FAVV geeft in zijn antwoord toe dat de criteria om een versoepeling te kunnen genieten, niet voor alle operatoren in de database worden beheerd. Het betreft een bewuste
keuze van het FAVV, dat de gegevens invoert rekening houdend met het potentieel gebruik
en de kosten-batenverhouding. Het FAVV voegt eraan toe dat de informatie over de operatoren met een versoepeling kan worden gevonden door middel van één specifieke vraag in
de checklist HACCP-autocontrolesysteem.
Volgens het Rekenhof is die informatie over de versoepelingen in de checklists niet erg
bruikbaar. Het FAVV kon immers, in antwoord op de vraag van het Rekenhof tijdens de
audit, aan de hand ervan geen gedetailleerde beschrijving geven van de groep operatoren
die versoepelingen genieten.
Ten slotte stelt het Rekenhof vast dat in de databanken geen spoor wordt bijgehouden van
de aanpassingen aan het autocontrolesysteem die het FAVV vraagt aan een operator (bijvoorbeeld een wijziging van het autocontrolesysteem na vaststelling van een onregelmatigheid op microbiologisch niveau, een herziening door de operator van de goede hygiënepraktijken en toezichtmaatregelen ten gevolge van grote overtredingen op het vlak van
hygiëne). De informatie staat in het commentaar van het controleverslag over de te nemen
maatregelen, maar is niet rechtstreeks toegankelijk via de databanken.
Bij een hercontrole blijkt uit het dossier van de operator niet duidelijk of nieuwe niet-conformiteiten werden opgemerkt die niet aanwezig waren bij de oorspronkelijke inspectie.
Nochtans kan dat erop wijzen dat de voedselveiligheid bij de operator is gedaald.
De databank biedt bovendien geen informatie over een eventuele vraag van de operator
om de termijn om orde op zaken te stellen, te verlengen. Die informatie zou er nochtans op
kunnen wijzen dat de operator moeilijkheden ondervindt om de niet-conformiteiten weg te
werken die de FAVV-inspecteur vastgesteld had.
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4.2

Aanbevelingen

Het Rekenhof beveelt aan de databanken aan te passen, zodat ze voldoende nauwkeurige
informatie bieden over het autocontrolesysteem van de operator.
In het begin zou aan de operatoren in de databanken het statuut ‘bestaan van een autocontrolesysteem te verifiëren’ moeten worden toegekend. Zodra dat is bevestigd door een
inspectie, kan dat statuut evolueren en worden vervolledigd met informatie over de conformiteit van het systeem of over de aan te brengen verbeteringen na elke inspectie of elk
microbiologisch onderzoek. Het is noodzakelijk de te verbeteren elementen te kennen (kritiek ontoereikende onderzoeksfrequentie, slechte toezichtmethode, zwakke omkadering
bij aandachtspunten, onvolledig register…). Ook is het nuttig om de verschillende fasen van
de verbetering bij te houden.
Die informatie moet adequaat worden gestructureerd, zodat ze snel toegankelijk is zonder
dat alle antwoorden op de inspectievragen moeten worden nagegaan. Zo zou het FAVV de
tekortkomingen kunnen kennen die regelmatig worden vastgesteld bij de operatoren van
een activiteitensector of –subsector en de moeilijkheden om die te verhelpen. Zo kan het
ook de steeds terugkerende problemen bij eenzelfde operator opvolgen.
Het Rekenhof beveelt ook aan de informatie over de versoepelingen op te nemen in de
databanken. Het FAVV moet de groep operatoren die een versoepeling genieten, kunnen
onderscheiden, om na te gaan of de toekenningsvoorwaarden correct vastgesteld zijn en
toegepast worden. Op die manier zou het FAVV ook de eventuele invloed van die versoepelingen op de voedselveiligheid kunnen opvolgen.
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Hoofdstuk 5

Validering van het
autocontrolesysteem
5.1

Context

De operator kan zijn autocontrolesysteem laten valideren. Daardoor kan hij een professionele erkenning, financiële voordelen en een lagere inspectiefrequentie genieten.
Het FAVV heeft veel inspanningen geleverd om de operatoren te stimuleren hun autocontrolesystemen te laten valideren. Het heeft hen steeds meer informatie verstrekt over autocontrole en de validering ervan. Voor de operatoren die een gevalideerd autocontrolesysteem hebben, heeft het een visueel identificatiesysteem gecreëerd (een smiley voor de
sector van de distributie aan de consumenten), en heeft het deze financieel aangemoedigd
door hun bijdrageverminderingen toe te kennen. Mettertijd heeft het FAVV zijn financieel
aanmoedigingsbeleid uitgebreid door die kortingen op hun bijdragen te vergroten.
Het aantal operatoren met een gevalideerd autocontrolesysteem is gestegen van 3.305 operatoren in 2007 naar 22.163 in 2014. Ondanks de inspanningen vertegenwoordigt het aantal
operatoren met een gevalideerd autocontrolesysteem echter nog maar 14 % van de groep
professionele operatoren. Het valideringspercentage verschilt ook per activiteitensector.
Slechts 1 % van de horecazaken heeft een gevalideerd autocontrolesysteem, ten opzichte
van 21,8 % in de sector Transformatie en 42,8 % in de primaire productie.

5.2

Kader voor de certificeringsinstellingen

Het FAVV kan de validering van de autocontrolesystemen toevertrouwen aan certificeringsinstellingen. Die moeten worden erkend door het FAVV, dat hen vervolgens een kader
biedt. Certificeringsinstellingen kunnen slechts worden erkend voor een subsector waarvoor een sectorgids voorhanden is. Ze moeten ook aan een aantal voorwaarden voldoen46,
zoals geaccrediteerd zijn volgens bepaalde ISO-normen en inspecteurs of auditeurs hebben
met een basisopleiding voedselveiligheid en minstens twee jaar relevante beroepservaring.
Die inspecteurs en auditeurs moeten bovendien een adequate en permanente opleiding
krijgen binnen de instelling. Het FAVV erkent de instelling pas als het de autocontrolegids
van de betrokken subsector heeft goedgekeurd.

46 FAVV, Procedure voor de erkenning van certificerings- en keuringsinstellingen in het kader van het KB autocontrole, 2010/276/PCCB.
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De instellingen moeten ook de volgende voorschriften in acht nemen:
•
•
•
•
•
•

•

de instructies van het FAVV over de toepassing van de reglementering volgen;
rekening houden met de inspectieverslagen van de FAVV-personeelsleden bij de operator;
deelnemen aan de validerings- en steekproefprogramma’s op vraag van het FAVV en
volgens zijn regels;
het FAVV onmiddellijk waarschuwen bij elke overtreding die de veiligheid van de producten in gevaar brengt;
de audit- of inspectieverslagen en alle andere documentatie over de operatoren ter beschikking stellen van het FAVV;
het FAVV onmiddellijk op de hoogte brengen van elke belangrijke wijziging aan de
structuur van de instelling, het personeel en de organisatie van de activiteiten waar de
erkenning betrekking op heeft;
de informatie die van het FAVV of van gecontroleerde operatoren afkomstig is en bij controleopdrachten verzameld werd, niet ter beschikking stellen van derden, uitgezonderd
met schriftelijke toestemming van de organisatie die aan de basis ligt van de informatie.

Bij de audits om de autocontrolesystemen te valideren moet de instelling ook de werk- en
rapporteringseisen van het FAVV in acht nemen (verslagen overeenkomstig het model, met
bepaalde verplichte elementen). Zo moet de instelling altijd de gids van de betrokken sector
en de specifieke checklist van het FAVV gebruiken.
5.2.1 Vaststellingen
Het FAVV wilde de certificeringsinstellingen jaarlijks evalueren door informatie te verzamelen over de kwaliteit van hun werk bij Belac47, bij de provinciale controle-eenheden of bij
de operatoren zelf, maar het heeft zich ertoe beperkt jaarlijks een anonieme samenvatting
van de ontvangen klachten op te maken.
Het FAVV heeft ervoor gekozen op regelmatige basis de klachten over de certificeringsinstellingen op te volgen. Het meent dat de kwaliteit van de audits die de instellingen uitvoeren om de autocontrolesystemen te valideren, onrechtstreeks kan worden gecontroleerd
op basis van zijn inspecties. Als de FAVV-personeelsleden belangrijke niet-conformiteiten
vaststellen bij een operator van wie het autocontrolesysteem werd gevalideerd door een
instelling, kan het FAVV zich vragen stellen bij de kwaliteit van de valideringsaudit. In dat
geval kan het op drie manieren reageren: uitleg vragen aan de instelling, zich naar de zetel
ervan begeven voor een controle of een auditeur vergezellen bij een audit. Als die stappen
aantonen dat de instelling fouten heeft gemaakt, kan het FAVV, naargelang van de ernst
van de feiten, corrigerende maatregelen eisen of de erkenning schorsen.
In zijn antwoord voegt het FAVV eraan toe dat het minimaal twee zetel-audits en twee
audits met getuigen (witness-audits) bij de certificeringsinstellingen per jaar organiseert.

47 Sinds 2006 is BELAC de enige Belgische accreditatie-instelling voor instellingen die de conformiteit evalueren.
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Op basis van een steekproef van dossiers48 heeft het Rekenhof zwakke punten vastgesteld
bij de informatieoverdracht tussen de provinciale controle-eenheden van het FAVV en de
cel die belast is met het kader voor de instellingen.
Het FAVV heeft het Rekenhof op 19 juli 2016 op de hoogte gebracht van zijn nieuwe aanpak
om de kwaliteit van het werk van de certificeringsinstellingen te evalueren49. De aanpak
beoogt de operatoren met gevalideerde autocontrolesystemen die een ongunstig eindresultaat hebben behaald voor één of meer basiscontrolethema’s in de loop van een standaardinspectie50. In die gevallen zullen de inspecteurs een evaluatieformulier van de audit “autocontrole” en van de kwaliteit van de autocontrole van de operator invullen bij een volgende
inspectie van het thema Autocontrolesysteem. Het formulier zal worden geanalyseerd door
NICE51/TRA. De op die manier vergaarde informatie zal kunnen worden gebruikt om extra
controles van de certificeringsinstelling uit te voeren of een klacht te formuleren. Zo nodig zal NICE/TRA de klacht tegen de certificeringsinstelling naar de cel Validering van de
gidsen van het DG Controlebeleid toezenden. Op 1 juli 2016 is een proeffase begonnen voor
bepaalde sectoren52.
5.2.2. Aanbevelingen
Het Rekenhof beveelt aan dat de cel die zorgt voor het kader voor de certificeringsinstellingen niet wacht op de informatie van de provinciale controle-eenheden en uit eigen beweging de resultaten benut van inspecties of stalen bij operatoren van wie het autocontrolesysteem werd gevalideerd en die werden opgenomen in de databanken. Om die raadpleging
efficiënt te maken, moet het FAVV de aanbevelingen van het Rekenhof over de databanken
uitvoeren.

48 Het Rekenhof heeft een aantal dossiers geselecteerd waarbij de hygiëne-inspectie, de verificatie van de autocontrole en de microbiologische stalen ongunstig waren, terwijl de operator over een gevalideerd autocontrolesysteem beschikte.
49 Dienstnota van 27 juni 2016 betreffende de inspectie van de autocontrole en de controle van de certificeringsinstellingen bij de TRA-operatoren (transformatie).
50 Die basisthema’s zijn de infrastructuur en hygiëne, de verplichte kennisgeving, de traceerbaarheid, de nevenstromen en de dierlijke bijproducten.
51 De Nationale Implementatie- en Coördinatie-eenheid (NICE) van het directoraat-generaal Controle van het FAVV
evalueert op het hele Belgische grondgebied de kwaliteit van de controles van de provinciale controle-eenheden.
Zij ziet er onder andere op toe dat de controles uniform verlopen, ze realiseert gecoördineerde inspecties, ze organiseert audits van autocontrolesystemen en ze begeleidt de inspecteurs van het Voedsel en Veterinair Bureau
(VVB) en de buitenlandse bezoekers. Bovendien speelt NICE een rol in het beheer van de dierenartsen met opdracht en ziet ze toe op de invoering van IT-applicaties voor de provinciale controle-eenheden. Ze omkadert de
provinciale controle-eenheden bij de invoering van kwaliteitsmanagement- en milieumanagementsystemen volgens de ISO 9001- en ISO 17020-normen en EMAS.
52 Tijdens de proeffase zal de nieuwe procedure enkel van toepassing zijn op de operatoren die ressorteren onder
het toepassingsgebied van gids G-001 Dierenvoeding en gids G-019 Vleesproducten, kant-en-klaar gerechten,
salades en natuurdarmen. De dienstnota plant de procedure na de proeffase op heel de transformatiesector toe te
passen.
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Hoofdstuk 6

Conclusies en aanbevelingen
6.1

Conclusies

Om de voedselveiligheid te verbeteren en het vertrouwen van de burgers te vergroten, heeft
de Europese Unie één enkel en transparant beleid inzake hygiëne ingevoerd. Binnen dat
systeem staat de operator van de voedselketen centraal. Hij moet waken over de veiligheid
van de levensmiddelen of van het diervoeder. Die responsabilisering van de operator houdt
in dat goede hygiënepraktijken worden ingevoerd, maar ook toezichtmaatregelen.
Die dubbele dimensie wordt weerspiegeld in de lijst met controles die de bevoegde autoriteit
moet uitvoeren op grond van de Europese reglementering. Aan de hand van die controles
moet de autoriteit nagaan of alle aspecten die verband houden met levensmiddelen en diervoeder overeenstemmen met de wettelijke voorschriften. Ze moet ook de controlesystemen
van de operator onderzoeken.
Zo moet het FAVV bijdragen tot de voedselveiligheid door de operatoren van de voedselketen een adequaat kader te bieden. Die moeten op hun beurt een autocontrolesysteem
invoeren met alle maatregelen om de producten die ze beheren te laten beantwoorden aan
de reglementaire voorschriften.
De parameters die het FAVV heeft aangenomen om de inspecties van het thema Autocontrolesysteem te plannen, hebben ertoe geleid dat veel operatoren aan de controle zijn
ontsnapt. Het FAVV heeft dat risico niet ondervangen met mechanismen om te waarborgen
dat het thema Autocontrolesysteem van alle operatoren minstens één keer binnen een welbepaalde periode geverifieerd is.
Door zijn inspecties te richten op de hygiënevoorschriften en minder vaak de volledige
toezichtmaatregelen van de operator zelf aan te kaarten, concentreert het FAVV zijn controle op de conformiteit op het moment van de inspectie en niet op de duurzaamheid van
de goede werking van de procedures die de operator invoerde om de voedselveiligheid te
garanderen. Op basis van de inspectievragen die vanuit die optiek opgesteld zijn, kan niet
worden beoordeeld in welke mate het autocontrolesysteem dat de operator heeft ingevoerd,
betrouwbaar is. Evenmin kan die beoordeling worden gebruikt bij de planning van de toekomstige controles.
Het FAVV past niet stelselmatig alle criteria van de Europese Unie toe om de frequenties te
bepalen voor de inspecties van de operatoren. De vroegere inspectieresultaten en de sancties worden niet in alle activiteitensectoren in aanmerking genomen om het risico te evalueren dat eigen is aan de operator en om op basis daarvan de inspectiefrequentie te bepalen.
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De keuzes van het FAVV hebben de volgende gevolgen:
•
•
•

•
•

De aanpak van de goede hygiënepraktijken en de toezichtmaatregelen van de operator
is niet-geïntegreerd.
Het onderzoek van het geheel aan toezichtmaatregelen dat de operator moet invoeren,
blijft ontoereikend.
Er is geen maximumtermijn voor de uitvoering van de verificaties van het autocontrolesysteem voor een groot deel van de activiteiten die de operatoren uitoefenen en die aan
de verplichting tot autocontrole onderworpen zijn, met een onvolledige dekking van de
betrokken groep operatoren als gevolg.
De evaluatie van de operator is zwak.
Het kader voor de autocontrole wordt bij sommige operatoren in de horecasector uitgesteld, terwijl niet zeker is dat een autocontrolesysteem voorhanden is.

Het Rekenhof beveelt aan het systeem voor de planning van de inspecties van de autocontrolesystemen en de inhoud van de inspecties aan te passen, met als doel:
•
•

komen tot een nauwkeurigere evaluatie van het betrouwbaarheidsniveau van de autocontrole van de operatoren;
die informatie gebruiken bij de planning van de inspecties van het FAVV.

Dat houdt in:
•
•
•
•

een geïntegreerde aanpak van de operator tot stand brengen waarin het onderzoek van
de goede hygiënepraktijken wordt gekoppeld aan dat van de toezichtmaatregelen;
een inspectiedoelstelling van 100 % vooropstellen van de groep operatoren die binnen
een te definiëren termijn een autocontrolesysteem moeten invoeren;
de structuur van de inspectievragenlijsten (checklists) aanpassen;
een inspectiefrequentie bepalen op basis van de Europese criteria.

De databanken van het FAVV moeten worden verbeterd zodat ze voldoende nauwkeurig
aangeven in hoeverre een operator het omkaderingsproces van zijn activiteit beheerst. Op
basis van die aanvullende informatie kunnen de moeilijkheden die de operatoren ondervinden snel worden geanalyseerd en kunnen ze worden aangemoedigd om hun autocontrolesysteem te perfectioneren.
Het Rekenhof beveelt ook aan de informatie over de HACCP-versoepelingen op te nemen in
de databanken, zodat het FAVV een kader kan opmaken voor de toekenningsvoorwaarden
ervan en kan waken over de invloed van die versoepelingen op de voedselveiligheid.
Ten slotte beveelt het Rekenhof aan dat de dienst van het FAVV die een kader biedt aan
de instellingen die de autocontrolesystemen certificeren, uit eigen beweging de resultaten
benut van inspecties of stalen van operatoren van wie het autocontrolesysteem werd gevalideerd, zonder te wachten op de waarschuwingsinformatie van de provinciale controleeenheden.
Het Rekenhof merkt niettemin op dat het FAVV in het kader van de eerste fase van de
tegensprekelijk procedure heeft beslist nieuwe procedures te implementeren in verschil-

AUTOCONTROLE VAN DE OPERATOREN VAN DE VOEDSELKETEN – OMKADERING DOOR HET FAVV / 49

lende sectoren van de transformatie (vanaf 1 juli 2016) en in de sectoren van de distributie
(vanaf 1 januari 2017) (cf. punten 3.4 en 5.2.1), wat beantwoordt aan bepaalde van zijn aanbevelingen.

6.2

Tabel met aanbevelingen
Aanbeveling

Voor meer
details, zie

Planning van de verificaties van het autocontrolesysteem
1

De doelstelling invoeren om de groep operatoren waarop de verificaties
van het thema Autocontrolesysteem betrekking hebben voor 100 % te
dekken binnen een duidelijk omschreven termijn.

2

Een rapportering invoeren over de efficiëntie van de planning van de
provinciale controle-eenheden voor de gerealiseerde verificaties van het
autocontrolesysteem.

hoofdstuk 3

Inspectiefrequentie
3

4

Voor alle activiteiten van de voedselketen de inspectiefrequentie bepalen op basis van de criteria uit de Europese reglementering, met name
de geïdentificeerde risico’s, de voorgeschiedenis van de exploitant, de
betrouwbaarheid van de controles van de exploitant en de informatie
die doet vermoeden dat een fout werd begaan.

hoofdstuk 3

Het Horeca Light-systeem voorbehouden aan de operatoren bij wie de
eerste verificatie van het thema Autocontrolesysteem voldeed.
Inhoud van de inspecties

5

Een geïntegreerde aanpak tot stand brengen van de operator door een
gezamenlijke inspectie in te voeren van de goede hygiënepraktijken en
de toezichtmaatregelen van de operator.

6

De inspectievragenlijsten aanpassen zodat meer aandacht gaat naar de
verificatie van de toezichtmaatregelen die de operator moet invoeren
om de voedselveiligheid duurzaam te maken.

hoofdstuk 3

Databanken
7

De databanken verbeteren zodat ze nauwkeurig aangeven in hoeverre
de operator het omkaderingsproces van zijn activiteit beheerst.

8

De corrigerende maatregelen op het vlak van autocontrole van de operator weergeven in een veld van de databank dat kan worden gebruikt
voor analyse.

9

De informatie over de HACCP-versoepelingen (Hazard Analysis Critical
Control Point) opnemen in de databanken.

hoofdstuk 4

Kader voor de certificeringsinstellingen
10

Op basis van de databanken de resultaten van inspecties en genomen
stalen bij operatoren van wie het autocontrolesysteem werd gevalideerd, benutten voor het kader voor de certificeringsinstellingen.

hoofdstuk 5
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Hoofdstuk 7

Antwoord van de minister
De minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie heeft op 9 november 2016 geantwoord. Hij voegt de commentaar van het FAVV over
het voorontwerp van verslag - die al grotendeels in het ontwerpverslag voor de minister was
verwerkt – bij zijn antwoord, samen met een actieplan met betrekking tot de aanbevelingen
van het Rekenhof53.
De minister is de mening toegedaan dat sommige aanbevelingen te veel administratieve
verplichtingen zouden inhouden voor de operatoren. Dat druist in tegen de administratieve
vereenvoudiging waar de huidige regering werk van wil maken.
Het Rekenhof herinnert eraan dat het FAVV het aantal gerichte controles zou kunnen beperken door een doeltreffende omkadering van de maatregelen die de operatoren instellen
om de autocontrole van hun activiteiten te verzekeren.
Bovendien zijn de bevindingen van het Rekenhof volgens de minister gebaseerd op een
mathematische analyse van een toestand van twee jaar geleden, en houdt die analyse geen
rekening met het risico qua voedselveiligheid voor de consument. Een dergelijke analyse
zou niet passen in de risicogebaseerde aanpak die de bevoegde autoriteiten binnen Europa
hanteren en zou uitmonden in aanbevelingen die haaks staan op het huidige FAVV-beleid
inzake de veiligheid van de voedselketen.
Het Rekenhof preciseert in dat opzicht dat zijn analyse en conclusies gebaseerd zijn op de
inspectiegegevens die het FAVV opstelde aan de hand van de programmeringsnormen die
het definieerde in zijn inspectieplan V36 (toegepast in 2014). Tot die normen behoren de
inspectiefrequenties die het FAVV bepaalde op basis van de risico’s per type operator en/
of per type product, en het bestaan van een gevalideerd autocontrolesysteem. De toepasselijke frequenties voor operatoren die zijn onderworpen aan de controles van het thema
Autocontrolesysteem, zijn weinig geëvolueerd sinds 2014. Het Business Plan 2015-2017 heeft
enkel de frequenties aangepast voor een heel beperkte groep van activiteiten die worden
uitgeoefend door operatoren die zijn onderworpen aan de controles van het thema Autocontrolesysteem. De uitvoeringspercentages van die controles54 zijn ook maar geëvolueerd
voor een heel beperkte groep van activiteiten. De wijzigingen slaan enkel op de primaire en
de verwerkende sector en doen geen afbreuk aan de vaststellingen en aanbevelingen van
het Rekenhof. Bovendien is de werkwijze van het FAVV niet veranderd tussen 2014 en de
tegensprekelijke procedure in juni 2016.
De opmerkingen van het Rekenhof over de programmering van de FAVV-inspecties om de
voedselveiligheid te vrijwaren en de risico’s voor de consument te beperken, zijn dus nog

53 De brief van de minister en de bijlagen zijn terug te vinden in bijlage 2 van dit verslag.
54 Opgenomen in het inspectieplan dat in december 2016 van toepassing was.
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altijd actueel en dwalen niet af van de door het FAVV gehanteerde aanpak op basis van
risicoanalyses. De analyse van het Rekenhof heeft uitgewezen dat het aldus gehanteerde
programmeringssysteem het risico inhoudt dat operatoren van wie autocontrolesysteem
nog nooit gecontroleerd werd, gedurende te lange tijd ontsnappen aan een inspectie van
dat thema. Op basis van die vaststelling heeft het Rekenhof aanbevolen het systeem voor
de programmering aan te vullen met een norm die garandeert dat alle operatoren na afloop
van een bepaalde termijn aan een autocontrole-inspectie zijn onderworpen.
In zijn actieplan wijst het FAVV erop dat het niet de bedoeling is 100 % van de operatoren
te controleren op een thema waarvoor de jaarlijkse controlefrequentie lager ligt dan 100 %.
In datzelfde actieplan wijst het FAVV er nochtans op dat de ingebruikname van de applicatie Planifood, samen met de inwerkingtreding van het Dynamo-systeem in 2016-2017,
betere informatie zou moeten opleveren over de controles die in het verleden werden uitgevoerd bij een operator en het mogelijk zou moeten maken de operatoren te identificeren
bij wie nog nooit een bepaald controlethema was gecontroleerd. Het FAVV wil het toezicht
op de autocontrole vanaf 2017 ook opnemen in de vragenlijst over infrastructuur en hygiëne
voor operatoren uit de horecasector. Dat is een thema dat systematisch bij elke inspectie
wordt gecontroleerd. De aangekondigde maatregelen komen onrechtstreeks tegemoet aan
de aanbeveling van het Rekenhof om de volledige populatie voor het thema van de autocontrole beter af te dekken.
De minister benadrukt dat de Europese Commissie de voorbije jaren in haar diverse audits
van het controlesysteem van het FAVV (met inbegrip van de autocontrole) geen fundamentele opmerkingen had. Het Rekenhof preciseert daarbij dat die auditverslagen van de
Europese Unie niet over een algemeen thema zoals de omkadering handelden, maar zich
toespitsten op een welbepaald onderwerp zoals de fytosanitaire controle bij import of de
residu- en contaminantencontroles. Het auditverslag van het Voedsel- en Veterinair Bureau
van de Europese Unie waar het FAVV naar verwijst in zijn actieplan (verslag 2014-7151 over
de controle van gevogeltevlees) stipt overigens problemen aan met de inspectiefrequentie
bij een operator met een gevalideerd autocontrolesysteem (die frequentie wordt te laag geacht), terwijl er bij die operator al grote tekortkomingen inzake hygiëne waren vastgesteld.
Tot slot is het FAVV van mening dat de aanbeveling van het Rekenhof om in de databanken
gedetailleerde informatie op te nemen over de mate waarin de operator de autocontrole beheerst, over de corrigerende maatregelen en de versoepelingen van de HACCP, niet essentieel zijn voor de goede werking van het FAVV, gezien de restrictieve budgettaire context.

Bijlagen
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Bijlage 1
Onderzoek van de dekking van de groep operatoren – uitwerking
Voor bepaalde activiteitensubsectoren waarvoor de inspectiefrequentie lager ligt dan een
keer per jaar bepaalt het planningssysteem van het FAVV dat de autocontrole slechts bij
50 % of zelfs slechts bij 25 % van de operatoren die aan inspectie onderworpen zijn, wordt
geverifieerd.
Die werkmethode houdt het risico in dat het autocontrolesysteem van sommige operatoren
nooit wordt geverifieerd via het controlethema Autocontrolesysteem.
Om na te gaan of dergelijke situaties zich voordoen, is het Rekenhof voor dat controlethema
de dekking nagegaan van de groep operatoren aan het eind van een theoretische termijn
waarbinnen de hele groep operatoren zou kunnen worden gecontroleerd.
Het Rekenhof is nagegaan of het FAVV minstens een controle van dat type per operator had
uitgevoerd aan het eind van de termijn bepaald door de inspectiefrequentie en het uitvoeringspercentage.
De resultaten van dat onderzoek worden besproken in punt 3.2 van het verslag. Deze bijlage
beschrijft de uitwerking van het onderzoek.
1

Begrip ‘theoretische termijn’

Het inspectieplan bevat voor elke PAP de inspectiefrequentie en de verwachte uitvoeringspercentages voor de verschillende controlethema’s55. Voor de controle van het thema Autocontrolesysteem variëren de uitvoeringspercentages56 volgens de PAP van 25 % tot 100 %.
Door de inspectiefrequentie te koppelen aan het uitvoeringspercentage dat voor het thema
wordt vermeld in het inspectieplan, heeft het Rekenhof de theoretische termijn berekend
waarbinnen normaal gesproken een controle van het autocontrolesysteem van de operator
mag worden verwacht (1/frequentie*1/uitvoeringspercentage).
2

Analyse

Om het aantal operatoren te berekenen bij wie het thema Autocontrolesysteem werd gecontroleerd, heeft het Rekenhof een reeks gegevens (opgetekend op 23 juli 2014) geanalyseerd:
•
•
•

alle activiteiten (PAP) die een operator op die datum uitoefende en die aan de HACCPverplichting zijn onderworpen;
de resultaten van de audits door de certificeringsinstellingen om het autocontrolesysteem van de operatoren (per PAP) te valideren;
alle controles voor het thema Autocontrolesysteem uitgevoerd door het FAVV sinds de
autocontroleverplichting werd ingevoerd (vanaf de eerste controles in 2007).

55 Het FAVV noemt het verwachte uitvoeringspercentage ‘scope’.
56 Het gaat om de percentages gedefinieerd voor de door het FAVV uitgevoerde controles. De door de zelfstandigen
met opdracht uitgevoerde controles en de doelstellingen in samenhang met die controles spelen bij deze analyse
niet mee.
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De geanalyseerde toestand is die van 23 juli 2014. Ze weerspiegelt de op die datum geldende
normen (Businessplan 2012-2014 en inspectieplan V36) en betreft de inspecties die tot dan
toe werden uitgevoerd bij de groep actieve operatoren.
De verschillende fasen van het onderzoek worden hieronder verduidelijkt.
Eerste fase: de PAP identificeren van de operatoren bij wie een risico op niet-controle bestaat
Om de PAP te identificeren die worden uitgeoefend door operatoren bij wie een risico op
niet-controle bestaat, heeft het Rekenhof de gegevens over die PAP vergeleken met de resultaten van de valideringsaudits en de controledoelstellingen uit het inspectieplan (uitvoeringspercentages van de controle en inspectiefrequenties).
Het Rekenhof heeft aan elke PAP van een operator het uitvoeringspercentage gekoppeld van
het controlethema Autocontrolesysteem alsook de inspectiefrequentie die van toepassing
was volgens het resultaat van de valideringsaudit (basisfrequentie of verlaagde frequentie).
Het heeft de PAP van het inspectieplan V36 afgezonderd waarvoor een verificatie van het
thema Autocontrolesysteem gepland was. De activiteiten die jaarlijks een vast aantal keer
worden gecontroleerd, zoals mobiele catering, werden niet opgenomen in de analyse. Zo
heeft het Rekenhof 158 PAP verzameld waaraan een controledoelstelling werd gekoppeld.
Het risico een deel van de groep operatoren niet te dekken, dat verband houdt met het
ontwerp van het planningssysteem, betreft de PAP waarvan het autocontrolesysteem (controlethema Autocontrolesysteem) niet jaarlijks wordt geverifieerd en waarvan het uitvoeringspercentage van de controle lager dan 100 % ligt.
Uitsplitsing van de PAP van het inspectieplan V36 waarop het thema Autocontrolesysteem betrekking heeft
Uitvoeringspercentage van de
controle ( %)

Inspectiefrequentie
≥ 1 x/jaar

< 1x/jaar
Aantal betrokken PAP

25

6

29

50

1

27

100

59

36

Bron: Rekenhof, op basis van het inspectieplan V36
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat in het segment van de PAP die niet jaarlijks worden
geïnspecteerd, het risico dat een operator gedurende een lange periode niet wordt gecontroleerd, voor het thema Autocontrolesysteem 29 PAP betreft waarvoor die verificatie is
gepland bij 25 % van de operatoren en 27 PAP betreft waarvoor ze is gepland bij 50 % van
de operatoren.
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Uitsplitsing van de PAP uitgevoerd door operatoren waarop het thema Autocontrolesysteem betrekking heeft
Uitvoeringspercentage
van de controle ( %)

Inspectiefrequentie
≥ 1 x/jaar

< 1x/jaar
Aantal betrokken PAP

25

756

3.468

50

96

85.233

100

4.037

16.595

Totaal

4.889

105.296

Bron: Rekenhof, op basis van het inspectieplan V36, de gegevens over de PAP uitgeoefend door de operatoren en de resultaten van de valideringsaudits van de autocontrolesystemen
Tweede fase: de deadlines berekenen voor de uitvoering van een eerste controle
De termijnen voor de uitvoering van de controle werden berekend voor alle PAP die werden
uitgeoefend door de operatoren op basis van de inspectiefrequentie en het uitvoeringspercentage van het controlethema Autocontrolesysteem.
Door die termijn toe te passen op de begindatum van de verplichting om de HACCP57 te
controleren, 1 januari 2006, of op de begindatum van de activiteit van de PAP (voor activiteiten die na die datum van start gingen), werd een deadline berekend voor de uitvoering
van een eerste controle.
Derde fase: de PAP isoleren die moesten leiden tot een eerste controle van de operator
In de databanken van het FAVV kunnen de inspecties worden gekoppeld aan een operator
en niet aan een door een operator uitgeoefende PAP. Een operator kan echter verschillende
PAP hebben.
Om daarmee rekening te houden, werd de PAP die het FAVV in de eerste plaats moest
controleren bij de operator (die met de oudste deadline) genomen om de termijn te bepalen
waarbinnen een eerste controle moest plaatsvinden bij die operator.

57 In de zin van de verordening 882/2004.
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Rekening houdend met de inspectiefrequentie en met het uitvoeringspercentage van het
controlethema Autocontrolesysteem voor de PAP die moesten leiden tot een eerste controle
van de operator, kunnen de operatoren als volgt worden verdeeld:
Uitvoeringspercentage
van de controle ( %)

Inspectiefrequentie
≥ 1 x/jaar

< 1x/jaar
Aantal operatoren

25

470

1.733

50

-

74.293

100

1.551

10.196

Totaal

2.021

86.222

Bron: Rekenhof, op basis van het inspectieplan V36, de gegevens over de PAP die werden uitgeoefend
door de operatoren en de resultaten van de valideringsaudits van de autocontrolesystemen
Vierde fase: de operatoren identificeren die voor het eerst gecontroleerd hadden
moeten worden volgens de berekende theoretische termijn, maar die niet werden
gecontroleerd
Het Rekenhof heeft de informatie over de uitgevoerde inspecties en de PAP die moesten
leiden tot een eerste controle van de operator met elkaar vergeleken. Vervolgens heeft het
de resultaten verdeeld volgens de typologie van de uitvoeringspercentages.
Het Rekenhof heeft de operatoren afgezonderd bij wie het thema Autocontrolesysteem (op
23 juli 2014) nog nooit werd gecontroleerd en waarvoor de deadline voor een eerste controle
vóór 31 december 201358 viel.
Van 1 januari 2006, de datum waarop de HACCP-controleverplichting van kracht werd, tot
31 december 2013 verstreek acht jaar. De uitvoeringstermijnen van acht jaar of minder voor
de uitvoering van de controles van het thema Autocontrolesystemen kunnen volgens de
begindatum van de activiteit dus binnen deze analyse vallen. Op 23 juli 2014 had 97 % van
de PAP zo’n termijn van acht jaar of minder. Uit de analyse kwamen controletermijnen van
zestien jaar naar voren, maar die betroffen telkens operatoren met gevalideerde autocontrolesystemen waarbij verlaagde inspectiefrequenties kunnen worden toegepast.
Op 23 juli 2014 was een voldoende lange gegevenshistoriek beschikbaar om de uitvoering
van de controles in het kader van het controlethema “Autocontrolesysteem” te analyseren.

58 Het verschil tussen die twee datums (23 juli 2014 en 31 december 2013) verbetert de resultaten mechanisch. De datum van 31 december 2013 werd gekozen als meest recente deadline om coherent te zijn met planningspraktijken
van de inspectieopdrachten binnen de provinciale controle-eenheden. Die hanteren een deadline die gebaseerd
is op de frequentie om de uitvoering van de controleopdracht in de loop van het kalenderjaar van die deadline te
plannen (de bepaling van de tijdens de controleopdracht te behandelen controlethema’s wordt vastgelegd tijdens
de voorbereiding van de opdracht door de eenheden).
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3

Resultaten

De operatoren die op 23 juli 2014 actief waren en voor wie geen controle van het thema Autocontrolesysteem werd uitgevoerd aan het eind van de theoretische termijn, zijn als volgt
verdeeld.

3.1

Operatoren bij wie minstens een keer per jaar een inspectie is gepland
Aantal operatoren die een
e erste keer moesten worden
gecontroleerd tegen 31/12/2013

Aantal nooit
gecontroleerde
operatoren

Percentage
niet-controle

25

270

25

9,3 %

50

0

-

-

100

1.409

94

6,7 %

Totaal

1.679

119

7,1 %

Uitvoeringspercentage van de controle

Bron: Rekenhof
Bij de operatoren voor wie een percentage van 25 % van toepassing was, vond geen controle
plaats bij 9,3 % van de operatoren die moesten worden gecontroleerd, wat in totaal 25 nietgecontroleerde operatoren betekent. Het gaat om operatoren uit de sector Transformatie
(20 zuivelondernemingen en 5 fabrikanten die voedingsmiddelen produceren op basis van
rauwe eieren).

3.2

Operatoren bij wie minder dan een keer per jaar een inspectie is
gepland

Uitvoeringspercentage
van de controle

Aantal operatoren die een
e erste keer moesten worden
gecontroleerd tegen 31/12/2013

Aantal nooit
gecontroleerde operatoren

Percentage
niet-controle

25

317

49

15,5 %

50

24.252

9.982

41,2 %

100

7.494

925

12,3 %

32.063

10.956

34,2 %

Totaal
Bron: Rekenhof

In de gevallen waarbij een zwakke inspectiefrequentie (minder dan een keer per jaar) gekoppeld is aan een uitvoeringspercentage van de controle van minder dan 100 %, werd het
thema Autocontrolesysteem niet binnen de geplande theoretische termijn gecontroleerd
bij 10.031 op 24.569 operatoren, oftewel bij 40,8 % van de operatoren die hadden moeten
worden gecontroleerd.
De meeste niet-gecontroleerde operatoren behoren tot de distributiesector en de horeca.
De 10.031 operatoren kunnen als volgt worden verdeeld op basis van hun activiteitensector
en de theoretische termijn voor de verificatie van het autocontrolesysteem:
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Activiteitensector
Horeca en collectiviteiten

Distributie
Transformatie
Totaal
Bron: Rekenhof

Theoretische termijn voor
de controle van het thema
Autocontrolesysteem (aantal jaren)

Aantal operatoren

4

1.003

6

4.763

8

258

6

1.518

8

2.440

8

49
10.031
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Bijlage 2
Brief van de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
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Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.

U kunt dit verslag raadplegen of downloaden
op de internetsite van het Rekenhof.
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