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Verslag aan het federale parlement
Autocontrole van de operatoren van de voedselketen ‐ omkadering door het
FAVV

In zijn verslag aan het federale parlement onderzoekt het Rekenhof of het FAVV de
autocontrole bij operatoren van de voedselketen doeltreffend omkadert. Het
formuleert aanbevelingen om de operatorenpopulatie beter af te dekken door
controles van het autocontrolesysteem en om de inspecties inhoudelijk te
verbeteren. Het Rekenhof beveelt ook aan de informatie te verbeteren die bij
dergelijke controles geregistreerd wordt, en de certificeringsinstellingen die die
autocontrolesystemen valideren, beter te omkaderen.
Sinds 1 januari 2005 moeten operatoren van de voedselketen een autocontrolesysteem
hebben om de veiligheid van hun producten te waarborgen. Die verplichting beantwoordt
aan de responsabilisering die de Europese Unie oplegt.
Het autocontrolesysteem is een geheel van maatregelen die de operatoren moeten nemen
opdat hun producten in elk stadium van de productie, verwerking en distributie
beantwoorden aan de reglementaire voorschriften voor de veiligheid van de voedselketen.
Bovendien moeten de operatoren erop toezien dat ze die voorschriften effectief in acht
nemen.
Het FAVV moet de invoering van de autocontrolesystemen omkaderen en toezien op de
toepassing ervan.
Operatoren
kunnen
hun
autocontrolesysteem
laten
valideren
door
een
certificeringsinstelling die door het FAVV is erkend, maar slechts 14 % heeft dat gedaan. Het
is belangrijk dat de FAVV‐inspecties bij operatoren die geen gevalideerd
autocontrolesysteem hebben, ook dat systeem controleren.
Het Rekenhof heeft echter vastgesteld dat vele operatoren weliswaar gecontroleerd werden
op diverse thema’s in verband met de voedselveiligheid, maar lange tijd ontsnapten aan een
controle van hun autocontrolesysteem. Voor die operatoren heeft het FAVV geen termijn
bepaald waarbinnen zo’n controle moet plaatsvinden.
Inspecties om na te gaan of de hygiënevoorschriften en de toezichtmaatregelen van de
operator zelf in acht worden genomen, behoren tot aparte controlethema’s die niet
systematisch tezelfdertijd worden gecontroleerd. Door beide thema’s geïntegreerd aan te
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pakken, kan worden nagegaan dat de activiteiten van de operator in de toekomst alle
voedselveiligheidsgaranties blijven bieden.
Daarnaast moeten de vragen over de autocontrole die bij de controles worden gebruikt, beter
worden geformuleerd om de toezichtmaatregelen ten volle te kunnen evalueren.
Als een operator zijn autocontrolesysteem niet heeft laten valideren, bevatten de databanken
van het FAVV geen indicator die aangeeft in hoeverre de operator het omkaderingsproces
van zijn activiteit beheerst.
De Europese Unie heeft criteria vastgelegd om te bepalen hoe vaak operatoren moeten
worden geïnspecteerd. Het FAVV past niet systematisch alle criteria toe op alle sectoren van
de voedselketen. In de distributiesector en in de primaire sector hebben inspecties met een
negatief resultaat bijvoorbeeld geen impact op het aantal inspecties waaraan die operator in
de toekomst zal worden onderworpen.
Tot slot heeft het Rekenhof tekortkomingen vastgesteld in de manier waarop de informatie
uit inspecties meegedeeld wordt aan de dienst die de certificeringsinstellingen moet
omkaderen. Het FAVV heeft zijn aanpak sinds de audit bijgestuurd om de kwaliteit van het
werk van de certificeringsinstellingen beter te evalueren.

Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de
gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door
nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te
zenden aan de parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde
diensten. Als collaterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten
opzichte van de overheden die het controleert.
Het verslag Autocontrole van de operatoren van de voedselketen ‐ omkadering door het FAVV
werd aan het federale parlement bezorgd. Het verslag, de samenvatting en het persbericht
zijn terug te vinden op de website van het Rekenhof (www.rekenhof.be).
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