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Status veiligheid
telkens beter
FAVV houdt met barometer vinger aan de pols bij voedselveiligheid

Het Belgische voedselagentschap FAVV meet via de voedselveiligheidsbarometer systematisch 30 indicatoren. Behalve inzicht
in de status van de voedselveiligheid verkrijgt de toezichthouder
daarmee een indicatie van de effectiviteit van het gevoerde beleid. De voedselveiligheid als geheel gaat telkens vooruit, al komen bij sommige indicatoren forse schommelingen voor.

systemen om de microbiologische en chemische gevaren te beheersen. Met dit concept wordt dus ook het effect gemeten van
de preventieve aanpak en controlemaatregelen om de voedselveiligheid te garanderen. De focus ligt dus niet alleen op het niveau van het effect op de volksgezondheid.
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De voedselveiligheidsbarometer

Voedselveiligheidsbarometer
2010 | 2011

Voor alle 30 voedselveiligheidsindicatoren

Visuele voorstelling van
de voedselveiligheidsbarometer
2011
Detailweergave (schaal –60% tot +40%)

Figuur B - Visuele voorstelling van de voedselveiligheidsbarometer 2010
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Figuur 1. In 2011 is de status van de voedselveiligheid met 1,8% gestegen ten opzichte van 2010.
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Legende:
: Weergave van de globale voedselveiligheid
: Signiﬁcante verbetering van de voedselveiligheidsindicator
: Signiﬁcante achteruitgang van de voedselveiligheidsindicator
: De oranje stippellijn geeft 0% wijziging of ‘status quo’ weer.
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