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Status veiligheid  
telkens beter

De overheid, de producenten en verwer-

kers van levensmiddelen en het weten-

schappelijk onderzoek hebben, mede naar 

aanleiding van de publicatie van de Gene-

ral Food Law (Regulation EC 178/2002), 

zich de afgelopen tien jaar sterk ingespan-

nen om de voedselveiligheid te 

garanderen. Toch lijkt het, op 

basis van rapporten over voed-

selvergiftigingen of meldingen 

van non-conformiteiten, alsof er 

weinig vooruitgang is geboekt 

in de beheersing van de voed-

selveiligheid. Een objectief 

meetinstrument ontbrak. Vandaar dat zowel 

de gedelegeerd bestuurder van het FAVV 

als het Raadgevend Comité van het FAVV 

(vertegenwoordiging van sectoren en con-

sumentenorganisaties) behoefte had aan 

een instrument waarmee de ontwikkeling 

van de veiligheid van de voedselketen in 

België kan worden gevolgd.

Voedselveiligheidsbarometer
Het Wetenschappelijk Comité van het 

FAVV ontwikkelde in 2010 de voedselvei-

ligheidsbarometer. Dit is een uniek instru-

ment voor het meten en opvolgen van de 

globale voedselveiligheid binnen België. 

De barometer is een primeur voor Europa. 

De voedselveiligheidsbarometer wordt elk 

jaar publiek gemaakt in het activiteitenver-

slag van het FAVV. Ook is deze te raadple-

gen op www.favv-afsca.be/wetenschappe-

lijkcomite/barometer. Daar zijn ook twee 

andere barometers te vinden die op advies 

van het Wetenschappelijk Comité van het 

FAVV (Advies Sci Com 28-2010) werden 

ontwikkeld: die voor dierengezondheid en 

plantengezondheid (fytosanitaire situatie).

Concept meten
De voedselveiligheidsbarometer beperkt 

zich tot de chemische, fysische en micro-

biologische gevaren in de voeding, kortom 

die aspecten die vallen onder de controle 

van het FAVV. Verder wordt de voedselvei-

ligheid vooral gemeten via de aanwezig-

heid van gevaren in de voedselketen (de 

blootstelling dus) en de aanwezigheid van 

Het Belgische voedselagentschap FAVV meet via de voedselvei-
ligheidsbarometer systematisch 30 indicatoren. Behalve inzicht 
in de status van de voedselveiligheid verkrijgt de toezichthouder 
daarmee een indicatie van de effectiviteit van het gevoerde be-
leid. De voedselveiligheid als geheel gaat telkens vooruit, al ko-
men bij sommige indicatoren forse schommelingen voor. 

‘ De barometer bestaat uit 
een korf van 30 voedsel-
veiligheidsindicatoren’ 

systemen om de microbiologische en che-

mische gevaren te beheersen. Met dit con-

cept wordt dus ook het effect gemeten van 

de preventieve aanpak en controlemaatre-

gelen om de voedselveiligheid te garande-

ren. De focus ligt dus niet alleen op het ni-

veau van het effect op de volksgezondheid. 

Op die manier is er een directere en meet-

bare relatie met het gevoerde voedselveilig-

heidsbeleid.

De voedselveiligheidsbarometer meet de 

status van de voedselveiligheid in een be-

paald jaar en vergelijkt deze met het voor-

gaande jaar. De gebruikte gegevens zijn 

hoofdzakelijk afkomstig van de 

controleactiviteiten van het 

FAVV. Zo werden er vorig jaar 

171.522 inspecties uitgevoerd 

verdeeld over 50.149 missies bij 

41.121 producenten en verwer-

kers van levensmiddelen (op 

een totaal van 142.598 geregis-

treerde bedrijven). De planmatige en op ri-

sicogebaseerde controle van de veiligheid 

van de voedselketen is een activiteit die het 

FAVV de laatste jaren sterk heeft ontwik-

keld. De resultaten daarvan worden op sys-

tematische wijze bijgehouden in databan-

ken. 

Indicatoren
De voedselveiligheidsbarometer bestaat uit 

een korf van 30 voedselveiligheidsindicato-

ren (VVI’s; zie tabel) die de volledige voed-

selketen omvatten van toeleveranciers tot 

consument. Zowel controles op producten 

(op aanwezigheid van chemische en biolo-

THemA: meTen = WeTen

FAVV houdt met barometer vinger aan de pols bij voedselveiligheid
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THemA: meTen = WeTen

gische gevaren) als controles op processen 

(inspecties en audits) zijn opgenomen in de 

korf. Ook de preventieve aanpak (autocon-

trole, meldplicht, traceerbaarheid) en de 

gezondheidstoestand van de mens (gerap-

porteerde voedselvergiftigingen) maken 

deel uit van de barometer. 

Wegingsfactoren
Bij het opstellen en selecteren van de indi-

catoren voor de korf werd duidelijk dat 

voedselveiligheid een moeilijk te definiëren 

(en dus te meten) begrip is. De inschatting 

van het relatief belang van individuele indi-

catoren (gevaren of controlemaatregelen) in 

de barometer is afhankelijk van het indivi-

du en zijn functie en ervaring en de sector 

of discipline waarin hij werkzaam is. Daar-

om werd besloten de indicatoren te laten 

wegen door verschillende belanghebbende 

personen en experts van de voedselketen. 

Zij werden uitgenodigd om volgens de me-

thode van Las Vegas 20 fiches te verdelen 

over de 30 indicatoren. 

Hieruit bleek dat indicatoren die te maken 

hebben met inspecties in de voedselketen 

een hoger gewicht toegekend kregen dan 

indicatoren die verband houden met biolo-

gische gevaren bij de start van de voedsel-

keten, bijvoorbeeld Salmonella bij vleesvar-

kens of leghennen.

De voedselveiligheidsbarometer
Voor alle 30 voedselveiligheidsindicatoren 

werden gegevens verzameld vanaf 2007 en 

werd het procentueel verschil tussen de re-

sultaten van twee opeenvolgende jaren be-

rekend. Rekening houdend met het relatief 

belang van elke indicator, geeft het gemid-

delde van deze procentuele verschillen de 

barometerwaarde weer.

De barometer geeft aan dat de voedselvei-

ligheid er in België op vooruitgaat: +0,1% 

tussen 2007 en 2008, +11,3% tussen 2008 

en 2009, +3,7% tussen 2009 en 2010 en 

+1,8% tussen 2010 en 2011 (zie figuur 1). 

Uit de visuele voorstelling van de barome-

ter kan niet onmiddellijk worden afgelezen 

hoe hoog de absolute status van de voed-

selveiligheid is in België. De achterliggende 

cijfers geven evenwel aan dat een belang-

rijk aantal indicatoren zeer hoge waarden 

scoort (meer dan 95% conformiteit). Dit 

betekent dat de voedselveiligheid in België 

zich op een hoog niveau bevindt. 

Auto-/zelfcontrole
De jaarlijkse stijging van de barometer voor 

voedselveiligheid is toe te wijzen aan een 

verhoging van het aantal gevalideerde 

auto-/zelfcontrolesystemen bij bedrijfsvoer-

ders in de primaire productiesector (land-

bouw; VVI3) en in de verwerkende sector 

(de voedingsindustrie; VVI4). Autocontrole 

en de validatie ervan op basis van audits 

(uitgevoerd door daartoe erkende certifica-

tie-instellingen of het FAVV zelf) conform 

een door het FAVV goedgekeurde autocon-

trolegids is een systeem dat in België werd 

uitgewerkt en vastgelegd in een Koninklijk 

Besluit van 14 november 2003. 

Bedrijven die beschikken over een gevali-

deerd autocontrolesysteem krijgen een kor-

ting op aan het agentschap te betalen hef-

fingen en worden minder frequent 

geïnspecteerd. Uit de indicatoren die daar-

op betrekking hebben, blijkt dat het sys-

teem steeds meer ingang vindt, zeker in de 

primaire sector, maar ook in de levensmid-

delenbedrijven in het algemeen. Een pre-

ventieve aanpak via kwaliteitszorgsystemen 

is een basis voor het garanderen van de 

VoeDselVeiligHeiDsBAromeTer
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Figuur 1. in 2011 is de status van de voedselveilig-
heid met 1,8% gestegen ten opzichte van 2010.  

oVerzicHT VoeDselVeiligHeiDsinDicAToren (VVi) 
en Hun WegingsFAcTor

VVi1 melDingen 1,16

VVi2 Acs ToeleVerAnciers primAire  
proDucTie 0,90

VVi3 Acs primAire proDucTie 0,71
VVi4 Acs TrAnsFormATie 1,16
VVi5 Acs grooTkeukens 0,79
VVi6 inspecTies AuToconTrole 2,06
VVi7 inspecTies Hygiëne 1,88
VVi8 inspecTies TrAceerBAArHeiD 1,65
VVi9 pesTiciDen BelgiscHe proDucTie 0,98
VVi10 AcrylAmiDe 0,41

VVi11 looD en cADmium in groenTen en 
FruiT 0,75

VVi12 AFlAToxine en Don 0,90

VVi13 nieT-ToegesTAne sToFFen en  
DiergeneesmiDDelen 1,50

VVi14 sulFieT in geHAkT 0,38

VVi15 Dioxines en Dl pcB’s zuiVel  
en eieren 0,98

VVi16 kWik in Vis, scHAAl- en WeekDieren 0,53

VVi17 pesTiciDen ingeVoerDe  
proDucTen 1,39

VVi18 VerBoDen kleursToFFen 0,53
VVi19 Dierlijke proDucTen inVoer 1,73
VVi20 Dioxines en Dl pcB’s DierVoeDer 0,94
VVi21 conTAcTmATeriAlen 0,64
VVi22 sAlmonellA sp. Bij VleesVArkens 0,49
VVi23 sAlmonellA sp. Bij legHennen 0,49

VVi24 sAlmonellA sp. geVogelTe en  
VArkens 0,98

VVi25 e. coli in kArkAssen en VersneDen 
Vlees 0,68

VVi26 e. coli in leVensmiDDelen 0,71

VVi27 l. monocyTogenes in  
leVensmiDDelen 0,90

VVi28 collecTieVe VoeDselToxi-inFecTies 
(VTi) 1,46

VVi29 sAlmonellose 1,28
VVi30 lisTeriose 1,09

Visuele VoorsTelling VAn  
De VoeDselVeiligHeiDsBAromeTer 2011
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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.

Figuur B - Visuele voorstelling van de voedselveiligheidsbarometer 2010
Detailweergave (schaal –60% tot +40%)
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zondheid (fytosanitaire status; Advies Sci 

Com 10-2011) ontwikkeld. Omdat deze 

drie domeinen onder de bevoegdheid van 

het FAVV vallen, maar toch een verschil-

lende doelgroep aanspreken en benadering 

vereisen, werd ervoor gekozen om voor elk 

een aparte barometer te ontwerpen. Ook 

hier werden op dezelfde manier als bij de 

voedselveiligheidsbarometer indicatoren 

gedefinieerd (telkens 13). 

Communicatie
Bij elk van de barometers heeft iedere indi-

cator zijn mogelijkheden en beperkingen. 

Het geheel van indicatoren heeft een sig-

naalfunctie voor de veiligheid van de voed-

selketen. Daarmee zijn deze complemen-

tair aan de andere rapporten, publicaties en 

adviezen van het FAVV, in bijzonder het 

Wetenschappelijk Comité. 

In veel gevallen betreft het bij de indicato-

ren alleen een indicatie van prevalentie of 

status van conformiteit en implementatie 

van controlemaatregelen. Ad hoc worden 

de resultaten over de aanwezigheid van 
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biologische of chemische gevaren of non 

conformiteiten vastgesteld tijdens controles 

van het FAVV; opgenomen in risicobeoor-

delingen om de impact op de volksgezond-

heid of gezondheid dier of plant te beoor-

delen. Dit gebeurt door de bevoegde 

diensten van het FAVV, via adviezen van 

het Wetenschappelijk Comité of via projec-

ten bij onderzoeksinstellingen.

Trendanalyses
De resultaten van de barometers dienen 

met de nodige voorzichtigheid te worden 

geïnterpreteerd aangezien jaarlijkse schom-

melingen diverse oorzaken kunnen heb-

ben. Op langere termijn lijken de barome-

ter en de verzamelde gegevens voor de 

individuele indicatoren vooral geschikt om 

een basislijn op te stellen en trendanalyse 

uit te voeren. In de toekomst zal dit con-

cept van het meten van de voedselveilig-

heid verder beoordeeld worden. Zowel wat 

betreft de keuze van de indicatoren, als de 

lessen die eruit te trekken zijn qua impact 

van beleid of invloed van mogelijke andere 

factoren die de veiligheid van de voedsel-

keten beïnvloeden. 

Voor meer inFormATie 
oVer DiT onDerWerp

voedselveiligheid en heeft dus een aandeel 

in de voedselveiligheidsbarometer. Aange-

zien het systeem van autocontrole recent is 

opgesteld, was de te verwezenlijken groei 

in deze indicatoren aanvankelijk groot met 

relatief grote impact op de barometer. Door 

de bredere implementatie van het autocon-

trolesysteem gedurende de afgelopen jaren 

zal de marge voor verbetering (de toename 

van het aantal nieuwe bedrijven die nog in 

het systeem stappen of kunnen stappen) 

kleiner worden.

 

Productcontroles
Voor wat de controles van producten be-

treft (VVI 9 – VVI 27), werd net zoals voor-

gaande jaren in 2011 voor het merendeel 

van de indicatoren een conformiteit boven 

95% waargenomen.  

De marge voor verbetering is hier dus 

klein. Bij dit type indicatoren worden ge-

ringe schommelingen in conformiteit opge-

merkt.

In 2010 en 2011 was er een opvallende 

toename van het aantal personen getroffen 

door een collectieve voedseltoxi-infectie 

(VVI 28) in vergelijking met voorgaande ja-

ren. In 2010 werd deze toename vooral 

veroorzaakt door een piek van norovirus-

infecties en mogelijks deels door een  

betere alertheid en rapportering van voed-

seltoxi-infecties in het algemeen. Bij noro-

virus-uitbraken zijn meestal een groot aan-

tal personen betrokken, dit in tegenstelling 

tot uitbraken van Salmonella of Listeria. Het 

aantal gerapporteerde humane gevallen 

van salmonellose nam daarentegen af  

(VVI 29). 

In 2011 was er ten opzichte van 2010 een 

toename van het aantal gerapporteerde hu-

mane gevallen van Listeria monocytogenes 

(VVI 30). Een incident met Listeria in kaas 

en een tweede incident, vermoedelijk af-

komstig van paté, waren hiervan de oor-

zaak.

Dieren- en plantengezondheid 
Naast de voedselveiligheidsbarometer wer-

den in 2011 tevens een barometer voor de 

dierengezondheid (Advies Sci Com 09-

2011) en een barometer voor de plantenge-

Informatie en adviezen

•  Meer informatie over het concept van de barometers 
en het meten van de veiligheid van de voedselketen: 
www.favv.be bij Barometers of bij Wetenschappelijk 
comité > adviezen

•  Measuring Food Safety and comparing self checking 
systems (PDF): presentatie gegeven ter gelegenheid 
van het Internationaal symposium ‘Measuring Food 
Safety and comparing self checking systems’ 
(17/11/2010).

•  Measuring the safety of the food chain in Belgium: 
development of a barometer: publicatie Baert K., Van 
Huffel X., Wilmart O., Jacxsens L., Berkvens D., 
Diricks H., Huyghebaert A., Uyttendaele M., Food 
Research International, May 2011, 44:4, 940-950.

•  Measuring the perceived pressure and stakeholders’ 
response that may impact the status of the safety of 
the food chain in Belgium: publicatie Baert K., Van 
Huffel X., Jacxsens L., Berkvens D., Diricks H., 
Huyghebaert A., Uyttendaele M., Food Research 
International, August 2012, 48:1, 257-264.

•  Eurobarometer (PDF)


