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‘ In Europa behoren 
we tot de beste  
van de klas’

Herman Diricks, CEO van het Federaal Agentschap voor de 
Voedselveiligheid van de Voedselketen (FAVV), is meer dan 
tevreden over de voedselveiligheid in België. “Ons land scoort 
goed tot zeer goed.” FAVV begint met op bedrijfsprofiel geba-
seerde controle van bedrijven in de productketen. Daarnaast 
gaan proefprojecten bedrijfsbegeleiding van start. Stimulering 
van de bewustwording van het belang van voedselveiligheid 
moet het voedselveiligheidsniveau verhogen.

“De Belgische voedselketen scoort hoog op 

het vlak van voedselveiligheid”, steekt de 

FAVV-topman van wal. Herman Diricks: 

“Als ik de statistieken voor de conformitei-

ten in 2014 bekijk, scoren de landbouw en 

de voedingsindustrie met resp. 97,3% en 

94,5% goed tot zeer goed.” Diricks verwijst 

ook naar de evolutie van de Voedselveilig-

heid Barometer van het FAVV. “Tussen 

2008 en 2014 steeg deze barometer met 

24,8%, ofwel gemiddeld 3,5% per jaar. Voor 

2014 is er voor het eerst met een stijging 

van slechts 0,2% een lichte stagnatie. Naar-

mate de barometer stijgt, daalt de marge 

voor verbetering”, verduidelijkt Diricks.  

“De afvlakking is dus niet abnormaal.” 

Gedetailleerde cijfers zijn te vinden op de 

website www.favv.be. Het Agentschap wil 

meer dan één keer per jaar rapporteren 

over zijn activiteiten en daar leent een  

digitaal platform zich uitstekend voor. 

INTERVIEW

FAVV-topman over voedselveiligheid in België

Het is volgens de topman niet zo dat de 

grote industriële voedingsbedrijven op het 

vlak van voedselveiligheid per definitie be-

ter scoren dan KMO-bedrijven. “Belangrij-

ker dan groot of klein is de mate waarin een 

individueel productiebedrijf zich bewust is 

van het belang van kwaliteit en kwaliteits-

borging binnen de organisatie. In hoeverre 

is die ingebakken in de bedrijfscultuur van 

een onderneming?” 

Gecertificeerde autocontrolesystemen

Diricks benadrukt het belang van goed 

functionerende autocontrolesystemen voor 

bedrijven in het algemeen. Een dergelijk 

systeem is verplicht, maar daar bovenop 

kan het systeem op vrijwillige basis gecerti-

ficeerd worden door een certificatieorganis-

me op basis van een goedgekeurde autocon-

trolegids. De keuze voor certificering is 

vrijwillig. Het percentage voedingsbedrij-

ven met een volledig gecertificeerd systeem 

schat hij op 18% tegenover 15% gemiddeld 

over alle sectoren heen. 

Het mes snijdt nochtans aan twee kanten. 

Enerzijds blijkt volgens de topman dat  

bedrijven met een gecertificeerd systeem 

aanzienlijk beter scoren op het vlak van 

voedselveiligheid. Anderzijds krijgen zij  

een bonus, zijnde 75% korting op de FAVV- 

heffing. De heffing hangt af van de sector 

waarin een bedrijf actief is, de productie- 

capaciteit en de personeelssterkte. 

In 2014 bleek dat bij 94% van de gecertifi-

ceerde bedrijven die werden gecontroleerd 

geen aanvullende maatregelen moesten ge-

nomen worden, terwijl dat bij niet-gecertifi-

ceerde bedrijven bij meer dan 66,2% van de 

bedrijven het geval was. 8,5% van de gecer-

tificeerde bedrijven tegen 28,8% van de 

niet-gecertificeerde bedrijven kreeg een 

waarschuwing. Voor proces-verbalen zijn 

de percentages 1,8% en 5%. De cijfers  

spreken voor zich, zo blijkt. 

Best of both worlds

Aangezien de meeste voedingsbedrijven 

met een gecertificeerd autocontrolesysteem 

ook BRC- of IFS-gecertificeerd zijn, staat 

het FAVV gecombineerde audits toe. De 

kosten van de audit zijn lager. “Een com-
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ten houden met vragen uit de maatschappij. 

De uitdaging hierbij in de keten is volgens 

de topman vanuit maatschappelijk verant-

woord ondernemen leren denken in ketens 

en stakeholders, die verder gaan dan de ver-

ticale productsector. Drijfveer is een duur-

zame economie, gericht op het voorkomen 

van voedselverspilling. “Het gaat dan om 

het harmoniseren van standaarden en re-

gelgeving tussen bijvoorbeeld de voedings- 

en de mengvoederindustrie, maar ook  

andere schakels binnen of buiten de voed-

selketen”, verduidelijkt Diricks. De topman 

vindt het belangrijk dat er daarbij ook vol-

doende voedselveiligheids- en kwaliteits- 

garanties zijn, gebaseerd op risicoanalyses.

Het FAVV zat inmiddels met een positief 

resultaat samen met de distributie over de 

verdeling van voedsel naar charitatieve in-

stellingen met zo min mogelijke adminis-

tratieve verplichtingen voor de distributie. 

Diricks: “We proberen waar mogelijk in te 

spelen op specifieke vragen. Het FAVV had 

bijvoorbeeld in eerste instantie voorzien dat 

de levensmiddelen één dag voor einde 

houdbaarheidsdatum mochten ingevroren 

worden. “Een distributeur heeft op grond 

van een onderbouwde risicobeoordeling 

inmiddels bekomen dat voedsel voor chari-

tatieve instellingen op houdbaarheidsdatum 

nog ingevroren kan worden om in een kou-

de keten te laten verdelen”, weet Diricks. 
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natieven voor ons op controle gebaseerde 

beleid voor het sturen van het voedsel- 

veiligheidsgedrag van bedrijven”, vervolgt  

Diricks. “Binnen het FAVV wordt bijvoor-

beeld gedacht aan het afstemmen van de 

controles op het profiel van een bedrijf, niet 

alleen wat betreft voedselveiligheid, maar 

ook wat betreft het algemene gedragsprofiel 

van een onderneming.” Diricks geeft wat dit 

laatste betreft een voorzet: “Bedrijven die 

frauderen met de boekhouding, nemen het 

mogelijk ook minder nauw met hun ethisch 

gedrag bij de productie.” Een sprekend 

voorbeeld is de vleesfraude. 

Proefproject begeleiding

FAVV wil dit jaar nadrukkelijker kleine be-

drijven in de voedselketen begeleiden in het 

verbeteren van het kwaliteits- en voedsel-

veiligheidsniveau. Diricks: “Dit najaar star-

ten de eerste kleinschalige proefprojecten. 

We willen vooral leren hoe we – zonder te 

bemoederen – bedrijven op een positieve 

manier kunnen helpen hun productie op 

orde te krijgen en dit naast bestaande initia-

tieven als de autocontrolegidsen.” 

De ketenuitdaging

Naast de sociaaleconomische uitdagingen 

zal de voedingsindustrie ook rekening moe-

bi-audit levert voedingsbedrijven ook nog 

eens de best of both worlds op. Commerciële 

systemen zijn complementair aan autocon-

trolesystemen, waardoor de waarborg van 

de voedselveiligheid alleen maar toeneemt. 

De eisen in de gedetailleerde autocontrole-

gidsen zijn specifiek, voldoen aan de wetge-

ving en zijn verticaal keten gericht, terwijl 

de eisen vanuit de commerciële systemen 

vanuit de retail meer algemeen en horizon-

taal gericht zijn. 

Leren wat beter kan

Op Europees niveau behoort de Belgische 

voedingsindustrie volgens de CEO tot de 

beste leerlingen van de klas, maar ze is niet 

de enige. “Ons land kan met haar voedsel-

veiligheidsbeleid en -systeem een voorbeeld 

zijn, maar we moeten ook zelf over de gren-

zen durven kijken om te leren wat beter 

kan”, vervolgt Diricks. “Dat laatste doen we 

ook. Een voorbeeld is de introductie van de 

Smiley, die Denemarken heeft uitgewerkt.” 

Medio 2015 resulteerde dit in de Foodweb.

be website voor het raadplegen van de 

voedselveiligheidsinspectieresultaten in de 

horeca en distributie. 

“In navolging van ontwikkelingen in vooral 

Groot-Brittannië, maar ook in Nederland 

kijken we naar eerdere sociologische alter-

Carrière Diricks

Herman Diricks is sinds mei 2014 CEO van 

het FAVV. De landbouwingenieur startte in 

2002 zijn carrière bij het FAVV als direc-

teur-generaal Algemene Diensten. Vier jaar 

later werd hij directeur-generaal Controle- 

beleid. In die functie was hij onder meer  

verantwoordelijk voor het uitwerken van de 

inspectie- en monsternemingsprogramma’s 

en de wetgeving. 

“Bedrijven die frauderen met de boekhouding, nemen het mogelijk ook minder nauw met hun ethisch gedrag bij de  

productie”, stelt Herman Diricks, CEO van het FAVV.


