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Geachte mevrouw, geachte heer 

 

 

 

De G-044 Autocontrolegids voor de B2C-sector (versie 1 d.d. 26-04-16) werd op 18-

11-16 goedgekeurd. Deze gids is van toepassing op alle operatoren in de 

distributiesector. De gedetailleerde scope is terug te vinden in de gids zelf.  

 

Naar aanleiding van de goedkeuring van deze gids worden hieronder de praktische 

modaliteiten nog eens toegelicht: 

 

De gids 

 

De G-044 Autocontrolegids voor de B2C-sector bestaat naast de specifieke gidsen 

(G-003, G-007, G-023, G-025, G-026, G-034, G-041). Dit betekent dat de specifieke 

gidsen dus blijven bestaan. Elke operator kan bijgevolg kiezen welke gids(en) hij 

toepast (rekening houdende met de scope).  

 

De checklist 

 

Op 11-04-16 werd er reeds een nieuwe generieke auditchecklist voor de B2C 

gepubliceerd ter vervanging van de voorheen bestaande specifieke auditchecklists. 

Deze checklist kon vanaf dan reeds gebruikt worden door de certificatie-instellingen 

indien de operator dit vroeg. 

Vanaf 15-07-16 werden de oude checklists van onze website verwijderd en werd het 

gebruik van de nieuwe checklist verplicht. 

 

De generiek auditchecklist is bijgevolg steeds van toepassing, ongeacht indien de 

G-044, dan wel één of meerdere specifieke gidsen gehanteerd worden tijdens de 

audit.  
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De certificeringsregeling 

 

In het kader van een verdere harmonisatie en om tegenstrijdigheden te vermijden 

wordt, vanaf de datum van goedkeuring van de G-044, zijnde 18-11-16, de 

certificeringsregeling (regels m.b.t. accreditatie en erkenning van de certificatie-

instellingen, kwalificatie auditoren, auditduur, auditfrequentie, …) die opgenomen is in 

de G-044, bijlage “Validatie van het Autocontrolesysteem” steeds gehanteerd door de 

certificatie-instellingen bij het auditeren van activiteiten in de B2C-sector. Bij wijze van 

uitzondering en voor zover praktisch anders niet haalbaar kan een overgangsperiode 

toegepast worden tot uiterlijk 31-12-2016. Na deze datum is de toepassing van de 

certificeringsregeling, opgenomen in de gids G-044, sowieso verplicht.  

 

De bijlage “Validatie van het Autocontrolesysteem” van de G-044 is bijgevolg 

steeds van toepassing, ongeacht indien nu de G-044, dan wel één of meerdere 

specifieke gidsen voor de B2C-sector gehanteerd worden tijdens de audit. De 

specifieke certificeringsregelingen die opgenomen zijn in de specifieke gidsen komen 

vanaf de 01-01-2017 te vervallen. Let op! De certificeringsregeling van de G-026 blijft 

wel van toepassing op de industriële bakkerijen. 

 

Deze brief kan verstuurd worden naar de belanghebbende partijen.  

 

Hoogachtend 

 

 

 

 

 

Vicky Lefevre (get.) 

Directeur-generaal  


