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I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED 
 

De bedoeling van dit document is de vaak gestelde vragen, afkomstig van 
operatoren, auditoren, ... aangaande de gids voor de invoering van een 
autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren (G-039) en de 
toepassing van de autocontrole in de sector van de groothandel in 
voedingswaren op te lijsten alsook de bijhorende antwoorden.  
 
Als de vragen betrekking hadden op meerdere onderwerpen, werden de 
antwoorden onderverdeeld in verschillende hoofdstukken: 

o Audit 
o Producten 
o Lokalen 
o Uitrusting 

 
 

II. NORMATIEVE REFERENTIES 
 

 Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad van 17 december 1999 
houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector 
visserijproducten en producten van de aquacultuur 

 
 Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad 

van 17 juli 2000 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling 
voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en 
rundvleesproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 820/97 van 
de Raad 

 
 Verordening (EG) nr. 1825/2000 van de Commissie van 25 augustus 2000 

tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 
1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de 
etikettering van rundvlees en rundvleesproducten 

 
 Verordening EG nr. 2065/2001 van de Commissie van 22 oktober 2001 

houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening EG nr. 104/2000 van de 
Raad met betrekking tot de informatieverstrekking aan de consument in de 
sector visserijproducten en producten van de aquacultuur 

 
 Verordening EG nr 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 

28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften 
van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit 
voor de voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden  

 
 Verordening (EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad 

van 22 september 2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van 
genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met 
genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en 
diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG  
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 Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 
29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne 

 
 Verordening EG nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 

29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor 
levensmiddelen van dierlijke oorsprong 

 
 Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad 

van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met 
levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de 
Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG 

 
 Verordening (EG) nr. 37/2005 van de Commissie van 12 januari 2005 

betreffende de temperatuurcontrole in vervoermiddelen en in opslagruimten 
van voor menselijke voeding bestemde diepvriesproducten 

 
 Verordening EG nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 

23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van 
plantaardige en dierlijke oorsprong 

 
 Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 

inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen 
 

 Verordening EG nr. 1881/2006 van de Commissie van 19 december 2006 tot 
vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in 
levensmiddelen 

 
 Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad 

van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor 
levensmiddelen 

 
 Verordening EG nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 

20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en 
bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen 

 
 Verordening EG nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 

13 juli 2009 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van 
diervoeders 

 
 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad 

van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake 
niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide 
producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 

 
 Koninklijk besluit van 3 januari 1975 betreffende voedingswaren en -stoffen 

die gelden als schadelijk verklaard 
 

 Koninklijk besluit van 9 februari 1990 betreffende de vermelding van de partij 
waartoe een voedingsmiddel behoort 

 
 Koninklijk besluit van 5 december 1990 betreffende diepvriesproducten 
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 Koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen 

bestemd voor bijzondere voeding 
 

 Koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van 
nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd 

 
 Koninklijk besluit van 11 mei 1992 betreffende materialen en voorwerpen 

bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen 
 

 Koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de 
markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor 
landbouwkundig gebruik 

 
 Koninklijk besluit van 22 mei 1996 houdende reglementering van de 

benamingen van visserijprodukten en verwerkte visserijprodukten 
 

 Koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de 
handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen 
samengesteld zijn of deze bevatten 

 
 Koninklijk besluit van 7 januari 1998 betreffende de handel in meststoffen, 

bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten 
 

 Koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van 
voorverpakte voedingsmiddelen  

 
 Koninklijk besluit van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor 

menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen 
verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brengen van 
voedingsmiddelen wordt gebruikt  

 
 Koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en 

het gebruiken van biociden  
 

 Het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, 
meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen  

 
 Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne 

(KB H1) 
 

 Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende de hygiëne van 
levensmiddelen van dierlijke oorsprong (KB H2) 

 
 Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels 

van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd 
door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

 
 Koninklijk besluit van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt brengen 

van machines 
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 Ministerieel besluit van 28 februari 1993 betreffende de temperatuurcontrole 
van diepvriesproducten 

 
 Ministerieel besluit van 22 januari 2004 betreffende de modaliteiten voor de 

meldingsplicht in de voedselketen  
 

 Ministerieel besluit van 24 oktober 2005 betreffende de versoepelingen van 
de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in 
sommige bedrijven van de levensmiddelensector 

 
 

III. TERMEN, DEFINITIES EN BESTEMMELINGEN 
 
1. Termen en definities 
 
 Gids: gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de 

groothandel in voedingswaren (G-039) 
 

 Autocontrole: het geheel van maatregelen die door de exploitanten worden 
genomen om ervoor te zorgen dat de producten in alle stadia van de 
productie, verwerking en distributie die onder hun beheer vallen: 

- voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid; 
- voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake kwaliteit van de 

producten, waarvoor het Agentschap bevoegd is; 
- voldoen aan de voorschriften betreffende traceerbaarheid en 

toezicht op de effectieve naleving van deze voorschriften. 
 
 Agentschap: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

 
 Justering: handeling die bedoeld is om een meettoestel in staat van werking 

te brengen die overeenstemt met het gebruik. Vaak wordt de term kalibratie 
verkeerdelijk gebruikt in plaats van justering. In het kader van de validatie 
van autocontrolesystemen, kan de justering vervangen worden door een 
wijziging van de gemeten waarde ter compensatie van een systematische 
fout. 

 
 Verificatie: bevestiging met tastbare bewijzen dat aan de specifieke 

voorschriften werd voldaan. 
 

2. Afkortingen 
 

 ACS: autocontrolesysteem 
 CA: correctieve acties 
 CCP: kritisch controlepunt 
 CI: certificeringsinstelling 
 FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
 GHP: Goede Hygiëne Praktijken 
 GMP: Good Manufacturing Practices 
 HACCP : Hazard Analysis and Critical Control Point 
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 KB: Koninklijk besluit 
 MB: Ministerieel besluit 
 NC: non-conformiteit 
 NC A: non-conformiteit A 
 NC B: non-conformiteit B 
 PVA: punt van aandacht 
 VO: verordening 

 
3. Bestemmelingen 
 
Al wie belang heeft of betrokken is bij de autocontrole in de sector van de 
groothandel in voedingswaren. 
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IV. HISTORISCH OVERZICHT 
 

Identificatie van het document Wijzigingen Rechtvaardiging Van toepassing vanaf 
PB 07 – FAQ (G-039) – REV 0 – 
2012 

Eerste versie van het document  17-04-2012 

PB 07 – FAQ (G-039) – REV 1 – 
2012 

Nieuwe vragen  22-06-2012 

PB 07 – FAQ (G-039) – REV 2 – 
2012 

Nieuwe vragen en correctie van 
vragen 

 17-08-2012 

PB 07 – FAQ (G-039) – REV 3 – 
2012 

Nieuwe vraag   14-11-2012 

    
    
    
    

 
Indien het niet de eerste versie van het document betreft, zijn de wijzigingen in vergelijking met de vorige versie aangeduid in rood 
opdat deze makkelijk terug te vinden zijn. De toevoegingen zijn onderlijnd en de verwijderde stukken zijn doorstreept.
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V. VRAAG/ANTWOORD 
 

→ Audit 
 

1.  
• Vraag   
 

Moet een groothandelaar in levensmiddelen die daarnaast ook voor 
particulieren bestemde bestrijdingsmiddelen∅∅, voeder voor 
gezelschapsdieren#, zaden∅∅∅ en meststoffen∅ verkoopt, die bijkomende 
activiteiten specifiek melden aan het Agentschap ? 

 
• Antwoord   

 
Ja (zie activiteitboom van het FAVV) 
 

 
2.  

• Vraag   
 

Moet een groothandelaar die zuivelproducten en/of eiproducten verkoopt, 
beschikken over een erkenning als koel- en vrieshuis?  

 
• Antwoord   

 
De groothandelaar die gekoelde of diepgevroren producten van dierlijke 
oorsprong verkoopt aan erkende operatoren moet over een erkenning als 
koel- en vrieshuis beschikken. Deze verplichting is ook van toepassing op 
melk, zuivelproducten, eiproducten en vloeibare eieren. 

 
3.  

• Vraag   
 

Moet een groothandelaar die producten direct aan de consument 
verkoopt, deze activiteit aan het FAVV melden?  

 
• Antwoord   

 
Indien een groothandelaar een winkel heeft (het kraam van een 
ambulante handel wordt als een winkel beschouwd) dient de activiteit van 
kleinhandel te worden gemeld bij het FAVV in aanvulling op de activiteit 
van groothandel. Indien er geen winkel is, moet geen activiteit van 
kleinhandel gemeld worden.  

                                                 
∅∅ = gewasbeschermingsmiddelen en landbouwscheikundige producten 
# Hond, kat, cavia,parkiet,… 
∅∅∅= zaaizaden en vermeerderingsmateriaal 
∅ = meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten of zuiveringsslib 
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4.  

• Vraag   
 

Verwijst in de groothandel de toelating die in voorkomend geval door het 
Agentschap wordt afgeleverd naar de activiteit "groothandel"?  

 
• Antwoord   

 
Neen, in het algemeen komt op de afgeleverde toelating enkel de 
vermelding "detailhandel in levensmiddelen".  

 
 

→ Producten 
 

1.  
• Vraag   
 

Moeten harde kazen in samenhang met de validatie van de 
autocontrolesystemen en de goede praktijken koel (7°C) worden 
bewaard? 

 
• Antwoord   

 
Als harde kazen worden versneden moeten zij bij 7°C worden bewaard in 
de groothandel. Bollen harde kaas die nog niet werden versneden of 
aangesneden moeten worden bewaard op de temperatuur die is 
voorgeschreven in de « productfiches » van de fabrikanten. Als de 
« productfiches » van de fabrikanten geen temperatuur vermelden, 
mogen bollen harde kaas die nog niet zijn versneden op 
omgevingstemperatuur worden bewaard. 

 
 

→ Lokalen 
 

1.  
• Vraag   
 

Mogen de toiletten rechtstreeks uitgeven op een zone waar 
levensmiddelen worden opgeslagen? 

 
• Antwoord   

 
Nee, maar men neemt aan dat er geen rechtstreekse verbinding is als 
een gang, een trap of een sluis aanwezig is. 
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2.  

• Vraag   
 

Is de aanwezigheid van een kleedruimte verplicht in een inrichting die 
gevestigd is op het domiciliëringsadres van de operator? 

 
• Antwoord   

 
Neen, de privéwoning van de operator kan worden beschouwd als 
kleedruimte op voorwaarde dat die wijze van organisatie geen bron van 
verontreiniging is voor de productie. 
 
 

→ Uitrusting 
 

1.  
• Vraag   
 

Indien na controle wordt vastgesteld dat een thermometer niet de 
correcte temperatuur weergeeft en de afwijking groot is, moet deze dan 
voor de justering aan een gespecialiseerde firma worden toevertrouwd? 

 
• Antwoord   

 
Wanneer een thermometer niet de correcte temperatuur weergeeft, kan 
de justering intern worden uitgevoerd. Het is niet verplicht dat dit wordt 
gedaan door een gespecialiseerde firma. 
Wanneer een thermometer niet de correcte temperatuur weergeeft en dit 
soort thermometer geen justering toelaat, kan de justering worden 
vervangen door een wijziging in de gemeten waarde om zodoende een 
systematische fout te voorkomen. De systematische fout moet echter 
stabiel of gering zijn (minder dan 1°C).  
Er moet geen maximum aanvaardbare systematische fout worden 
voorzien wanneer deze stabiel is. 
 


