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1. DOEL 

Deze procedure beschrijft het beslissingsproces om te evalueren in welke gevallen validatie van het 

autocontrolesysteem verplicht is in het kader van export. 

 

De producten die operatoren wensen te exporteren naar derde landen dienen minimaal te voldoen aan de 

Europese en nationale regelgeving, zoals aangegeven in artikel 12 van de verordening (EG) nr.178/2002. 

Derde landen kunnen extra eisen stellen om hun grondgebied te vrijwaren van bepaalde planten- en/of 

dierenziektes of om bijkomende garanties te bieden voor de voedsel- en/of voederveiligheid. Deze extra eisen 

worden vaak na bilaterale onderhandelingen (tussen lidstaat of Europese Commissie en het derde land) 

vastgelegd in bijvoorbeeld protocols, memorandums of understanding of bilaterale exportcertificaten, maar 

kunnen ook vermeld zijn in de wetgeving van het derde land. 

 

De modaliteiten om te kunnen exporteren zijn beschreven in de algemene leidraad (http://www.favv-

afsca.fgov.be/exportderdelanden/algemeneleidraad/) en de specifieke voorwaarden voor export, en indien 

van toepassing het bekomen van een exporterkenning, zijn per product(groep) en bestemming opgenomen 

in instructiebundels, omzendbrieven of andere documenten (http://www.favv-

afsca.fgov.be/exportderdelanden/ ). Deze documenten worden tijdens de audit van de validatie van het 

autocontrolesysteem, inclusief exportvoorwaarden, gebruikt als audit referentieel. 

   

2. TOEPASSINGSGEBIED 

Deze procedure is van toepassing op alle medewerkers van het FAVV alsook op de vertegenwoordigers van 

de beroepssectoren die betrokken zijn bij het hoger vermelde beslissingsproces. 

 

3. REFERENTIES 

• Het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en 

traceerbaarheid in de voedselketen, in dit document verder aangeduid als “KB autocontrole”. 

• 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 voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 

voedselveiligheidsaangelegenheden. 

 

4. DEFINITIES EN AFKORTINGEN 

4.1. Termen en definities 

 

• Instructiebundel: document waarin de voorwaarden vermeld worden voor de export van een (groep) 

product(en)/land combinatie 

• Audit referentieel: instructiebundels, omzendbrieven of andere documenten beschikbaar op de 

website (http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/) alsook documenten waarnaar verwezen 

wordt, zoals bijvoorbeeld sectorprocedures. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/algemeneleidraad/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/algemeneleidraad/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/
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• Derde land: land dat niet behoort tot de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte en 

waartoe bij of krachtens een handels- of associatieakkoord het vrij verkeer van goederen niet volledig 

werd uitgebreid. 

• Operator: natuurlijke of rechtspersoon wiens activiteit onderworpen is aan de controle van het 

FAVV. 

4.2. Afkortingen 

▪ ACS: autocontrolesysteem, in deze procedure wordt deze term eveneens gehanteerd voor “de 

hygiënevoorschriften en de registers” die van toepassing zijn voor de primaire productie 

▪ EU: Europese Unie 

▪ FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

▪ Gesloten lijst: lijst van inrichtingen die betrokken zijn in het proces van productie tot export, 

erkend of goedgekeurd voor de export naar een bepaald derde land  

▪ IB: Instructiebundel 

▪ KB: koninklijk besluit 

▪ KB Autocontrole: koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, 

meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen 

▪ PCCB: Algemene Directie Controlebeleid van het FAVV 
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5. BESLISSINGSPROCES VOOR DE VERPLICHTE VALIDATIE VAN HET 
AUTOCONTROLESYSTEEM IN HET KADER VAN EXPORT 

 

5.1. Beslissingsproces voor verplichte validatie ACS, inclusief 
exportvoorwaarden 

5.1.1. Algemeen  

Per product-landcombinatie kan in het kader van export geëvalueerd worden of de validatie van het ACS, 

inclusief exportvoorwaarden, al dan niet verplicht dient te worden om aan de door het derde land gevraagde 

garanties te voldoen.  

 

Het evaluatieproces wordt uitgevoerd door de dienst internationale zaken binnen PCCB (indien nodig met de 

andere betrokken diensten binnen het FAVV) alsook door de vertegenwoordigers van de beroepsfederatie.  

 

De evaluatie gebeurt, geval per geval, op basis van de garanties die moeten gegeven worden voor de 

bijkomende voorwaarden die gesteld worden door het derde land. Het betreft dan voorwaarden (of een geheel 

aan voorwaarden) die strenger en/of anders zijn dan de EU-voorwaarden. 

 

Een gevalideerd ACS kan opgelegd worden voor nieuwe exportmarkten alsook voor reeds bestaande 

exportmarkten. 

 

  

5.1.2. Beslissingsproces voor verplichte validatie ACS 

De verplichting om de validatie van een ACS op te leggen, inclusief exportvoorwaarden, kan enkel indien er 

bijkomende voorwaarden ten aanzien van de Belgische en/of Europese reglementering moeten gegarandeerd 

worden. Na de ontvangst van de eisen van het derde land door het FAVV en de sector voor een bepaalde 

product/land-combinatie worden de eisen geïdentificeerd die bijkomend zijn t.o.v. de Belgische en/of EU-

wetgeving. Vervolgens wordt zowel door de dienst Internationale Zaken van PCCB als door de sector 

nagegaan of voor het geven van de garantie van het voldoen aan de bijkomende voorwaarden de validatie 

van het ACS noodzakelijk is. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van onderstaande tabel. 

 

De bijkomende garanties hebben 

betrekking op: 

Voorbeelden van garanties  

- Systeemgaranties (voorwaarden 

voor meerdere operatoren in de 

keten) 

- Afwezigheid van quarantaineorganismen op 

groenten en fruit volgens een systeembenadering. 

- … 

- Proces-norm garanties - Het vlees moet post mortem gekeurd zijn volgens 

een methode die de EU-wetgeving overstijgt (bv. niet 

enkel visuele controle maar ook palpatie en 

insnijding van het vlees). 

- Het product moet aan hygiënische voorwaarden 

voldoen in het slachthuis die de EU-wetgeving 
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overstijgen (bv. looppoten van gevogelte bestemd 

voor humane consumptie). 

- Voldoen aan specifieke procesnormen (bv. 

hittebehandeling gedurende 15 min bij 90°C), 

- … 

- Product-norm garanties  - De producten moeten voldoen aan de 

productnormen vermeld in de wetgeving van het 

derde land. Deze normen kunnen verschillend en/of 

strenger zijn dan deze van de EU-wetgeving. Deze 

normen kunnen de volgende zijn: normen voor 

residuen van antibiotica, zware metalennormen, 

normen voor pathogenen en andere bacteriën, ... 

- … 

-     Gesloten lijst - Kanalisatie tussen producerende bedrijven en de 

opslagbedrijven. 

- … 

- Historische problemen  Mogelijke problemen kunnen o.a. te maken hebben 

met: 

- Terugkerende blokkering van zendingen waardoor 

het vertrouwen van het derde land geschonden 

werd. 

- Moeizaam verlopen inspectiebezoeken van het 

derde land in België waarbij ernstige niet-

conformiteiten vastgesteld werden.  

- Derde land reageert na vaststelling van niet-

conformiteiten voor 1 operator met maatregelen 

van toepassing voor de volledige sector. 

-    … 

 

Afhankelijk van het resultaat van de analyse wordt door het FAVV en/of de sector al dan niet de verplichte 

validatie van het autocontrolesysteem (inclusief export) voorgesteld. 

Indien zowel het FAVV als de sector van mening zijn dat verplichting van de validatie van het ACS niet 

noodzakelijk is, wordt er geen verplichting van validatie van het ACS, inclusief exportvoorwaarden, toegepast. 

Indien het FAVV en/of de sector van mening zijn dat de validatie van het ACS (inclusief export) verplicht moet 

zijn, wordt de argumentatie hiervoor door het FAVV aan de sector en/of omgekeerd overgemaakt. 

Vervolgens wordt een overleg tussen het FAVV en de sector georganiseerd tijdens hetwelke deze 

argumentatie besproken wordt. Het FAVV beslist vervolgens of de validatie van het ACS, inclusief export, 

verplicht wordt opgelegd voor de betrokken land/product-combinatie. Dit beslissingsproces wordt schematisch 

voorgesteld in Figuur 1. 
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Ontvangst eisen van een derde land 

voor export van een bepaald product 

naar het derde land

Analyse van de bijkomende 

voorwaarden en garanties door het 

FAVV en de sector teneinde te 

bepalen of de validatie van het ACS 

noodzakelijk is 

FAVV en/of sector stelt verplichte 

validatie ACS (inclusief export) voor ? 

Publicatie van de verplichting validatie 

ACS, inclusief export

 op de website en in de 

instructiebundel of omzendbrief  

ja

Neen

Geen verplichting van valdiatie 

ACS, inclusief export, voor de 

product/land-combinatie

Argumentatie voor de verplichting van 

de validatie ACS, inclusief 

exportvoorwaarden, wordt schriftelijk 

overgemaakt door het FAVV aan de 

sector en/of omgekeerd, gevolgd door 

een overleg

FAVV beslist dat de validatie ACS, 

inclusief export verplicht is ? 

ja

Neen

Geen verplichting van validatie 

ACS, inclusief export, voor de 

product/land-combinatie

ja

 
 

Figuur 1. Proces flow voor verplichting validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export 
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5.2. Publicatie verplichting ACS 

De beslissing of de validatie van een ACS (inclusief exportvoorwaarden) in het kader van export verplicht 

wordt, wordt opgenomen in de betrokken IB’s. Een lijst van product-land combinaties waar validatie ACS 

verplicht is in het kader van export wordt eveneens gepubliceerd op de website ((http://www.favv-

afsca.fgov.be/professionelen/autocontrole/export/). 

 

 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/autocontrole/export/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/autocontrole/export/

