VVI4: Autocontrolesystemen in de transformatiesector
Omschrijving: Het percentage uitgeoefende sleutelactiviteiten (zie bijlage 5) met een gevalideerd
autocontrolesysteem (ACS) in de transformatiesector per jaar.
Resultaten:
Jaar
Aantal uitgeoefende
% uitgeoefende
Limiet
sleutelactiviteiten
sleutelactiviteiten met
een gevalideerd
autocontrolesysteem
2008
17888
1,76%
Niet van toepassing
2007
16754
0,61%
Niet van toepassing
Berekening van de indicator: Ten opzichte van 2007 was er in 2008 een toename van 185,53%.
Aangezien in 2007 het percentage uitgeoefende sleutelactiviteiten met een gevalideerd
autocontrolesysteem lager is dan 1% en bijgevolg een beperkte impact heeft op de voedselveiligheid,
wordt deze indicator geneutraliseerd in de barometer.
Interpretatie: Deze indicator is een maat voor het percentage sleutelactiviteiten waarvoor een
gevalideerd ACS voorhanden is. Een gevalideerd ACS, is een ACS waarvan een derde partij heeft
nagegaan of het conform is met de gestelde vereisten. Het feit dat een ACS onafhankelijk
gevalideerd is geeft een toegevoegde waarde en verhoogt het vertrouwen in het goed onderbouwd
zijn en functioneren ervan. Een toename van het percentage sleutelactiviteiten met een gevalideerd
ACS, heeft dan ook indirect een groter vertrouwen in de goede preventieve borging van de
voedselveiligheid tot gevolg.
Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft: Transformatie en invoer en transport
door derden.
Matrix: Niet van toepassing
Categorie: Ontwikkeling van autocontrole
Verantwoording van de keuze van de indicator: Autocontrole is een belangrijk beleidsinstrument in
het streven naar/handhaven van een hoog niveau van preventieve borging van de voedselveiligheid.
Tijdens de validatie van een ACS wordt nagegaan of het conform is met de gestelde eisen. Het
percentage sleutelactiviteiten met een gevalideerd ACS is een indicatie voor de aanwezigheid van
goed functionerend ACS.
Bijkomende informatie: Autocontrole is het geheel van maatregelen die door de operatoren 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 zijn producten, waarvoor het
FAVV bevoegd is;
• voldoen aan de voorschriften inzake traceerbaarheid en het toezicht op de effectieve naleving
van deze voorschriften.
Op basis van een sectorgids kunnen bedrijven hun ACS laten valideren door een certificerings- of
inspectieorganisme (OCI) dat hiertoe door het FAVV erkend werd. Wanneer geen goedgekeurde gids
voorhanden is voor een welbepaalde sector of geen OCI erkend werd door het FAVV, kan de
operator beroep doen op het FAVV voor de validatie.
Wettelijk kader: Een validatie van het ACS is geen wettelijke verplichting. Het wettelijk kader met
betrekking tot autocontrole en het gebruik van sectorgidsen is terug te vinden in onderstaande
wetteksten:
1. 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.
2. Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29/04/2004
inzake levensmiddelenhygiëne.
3. Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en
traceerbaarheid in de voedselketen.
4. Ministerieel besluit van 24 oktober 2005 betreffende de versoepelingen van de
toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige bedrijven
van de levensmiddelensector.
5. Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november
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2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen.
Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria?:
; Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens)
; Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren)
; Betrouwbaar (bias gevoeligheid)
Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten
; Relevant voor voedselveiligheid
; Duidelijke interpretatie
; Duurzaam
; Ketenaanpak weerspiegelen
; Het geheel van indicatoren dient representatief te zijn voor de voedselketen
Opmerkingen: Operatoren kunnen op vrijwillige basis opteren voor het laten valideren van hun
autocontrolesysteem. Een sleutelactiviteit waarvoor geen gevalideerd autocontrolesysteem
voorhanden is, betekent niet dat het autocontrolesysteem afwezig is of dat het niet goed zou
functioneren maar validatie door derden geeft wel een meerwaarde en hogere geloofwaardigheid
doordat onafhankelijke toetsing is gebeurd.
Toelichting bij de resultaten: /
Sleutelactiviteiten: In bijlage 5 wordt aangegeven welke activiteiten van de activiteitenboom werden
geselecteerd als sleutelactiviteit. In de activiteitenboom werden 52% van de activiteiten in de sector
transformatie als sleutelactiviteit geselecteerd. Dit betekent dat ongeveer 85% van de uitgeoefende
activiteiten in de sector transformatie geselecteerd werden als sleutelactiviteit.
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