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Geachte mevrouw, geachte heer 

 

Naar aanleiding van uw mail van 6 januari 2014 ter attentie van de heer J. Inghelram 

aangaande het in rand vermelde onderwerp deel ik u het volgende mee. 

 

Het agentschap gaat akkoord met het aanpassen van de auditfrequentie die door de 

auditoren van de externe controleorganismen dienen gerespecteerd te worden bij de 

operatoren die actief zijn in de groothandel van aardappelen, groenten en fruit (AGF) 

met nevenstromen naar de diervoeders. 

 

De auditfrequentie van de nevenstromen naar de diervoeders volgt steeds de 

auditfrequentie van de hoofdstroom levensmiddelen (AGF). 

 

Met andere woorden  

• Hoofdstroom AGF = jaarlijkse audit � nevenstroom diervoeders = jaarlijkse audit; 

• Hoofdstroom AGF = audit om de 3 jaar � nevenstroom diervoeders = audit om de 

3 jaar. 

 

Ter herinnering : bedrijven die zowel verwerking van als handel in AGF-producten 

doen, dienen voor beide activiteiten jaarlijks geauditeerd te worden. Indien een 

dergelijk bedrijf ook nevenstromen naar de diervoeders heeft, dienen ook deze 

nevenstromen jaarlijks geauditeerd te worden. 

 

Deze brief dient beschouwd te worden als aanvulling op uw gids met volgende 

kenmerken : 

  

Belgapom / Fresh Trade Belgium / Vegebe 

Spastraat 8 

1000 Brussel 
 

Onze opdracht is te waken  

over de veiligheid  van de 

voedselketen en de kwaliteit van 

ons voedsel, ter bescherming van 

de gezondheid van  

mens, dier en plant. 
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• Dossier nummer : G-014 

• Titel : Gids Autocontrole: aardappelen-groenten-fruit verwerkende industrie en 

handel 

• Versie : Versie 3 -  25 juli 2012 

• Beheerder : Belgapom / Fresh Trade Belgium / Vegebe 

• Datum goedkeuring : 12-11-12  

 

Deze brief kan verstuurd worden naar de belanghebbende partijen. Deze aanpassing 

dient opgenomen te worden bij de eerstvolgende revisie van de gids. 

 

Hoogachtend 

 

 

Herman Diricks (get.) 

Directeur-generaal 


