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en handel
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Geachte
Naar aanleiding van uw mail van 12-04-11 ter attentie van de heer J. Inghelram
aangaande het in rand vermelde onderwerp deel ik u het volgende mee.
Het agentschap kan akkoord gaan met het aanpassen van de auditfrequentie die
door de auditoren van externe controle organismen dienen gerespecteerd te worden
bij de operatoren die actief zijn in de groothandel.
activiteiten die behoren tot G-014
groothandelsactiviteit
verwerkingsactiviteit
combinatie groothandel en verwerking
uitgevoerd binnen eenzelfde
vestigingseenheid

auditfrequentie te hanteren tijdens
de audit op basis van G-014
om de 3 jaar
jaarlijks
jaarlijks

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

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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Deze brief kan als omzendbrief verstuurd worden naar de belanghebbende partijen.
Deze aanpassing dient opgenomen te worden bij de eerstvolgende revisie van de
gids.

Hieronder zijn er enkele voorbeelden gegeven van activiteiten die soms door
groothandelaars worden uitgevoerd maar waar dit mogelijks een invloed kan hebben
op de wijze waarop deze operatoren bij het FAVV dienen gekend te zijn (groothandel
vs verwerking) :
Ö Voorbeelden van handelingen die het oorspronkelijke product niet ingrijpend
wijzigen en bijgevolg nog onder de "groothandelsactiviteit" kunnen blijven
vallen, zijn : het spoelen, het wassen, het verpakken, het verwijderen van
beschimmelde aardappelen, het verwijderen van het loof van wortelen, het
wegnemen van de buitenste bladeren van witloof als die beschadigd zijn, het
afsnijden van preiwortels, …
Ö Voorbeelden van handelingen die het oorspronkelijke product wel ingrijpend
wijzigen waardoor deze activiteiten als "verwerking" aanzien worden, zijn :
het schillen van aardappelen, het in kleine stukken snijden van prei, het in
porties verdelen van kolen of watermeloenen, het snijden van sla, …

Hoogachtend.

Herman Diricks (get.)
Directeur-generaal
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