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I.

DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED
De bedoeling van dit document is de vaak gestelde vragen, afkomstig van
operatoren, auditoren, ... aangaande gids Autocontrole: aardappelen, groenten,
fruitverwerkende industrie en handel (G-014) en de toepassing van de
autocontrole in de geviseerde sector 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 Management
o Traceerbaarheid
o Producten
o Lokalen
o Uitrusting
o Goede Praktijken
o HACCP

II.

NORMATIEVE REFERENTIES
¾

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

¾

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van
29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne

¾

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

¾

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

¾

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

¾

Ministerieel besluit van 22 januari 2004 betreffende de modaliteiten voor de
meldingsplicht in de voedselketen

¾

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

TERMEN, DEFINITIES EN BESTEMMELINGEN
1. Termen en definities


Gids G-014: gids Autocontrole: aardappelen,
industrie en handel (G-014)



Gids G-019: gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de
productie van voedingsmiddelen in de sectoren: Vleesproducten – Kant-enklaargerechten - Salades - Natuurdarmen (G-019)



Gids G-032: Gids autocontrole vissector (G-032)



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 zijn
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



Kant-en-klaargerechten: gemengde en/of geassembleerde, gebruiksklare,
eventueel nog op te warmen voedingsproducten

groenten, fruitverwerkende

2. Afkortingen

















ACS: autocontrolesysteem
CA: correctieve acties
CCP: kritisch controle punt
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
KB: Koninklijk besluit
MB: Ministerieel besluit
NC: non-conformiteit
NC A: non-conformiteit A
NC B: non-conformiteit B
PVA: punt van aandacht
RAS: rapid alert system for food and feed
VO: verordening
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3. Bestemmelingen
Iedereen die betrokken is bij de autocontrole in de sector van aardappelen,
groenten, fruitverwerkende industrie en handel.
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IV.

HISTORISCH OVERZICHT

Identificatie van het document
PB 07 – FAQ (G-014) – REV 0 –
2009
PB 07 – FAQ (G-014) – REV 1 –
2009
PB 07 – FAQ (G-014) – REV 2 –
2009
PB 07 – FAQ (G-014) – REV 3 –
2009

Wijzigingen
Eerste versie van het document

Rechtvaardiging

Van toepassing vanaf
06-08-2009

Nieuwe vragen

15-04-2011

Nieuwe vragen + correctie van
vragen
Nieuwe vragen + correctie van
vragen

15-06-2012
21-03-2013

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 groothandel in groenten, fruit of aardappelen een activiteit van
vervaardiging van producten van plantaardige oorsprong melden als hij
alleen de beschimmelde producten verwijdert, de beschadigde buitenste
bladeren van sla verwijdert, de wortels van prei afsnijdt, het loof van
wortelen verwijdert, … ?

•

Antwoord
Neen. Als de operator alleen handelingen stelt die het product niet
aanzienlijk veranderen moet geen aangifte worden gedaan van een
activiteit in de verwerkingsector van groenten, fruit of aardappelen. Men
mag aannemen dat 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, …geen aanzienlijke bewerkingen zijn. Het schillen van
aardappelen, het in kleine stukken snijden van prei, het in porties
verdelen van kolen of watermeloenen, het snijden van sla, … zijn
daarentegen bewerkingen die aangifte van een activiteit van
vervaardiging van producten van plantaardige oorsprong bij zijn PCE wel
noodzakelijk maken.

2.
•

Vraag
Mag een OCI een groothandel in groenten, fruit of aardappelen die de
beschimmelde producten verwijdert, de beschadigde buitenste bladeren
van sla verwijdert, de wortels van prei afsnijdt, het loof van wortelen
verwijdert, groenten en fruit wast en verpakt, … auditeren op basis van
de gids G-014 (luik “groothandel”)?

•

Antwoord
Ja.

3.
•

Vraag
Mag een operator die een toelating voor de bereiding van
consumptieaardappelen heeft, ook consumptieaardappelen verpakken?
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•

Antwoord
Ja. De toelating voor de bereiding van consumptieaardappelen dekt ook
de verpakking hiervan. In dit geval, is een specifieke toelating voor de
verpakking van consumptieaardappelen niet nodig. Bovendien is de
registratie van de activiteit groothandelaar (PL47) + bereiden (AC59) +
consumptie-aardappelen (PR117) “ bereiding van aardappelen (code
41601115)” bij het Agentschap voldoende en is het niet nodig om
specifiek de activiteit groothandelaar (PL47) + onmiddellijke verpakking
(AC20) + consumptie-aardappelen (PR117) voor de verpakking (code
41551115) te melden.
De erkende OCI’s moeten op basis van de gids G-014 deze activiteit
auditeren.

4.
•

Vraag
Mag een operator die een toelating heeft voor de verpakking van
consumptieaardappelen, ook consumptieaardappelen bereiden?

•

Antwoord
Neen. Een specifieke toelating is verplicht.
De erkende OCI’s moeten op basis van de gids G-014 deze activiteit
groothandelaar (PL47) + onmiddellijke verpakking (AC20) + consumptieaardappelen (PR117) (code 41551115) auditeren.

5.
•

Vraag
Op grond van hoofdstuk 17 van Gids G014 (hoofdstuk waarin de
beheersing van risico’s bij invoer van groenten en fruit wordt behandeld)
zijn de vooropgestelde parameters en scores en de daaraan gekoppelde
analysefrequenties een vereiste dan wel een richtlijn?

•

Antwoord
Hoofdstuk 17 is opgevat als een hulpmiddel dat bedrijven die groenten en
fruit invoeren op weg kan zetten voor de uitwerking van een op risicoanalyse gebaseerd bedrijfseigen staalnameplan.
De parameters die hier worden aangereikt (oa historiek RAS berichten/
oorsprong/ leveranciersgarantie en certificatie…) laten operatoren toe
een eerste inschatting te maken van de risico’s verbonden aan een
product. Operatoren kunnen de beslissingsboom echter verfijnen of
aanpassen in functie van eigen historische gegevens,
leveranciersgaranties ...
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6.
•

Vraag
Moet een vestiging van vervaardiging van producten van plantaardige
oorsprong een activiteit van groothandel in groenten of in fruit en/of
handelsverkeer OUT en/of handelsverkeer IN melden indien ze
producten van plantaardige oorsprong afkomstig uit andere lidstaten op
de markt brengt?

•

Antwoord
Nee. Dit zijn impliciete activiteiten.

→ Management
1.
•

Vraag
Mag gids G-014 worden gebruikt om operatoren te auditen die actief zijn
als groothandelaar in eetbare bloemen?

•

Antwoord
Ja, maar die activiteit moet specifiek aan bod komen in het
autocontrolesysteem van de operator, onder meer wat de risicoanalyse
en de naleving van de wetgeving betreft.

2.
•

Vraag
Welke gids dient een bedrijf in de sector van de transformatie die
verschillende types van bereide maaltijden produceert volgen (bereide
maaltijden op basis van vleesproducten, bereide maaltijden op basis van
gehakt vlees, vegetarische bereide maaltijden, bereide maaltijden op
basis van zuivel, bereide maaltijden op basis verwerkte vis, bereide
maaltijden op basis van bewerkte vis, …)?
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•

Antwoord
Ik produceer enkel bereide
maaltijden (kant-en-klaar)
Nee
Ja
Zie de volgende
schema

Ja

Ik produceer enkel
vegetarische bereide
maaltijden

Ik gebruik de
gids G-014*
Nee

Ik gebruik de
gids G-032*

Nee

Ik produceer enkel
bereide maaltijden
met visserijproducten

Ik gebruik de
gids G-019*
Ja
Ja

Nee

Ja

De gebruikte ingrediënten
« visserijproducten » zijn reeds bewerkt
en worden onderworpen aan een
warmtebehandeling

De gebruikte ingrediënten
« visserijproducten » zijn reeds
verwerkte #
Nee
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Ik produceer enkel bereide
maaltijden (kant-en-klaar)

Ja

Nee

Zie vorig schema

Mijn hoofdactiviteit

Bestaat uit de
transformatie van
plantaardige
producten

Bestaat uit de
transformatie van
visserijproducten

Ik gebruik de
gids G-032*

De bereide maaltijden
bevatten ingrediënten
van dierlijke oorsprong

Nee

Ik gebruik de
gids G-014*

Bestaat niet uit de
transformatie van
plantaardige
producten of
visserijproducten

Ik gebruik de
gids G-019*

Ja

De ingrediënten van
dierlijke oorsprong
bereiken het bedrijf
verwerkt
Nee

Ja
Ik gebruik de
gids G-014*

Ik gebruik de
gids G-019*

*
G-014 : gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruitverwerkende industrie en handel
G-019 : gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de productie van
voedingsmiddelen in de sectoren: Vleesproducten – Kant-en-klaargerechten - Salades –
Natuurdarmen
G-032: Gids autocontrole vissector
#

Verhitte, gezouten, gerookte, gepekelde, gedroogde, …

Let op ! dit schema kan aangepast worden van zodra er nieuwe gidsen of
nieuwe versies van gidsen goedgekeurd zijn.

