
Op weg naar een 
gecertificeerd 
autocontrolesysteem 
in uw horecazaak 
of kleinhandel !

Het is klaar en duidelijk :
met een gecertificeerd  
autocontrolesysteem 
alleen maar voordelen !!!

Slagerij :

Instituut Quality Control  tel. 02/466.30.21  quality.control@skynet.be 

Procerviq    tel. 04/263.56.29  info@procerviq.be 

PROMAG    tel. 0496/12.75.95  pierre.deceuninck@promag.be 

Quality Partner   tel. 04/240.75.00  info@quality-partner.be 

SGS Belgium   tel. 03/545.48.48  pieter.weterings@sgs.com 

Detailhandel in algemene voedingswaren :

Instituut Quality Control  tel. 02/466.30.21  quality.control@skynet.be

Procerviq    tel. 04/263.56.29  info@procerviq.be 

Quality Partner   tel. 04/240.75.00  info@quality-partner.be 

Horeca :

AIB-Vinçotte International  tel. 02/674.58.34  vincotte.certification@vincotte.be 

Procerviq    tel. 04/263.56.29  info@procerviq.be 

Quality Partner   tel. 04/240.75.00  info@quality-partner.be 

SGS Belgium   tel. 03/545.48.48  pieter.weterings@sgs.com 

Silliker     tel. 03/766.73.04  auditing@silliker.be 

Gemeenschapskeukens en verzorgingsinstellingen :

AIB-Vinçotte International   tel. 02/674.58.34  vincotte.certification@vincotte.be  Quality 

Quality Partner   tel. 04/240.75.00  info@quality-partner.be 

SGS Belgium   tel. 03/545.48.48  pieter.weterings@sgs.com 

Silliker     tel. 03/766.73.04  auditing@silliker.be 

Brood- en banketbakkerij :

AIB-Vinçotte International  tel. 02/674.58.34  vincotte.certification@vincotte.be

Integra    tel. 03/287.37.60  Hilde.Van.Duffel@integra-bvba.be 

Procerviq    tel. 04/263.56.29  info@procerviq.be 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Meer info > www.favv.be



Wat betekent de bonus-
malus van het FAVV en 
wat heeft dat met mij te 
maken ?
Met een korting (bonus) of een verhoging (malus) op de jaarlijkse 

heffing wil het FAVV de bedrijven aanmoedigen om het autocontrole-

systeem in hun bedrijf te laten certificeren !

Wat is autocontrole ?

Autocontrole is een geheel van maatregelen dat dient om de voed-

selveiligheid te garanderen van de producten die door uw bedrijf aan 

de consument aangeboden worden. Dit is reeds wettelijk verplicht 

sinds 01-01-2005 (versoepelingen werden ingevoerd voor KMO’s sinds 

01-01-2006).  

De beroepsorganisaties hebben gidsen uitgewerkt om u te helpen op 

een eenvoudige manier een autocontrolesysteem te installeren in uw 

bedrijf. www.favv.be > beroepssectoren > autocontrole >  

autocontrolegidsen 

Belangrijk ! Uw autocontrolesysteem laten valideren /  

certificeren levert een financieel voordeel op !

Wil u profiteren van de bonus ? Zorg dat uw autocontrolesy-

steem gevalideerd is voor 31 december van het voorgaande 

jaar. Immers de heffing wordt steeds berekend op basis van het 

voorgaande jaar.

 Als uitbater van een bar, café, bed & breakfast, gastenkamer, 

een detailhandel waar alleen niet bederfbare voorverpakte 

producten worden verkocht, …heeft u een REGISTRATIE bij 

het FAVV

 Uw autocontrole bestaat uit het toepassen van goede hygiëneprak-

tijken, weten vanwaar uw producten komen en dus zorgen voor 

een goede traceerbaarheid en het melden van incidenten.

 U geniet een forfaitair tarief en komt niet in aanmerking voor een 

bonus-malus.

 U hebt een TOELATING van het FAVV 

 voor: restaurant, frituur, kleinhandel  

in voedingswaren, slagerij, bakker,  

grootkeuken, enz...

 1. U hebt nog geen autocontrolesysteem in uw bedrijf : 

	 •	 U	bent	in	overtreding	!	Uw	bedrijf	wordt	als	minder	veilig		 	

 beschouwd en het Voedselagentschap zal de controles moeten   

 opvoeren.

	 •	 Daarom	zal	u	een	malus	aangerekend	worden	=	uw	heffing	aan			

 het FAVV zal verhogen (vanaf 2011 + 100%). 

 2. U past een betrouwbaar autocontrolesysteem toe  

 in uw bedrijf :

   u bent in orde met de wetgeving, maar kan niet genieten van  

 een bonus ! 

  Vanaf het tweede jaar van de oprichting van uw bedrijf wordt   

 de bonus-malus regel toegepast. Voorbeeld : u start uw  

 activiteiten in 2010, dan zal voor 2010 het basisbedrag  

 aangerekend worden en vanaf 2011 wordt uw heffing verhoogd  

 met een malus !

3. U hebt uw autocontrolesysteem laten certificeren  

door een door het FAVV erkende OCI  

(onafhankelijke certificeringsinstelling). 

 Uw bedrijf verdient vertrouwen ! Dus minder controles !

	 U	hebt	recht	op	een	bonus	=	verlaging	met	50%	van	uw	heffing	

aan het FAVV. 

  

En momenteel nog alleen voor de horeca, maar binnenkort ook 

voor de detailhandel !

 U wordt de trotse bezitter van een smiley die u kan uithangen in 

uw bedrijf. www.afsca.be/smiley 

Voor meer info : contacteer de voorlichtingscel 

T  02/211 82 25

F  02/211 82 15

voorlichtingvulgaris@afsca.be                
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Federaal Agentschap 
voor de Veiligheid 
van de Voedselketen

Agence fédérale 
pour la Sécurité 

de la Chaîne alimentaire
              geldig tot eind 2011 valable jusque fin
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AVV - renseignements : point de contact AFSCA  0800 13 550 


