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I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED 
 

De bedoeling van dit document is de vaak gestelde vragen, afkomstig van 
operatoren, auditoren, ... aangaande de “Gids autocontrolesysteem 
zuivelindustrie” (G-002) en de toepassing van de autocontrole in de sector van 
de zuivel industrie op te lijsten alsook de bijhorende antwoorden.  
 
Als de vragen betrekking hadden op meerdere onderwerpen, werden de 
antwoorden onderverdeeld in verschillende hoofdstukken: 

o Toepassinggebied 
o Audit 
o Producten 
o Lokalen 
o Uitrusting 

 
 

II. NORMATIEVE REFERENTIES 
 

 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  

 
 Verordening (EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad 

van 22 september 2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van 
genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met 
genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en 
diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG  

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

29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne 
 

 Verordening EG nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 
29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor 
levensmiddelen van dierlijke oorsprong 

 
 Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad 

van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met 
levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de 
Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG 

 
 Verordening (EG) nr. 37/2005 van de Commissie van 12 januari 2005 

betreffende de temperatuurcontrole in vervoermiddelen en in opslagruimten 
van voor menselijke voeding bestemde diepvriesproducten 

 
 Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 

inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen 
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 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad 
van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake 
niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide 
producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 

 
 Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot 

uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor 
menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide 
producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft 
bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles 
aan de grens krachtens die richtlijn 

 
 Koninklijk besluit van 15 december 1932 betreffende het reglement op de 

kaashandel 
 

 Koninklijk besluit van 23 mei 1934 houdende het reglement op de handel in 
room 

 
 Koninklijk besluit van 3 januari 1975 betreffende voedingswaren en -stoffen 

die gelden als schadelijk verklaard 
 

 Koninklijk besluit van 22 oktober 1976 betreffende boter en botermengsels 
en houdende de oprichting van een officiële controle van de boter 

 
 Koninklijk besluit van 4 februari 1980 betreffende het in de handel brengen 

van te koelen voedingsmiddelen 
 

 Koninklijk besluit van 18 maart 1980 betreffende yoghurt en andere 
gefermenteerde melk 

 
 Koninklijk besluit van 6 mei 1988 betreffende boter en boterproducten 

 
 Koninklijk besluit van 9 februari 1990 betreffende de vermelding van de partij 

waartoe een voedingsmiddel behoort 
 

 Koninklijk besluit van 5 december 1990 betreffende diepvriesproducten 
 

 Koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen 
bestemd voor bijzondere voeding 

 
 Koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van 

nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd 
 

 Koninklijk besluit van 11 mei 1992 betreffende materialen en voorwerpen 
bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen 

 
 Koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van 

voorverpakte voedingsmiddelen  
 

 Koninklijk besluit van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor 
menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen 
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verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brengen van 
voedingsmiddelen wordt gebruikt  

 
 Koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en 

het gebruiken van biociden  
 

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

 Koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende bepaalde voor menselijke 
voeding bestemde, geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde 
melk 

 
 Koninklijk besluit van 7 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van 

kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen 
 

 Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne 
(KB H1) 

 
 Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende de hygiëne van 

levensmiddelen van dierlijke oorsprong (KB H2) 
 

 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 

 
 Koninklijk besluit van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt brengen 

van machines 
 

 Ministerieel besluit van 16 augustus 1947 betreffende het merken van de 
harde of halfharde kaassoorten naar gelang het vetgehalte 

 
 Ministerieel besluit van 28 februari 1993 betreffende de temperatuurcontrole 

van diepvriesproducten 
 

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

 
 Ministerieel besluit van 24 oktober 2005 betreffende de versoepelingen van 

de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in 
sommige bedrijven van de levensmiddelensector 

 
 

III. TERMEN, DEFINITIES EN BESTEMMELINGEN 
 
1. Termen en definities 
 
 Agentschap: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

 
 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: 
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- voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid; 
- voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake kwaliteit van de 

producten, waarvoor het Agentschap bevoegd is; 
- voldoen aan de voorschriften betreffende traceerbaarheid en 

toezicht op de effectieve naleving van deze voorschriften. 
 
 Correctieve acties: maatregel om een waargenomen afwijking weg te 

nemen 
 

 Corrigerende maatregel: maatregel om de oorzaak van een waargenomen 
afwijking weg te nemen 
 

 G-002: gids autocontrolesysteem zuivelindustrie 
 

 G-034: autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten 
op het landbouwbedrijf 

 
 Gids: gids autocontrolesysteem zuivelindustrie (G-002)  

 
 Justering van de meettoestellen: handeling die bedoeld is om een 

meettoestel in staat van werking te brengen die overeenstemt met het 
gebruik. Vaak wordt de term kalibratie verkeerdelijk gebruikt in plaats van 
justering. In het kader van de validatie van autocontrolesystemen, kan de 
justering vervangen worden door een wijziging van de gemeten waarde ter 
compensatie van een systematische fout 

 
 Retourzendingen: terugzending van een product naar een operator door 

een klant van hem 
 

 Terugroepen (recall): door een operator ondernomen actie om een product 
dat reeds bij de consument is of hem ter beschikking wordt gesteld opnieuw 
onder zijn controle te krijgen 

 
 Uit de handel nemen: door een operator ondernomen actie om een product 

opnieuw onder zijn controle te krijgen voordat het zich bij de consument 
bevindt of hem ter beschikking wordt gesteld 

 
 Verificatie van de meettoestellen: bevestiging met tastbare bewijzen dat 

aan de specifieke voorschriften werd voldaan 
 

 Versoepeling: de versoepeling voor zeer kleine bedrijven op gebied van 
autocontrole en traceerbaarheid op basis van het MB van 24-10-2005 

 
 Zeer kleine bedrijven (ZKO’s): 

 Voor bedrijven die leveren aan de eindverbruiker: bedrijven met een 
totale bedrijfsoppervlakte van maximum 400 m² of waar maximum 5 
FTE werkzaam zijn (personeel + zelfstandige eigenaar(s)).  

 Voor bedrijven die leveren aan andere bedrijven: bedrijven waar 
maximum 2 FTE werkzaam zijn (personeel + zelfstandige 
eigenaar(s)).  
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2. Afkortingen 
 

 ACS: autocontrolesysteem 
 CA: correctieve acties 
 CCP: kritisch controlepunt 
 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 
 VO: verordening 

 
3. Bestemmelingen 
 
Al wie belang heeft of betrokken is bij de autocontrole in de sector van de 
zuivelindustrie. 
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IV. HISTORISCH OVERZICHT 
 

Identificatie van het document Wijzigingen Rechtvaardiging Van toepassing vanaf 
PB 07 – FAQ (G-002) – REV 1 – 
2012 

Eerste versie van het document  25-01-2013 

    
    
    
    

 
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 
 
 

→ Toepassingsgebied 
 

1.  
• Vraag   
 

Er zijn 2 gidsen die als scope zuivelproducten hebben: 
G-002 Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie, 
G-034 Autocontrolegids voor de productie en verkoop van 
zuivelproducten op het landbouwbedrijf, 
wanneer val ik, als producent van zuivelproducten, onder welke gids? 

 
• Antwoord   

 
• G-002 heeft betrekking op alle Belgische zuivelbedrijven die 

erkend zijn volgens het KB van 16/01/2006 tot vaststelling van de 
nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande 
registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen, m.u.v. de landbouwbedrijven die 
erkend zijn voor de productie van zuivel. 

• G-034 heeft betrekking op landbouwbedrijven die op hun bedrijf 
ook melk verwerken en zuivelproducten verkopen. 

 
Hieronder een samenvattende tabel voor landbouwbedrijven die 
zuivelproducten produceren: 
 

 Landbouwbedrijf 
met 
zuivelproductie : 
 
100% B to C 

Landbouwbedrijf 
met 
zuivelproductie : 
 
B to C +  
max 30% omzet 
zuivelproducten 
en max 80 km B 
to B 

Landbouwbedrijf 
met 
zuivelproductie : 
 
B to C +  
meer dan 30% 
omzet 
zuivelproducten 
en / of meer dan 
80 km B to B 

“Conventionele” 
zuivelfabriek  
+ 
Landbouwbedrijf 
met 
zuivelproductie : 
100% omzet 
zuivelproducten 
B to B 

toelating / 
erkenning? 

toelating toelating erkenning erkenning 

gids? G-034 G-034 G-034 G-002 
 

Let op! Bedrijven zonder erkenning mogen geen zuivelproducten leveren 
aan erkende bedrijven. 

 
 

→ Audit 
 
 

→ Producten 
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→ Lokalen 

 
 

→ Uitrusting 
 

 


