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Betreft G-007 Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in 
voedingswaren 
 
 

Geachte mevrouw, geachte heer 

 

Om een oplossing te bieden aan de situatie waarbij bepaalde detailhandelszaken met 

een beperkte activiteit van bereiding van producten meerdere gidsen moeten volgen, 

werd het volgende besloten.  

 

In afwachting van de publicatie van de generieke gids voor heel de B-to-C kunnen 

detailhandelszaken die naast de pure verkoop eveneens een beperkte 

hoeveelheid producten bereiden voor de rechtstreekse verkoop aan de 

consument tijdelijk beroep doen op het aanvullende hoofdstuk “Bereiding van 

producten”  (versie 23-04-14) dat zich in bijlage bij deze brief bevindt. Op die manier 

moeten zij niet langer beroep doen op verschillende gidsen voor wat de activiteiten 

betreft die opgenomen zijn in dit aanvullend hoofdstuk.  

 

De certificatie-instellingen die op dit moment erkend zijn voor het uitvoeren van audits 

op basis van de G-007 mogen dit aanvullend hoofdstuk tijdens de audits hanteren als 

aanvulling op de G-007. Uiteraard dienen zij de nodige acties te ondernemen om de 

kwaliteit van de audit van dit aanvullend hoofdstuk te kunnen verzekeren.  

 

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

kenmerken : 

• Dossier nummer : G-007 

• Titel : Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel 

in voedingswaren 

• Versie : Versie 2 -  8-05-13 

• Beheerder : FAVV 

• Datum goedkeuring : 20-06-13  

 

Deze brief kan verstuurd worden naar de belanghebbende partijen. Dit aanvullende 

hoofdstuk vervalt op het moment van de goedkeuring van de generieke gids voor heel 

de B-to-C. 

 

Hoogachtend 
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