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Betreft Hoe omgaan met tijdelijk niet uitgevoerde activiteiten tijdens audits met het oog op de 
validatie van het autocontrolesysteem 
 

 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 

 

 

Operatoren die in België actief zijn in de voedselketen dienen gekend te zijn bij het 

FAVV, en dus geregistreerd. Voor de uitoefening van bepaalde activiteiten is tevens 

een toelating of een erkenning vereist. De activiteiten worden geïdentificeerd aan de 

hand van specifieke combinaties van “plaats-activiteit-product” omschrijvingen.  

 

Door omstandigheden kan het gebeuren dat bepaalde activiteiten tijdelijk niet worden 

uitgevoerd door operatoren. In deze nota viseren we niet de activiteiten die volgens 

een vast patroon (niet) uitgevoerd worden (vb. wekelijkse productie, seizoenteelt, …). 

De in deze nota bedoelde “niet uitgevoerde activiteiten” hebben dus geen 

systematisch karakter en betreffen producten die aan andere eisen moeten voldoen 

dan de eisen die gesteld worden aan de producten die vallen onder activiteiten die wel 

uitgevoerd worden tijdens de audit (vb. ander HACCP plan, …). Enkele voorbeelden 

zijn opgenomen in onderstaande tabel: 

 

Betrokken 

gids  

Voorbeeld  

G-040  Een veehouder die runderen en varkens houdt, beslist om tijdelijk 

geen varkens te houden. 

G-006 Een uitsnijderij van kippenvlees die eveneens vleesbereidingen en 

separatorvlees van kippen produceert, produceert tijdelijk geen 

separatorvlees. 

G-017 Een opslagbedrijf voor vlees en visserijproducten, slaat tijdelijk geen 

visserijproducten op. 

G-022 Een fabrikant van chocolade, confiserie en koekjes, fabriceert 

tijdelijk geen koekjes. 

G-019 Een fabrikant van bereide maaltijden en vleesproducten fabriceert 

tijdelijk geen vleesproducten. 
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Indien de operator deze niet uitgevoerde activiteit echter wenst te behouden, dan kan 

dit in bepaalde gevallen gevolgen hebben voor de audit in het kader van de validatie 

van het autocontrolesysteem en bijgevolg ook voor de heffing die de operator moet 

betalen bij het FAVV. 

 

Het behoud van de activiteiten impliceert dat de operator ervoor moet zorgen dat hij 

continu beschikt over de nodige infrastructuur, autocontrolesysteem,… met betrekking 

tot deze activiteiten en dat dit blijvend onderhouden dient te worden. Deze activiteiten 

kunnen steeds onderworpen worden aan inspecties van het FAVV. 

  

Voor wat de audit met het oog op de validatie van het autocontrolesysteem betreft, 

onderzoekt en beslist de auditor of een niet uitgevoerd activiteit auditeerbaar is. Hierbij 

dienen volgende elementen in rekening te worden gebracht: 

- Tijdens de initiële audit werd de betrokken activiteit uitgevoerd en geauditeerd; 

- Indien een activiteit tijdelijk niet uitgevoerd wordt, auditeert de OCI minstens 

volgende elementen om de betrokken activiteit te kunnen evalueren: 

infrastructuur en documentatie m.b.t. het autocontrolesysteem (HACCP-analyse, 

historische registraties, …); 

- Het verslag van de audit vermeldt dat de betrokken geauditeerde activiteit niet 

werd uitgevoerd op het moment van de audit en de periode sinds dewelke deze 

activiteit niet werd uitgevoerd door het bedrijf; 

- De OCI legt contractueel vast met de operator dat deze de OCI moet op de 

hoogte brengen wanneer hij de betrokken activiteit hervat; 

- Voor zover het auditreferentieel (de betrokken gids) voorziet in onaangekondigde 

audits, worden de operatoren die de hervatting van de betrokken activiteit gemeld 

hebben, meegenomen in de onaangekondigde audits. 

 

Voor het behoud van een bonus op de heffing dienen alle activiteiten (uitgevoerd of 

niet) die een operator heeft geregistreerd bij het FAVV mee te worden genomen 

tijdens de audit.  

 

Indien een auditor vaststelt dat een tijdelijk niet uitgevoerde activiteit niet auditeerbaar 

is, dan moet de operator deze activiteit schrappen om verder te kunnen genieten van 

een bonus.  

 

 

Hoogachtend, 
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