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Betreft : G-038 Autocontrolegids voor de handel in granen en agro-toelevering 

Aanvraag afwijking : heffing met bonus / auditduur 
 

 
Geachte, 

 

Als antwoord op uw mail van 3 oktober 2013 ter attentie van de heer J. Inghelram 

aangaande het in rand vermelde onderwerp deel ik u het volgende mee. 

 

Op 27-09-13 werd door het FAVV versie 2 van de G-038 goedgekeurd. Versie 2 

omvat een uitbreiding van scope van de gids op vraag van de beheerder van de gids 

om zo beter afgestemd te zijn op de typische activiteiten van de operatoren die vallen 

onder deze gids. In uw mail wees u op het feit dat er, ondanks de huidige uitbreiding 

van de scope van de G-038, nog enkele activiteiten zijn die regelmatig zouden worden 

uitgeoefend en die het bekomen van een bonus bemoeilijken. Voor een deel van deze 

activiteiten bestaat er een gids, voor een ander deel bestaat er geen gids. 

 

Hieronder is voor de verschillende situaties aangegeven in welke mate een afwijking 

mogelijk is. U begrijpt echter dat er zich altijd wel situaties zullen voordoen waarbij niet 

alle activiteiten gedekt zullen zijn door één en dezelfde gids.  

 

Activiteiten waarvoor er op dit moment nog geen gids bestaat : 

Hier verwees u specifiek naar de “groothandel en detailhandel van sierplanten”. 

Tijdens verschillende contacten met de betrokken beroepsorganisatie werd ons reeds 

lange tijd beloofd dat er voor deze sector  een gids zou ontwikkeld worden. Tot op 

heden werd er nog steeds geen versie ingediend ter goedkeuring.  

 

Om een audit door een certificatie-instelling te kunnen laten uitvoeren is er een 

goedgekeurde sectorgids noodzakelijk. In afwezigheid van een dergelijke gids kan de 

audit echter nog steeds door het FAVV uitgevoerd worden. Een uitsluiting van deze 

activiteit bij de berekening van de bonus is bijgevolg niet mogelijk. 
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Activiteiten waarvoor er wel reeds een gids bestaat : 

Hier verwees u naar de volgende activiteiten: 

 

 G-001 (groothandel van additieven en voormengsels zoals inkuilmiddelen) 

 G-007 (verkoop van bakbloem) 

 G-017 (opslag van aardappelen in een loods na het graanseizoen) 

 G-033 (zaaizaadsortering en -ontsmetting) 

 G-035 (bulkblending met oligo-elementen) 

 G-036 (vervaardiging van potgrond en teeltsubstraten) 

 

Indien bij een operator een audit uitgevoerd wordt op basis van de G-038 en indien 

blijkt dat de operator nog één of meerdere van de hierboven vermelde activiteiten zou 

uitoefenen dan kan, in afwachting van de uitbreiding van de G-038 hierbij de volgende 

formule toegepast worden voor het bepalen van de minimale auditduur. 

 

Formule : 

Als de activiteiten onder verschillende van de hierboven vermelde gidsen vallen, dan 

moet de auditduur in de gids met de langste auditduur als basis genomen worden en 

moet daaraan de helft van de auditduur van de andere gids(en) toegevoegd worden. 

 

Voor de volgende activiteiten is het niet noodzakelijk dat er bijkomende tijd voorzien 

wordt : 

 Groothandel van additieven en voormengsels 

 Opslag van aardappelen 

 Verkoop van levensmiddelen indien het enkel levensmiddelen betreft die ten 

minste 3 maand houdbaar zijn bij omgevingstemperatuur. 

 

Let wel! Zoals steeds dienen de aan de activiteit gerelateerde vereisten ook in deze 

gevallen meegenomen te worden tijdens de audit. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Herman Diricks (get.) 

Directeur-generaal  

 

 


