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1. Doel 
 
Deze omzendbrief geeft toelichting over de toepassing van erkende 
marktdeelnemers voorzien in de Europese wetgeving betreffende de handelsnormen 
voor groenten en fruit en verduidelijkt de erkenningsvoorwaarden.  
  
 

2. Toepassingsgebied 
 
Deze omzendbrief is van toepassing voor alle veilingen en groothandels van 
groenten en fruit. 
 
 

3. Referenties 
 

3.1. Wetgeving 
 
Verordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van 
nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de 
Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft. 
 
Verordening (EG) nr. 852/2004 van het europees parlement en de Raad van 29 april 
2004 inzake levensmiddelenhygiëne. 
 
Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de 
erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het FAVV 
 
Koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 
van de wet van 09/12/2004 houdende de financiering van het FAVV 
 
Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en 
traceerbaarheid in de voedselketen 
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3.2. Andere 

 
/ 
 
 

4. Definities en afkortingen 
 
VO 543/2011: Verordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot 
vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 
1234/2007 van de Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en 
fruit betreft. 
 
VO 852/2004: Verordening (EG) nr. 852/2004 van het europees parlement en de 
Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne 
 
KB 16/1/2006: Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere 
regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door 
het FAVV 
 
KB 10/11/2005: Koninklijk besluit van 1 november 2005 betreffende retributies 
bepaald bij artikel 5 van de wet van 09/12/2004 houdende de financiering van het 
FAVV 
 
KB 14/11/2003: Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, 
meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen 
 
 

5. Erkenning in het kader van de handelsnormen groenten en fruit 
 
De Europese wetgeving (VO 543/2011) voorziet in artikel 12 dat het FAVV een 
erkenning kan afleveren voor operatoren die in de laagste risicocategorie zijn 
ingedeeld en speciale garanties bieden inzake de naleving van de handelsnormen.  
 
Deze erkenning is opgenomen in de Belgische wetgeving als erkenning 18.1 in 
bijlage II van het KB van 16/1/2006. In de activiteitenlijst gaat het om de PAP 
“Groothandelaar groenten en fruit verminderde controlefrequentie”: PL47 AC99 PR 
70 (activiteitenfiche ACT 093). Deze activiteitenfiche is beschikbaar via de volgende 
link: http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/activiteiten/fiches/default.asp#pri (nr. 
093) 
 
Het is geen verplichte erkenning om de activiteit groothandel in groenten en fruit uit 
te kunnen oefenen. In tegenstelling tot de andere erkenningen kan de operator er 
dus zelf voor kiezen om deze erkenning wel of niet aan te vragen. 
 
De modaliteiten voor de aanvraag van erkenningen bevinden zich op de website van 
het FAVV (http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/). 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/activiteiten/fiches/default.asp#pri
http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/
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5.1. Erkenningsvoorwaarden 
 
De erkenningsvoorwaarden zijn opgenomen in artikel 12 van VO 543/2011.  
 
Hieronder is de Belgische invulling en verduidelijking van deze vrij algemene 
voorwaarden opgenomen: 
 

• Beschikken over het nodige materieel om de producten verkoopklaar te 
maken en te verpakken 

• Beschikken over controlepersoneel dat een door de lidstaat erkende opleiding 
heeft gevolgd. Dit betekent: 

o ASO of TSO met optie landbouw of tuinbouw 
EN 
voldoende kennis en ervaring betreffende kwaliteitscontroles.  

o andere specifieke opleidingen betreffende de handelsnormen. Deze 
kunnen voorgelegd worden aan het FAVV. Het FAVV zal op basis van 
de inhoud en het niveau van de opleiding beslissen of de opleiding 
erkend wordt. 

• Verbinden zich ertoe een normcontrole te verrichten van de goederen die zij 
verzenden en een register van de uitgevoerde controles bij te houden.  In dit 
register dienen de volgende gegevens opgenomen te worden:  

o Naam controleur 
o Controledatum 
o Identificatie gecontroleerde producten 
o Resultaat controle 
o Bij niet-conformiteiten: aard gebrek 

• Beschikken over een gevalideerd of gecertificeerd autocontrolesysteem 
OF 
Behaalden tijdens de inspecties van de handelsnormcontroles van het FAVV 
van de afgelopen 3 jaar minimum 75% gunstige controles 

 
Uiteraard dienen deze operatoren ook aan de voorwaarden te voldoen waaraan elke 
groothandel in groenten en fruit moet voldoen, zoals aan de hygiënevoorschriften uit 
bijlage II van VO 852/2004 en de autocontrole-, traceerbaarheids- en 
meldingsplichtvereisten uit het KB van 14/11/2003. 
 

5.2. Logo 
 
Operatoren met deze erkenning kunnen op hun verpakkingen gebruik maken van het 
onderstaande logo (opgenomen in bijlage II van VO 543/2011). 
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Wanneer dit logo vermeld wordt op de verpakkingen, dient er rekening gehouden 
worden met de volgende elementen: 
 

- Lay-out: De vorm van het logo dient overgenomen te worden zoals hierboven 
weergegeven. Er zijn geen restricties betreffende de grootte en kleur. Wel 
dienen alle onderdelen van het logo duidelijk zichtbaar te zijn; 

- De zin “EU-handelsnorm voor verse groenten en fruit” dient letterlijk 
overgenomen te worden; 

- Nr. (van de erkende marktdeelnemer): Na de vermelding van “Nr.” dient het 
erkenningsnummer opgenomen te worden. Dit is een nummer (5 tot 8 cijfers) 
dat de operator specifiek ontvangt voor erkenning 18.1. Dit nummer is 
toegankelijk op het publieke gedeelte van de operatorendatabank Foodweb 
(http://www.favv-afsca.fgov.be/foodweb-nl/). Vervolgens dient men de rubriek 
“Erkenning(en)/toelating(en)” te kiezen. Dit nummer kan door iedereen 
geraadpleegd worden; 

- Vermelding van de Lidstaat: Hier dient de Lidstaat vermeld te worden die de 
erkenning heeft afgeleverd. Voor alle Belgische operatoren is dit dus België. 
Dit kan weergegeven worden als “BE”, “België” of “België/Belgique”; 

- Taal: Voor verpakkingen bestemd voor de Belgische markt dient het logo in 
het Nederlands of het Frans vermeld te worden. Voor bestemmingen in het 
buitenland kunnen alle taalversies van VO 543/2011 letterlijk overgenomen 
worden. 

 
5.3. Controles 

 
Operatoren die reeds over de erkenning beschikken, hoeven geen nieuwe 
erkenningsaanvraag in te dienen. Bij de volgende controle van het FAVV zullen de 
bovenstaande erkenningsvoorwaarden geverifieerd worden. De controle van de 
erkenningsvoorwaarden is betalend. 
 
Voor nieuwe erkenningsaanvragen zal de PCE een voorafgaande betalende 
inspectie uitvoeren om de erkenningsvoorwaarden te verifiëren. Indien aan de 
voorwaarden voldaan is, zal de erkenning afgeleverd worden. Vervolgens zal de 
controle om de 3 jaar (betalend) uitgevoerd worden. 
 
De kostprijs (retributie) van de betalende controles en voor het bekomen van een 
erkenning is opgenomen in het KB van 10/11/2005. Meer info hierover bevindt zich 
op de website van het FAVV (http://www.favv.be/financiering/) 
 
 

6. Bijlagen 
/ 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/foodweb-nl/
http://www.favv.be/financiering/
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7. Overzicht van de revisies 
 

Overzicht van de revisies van de omzendbrief 
Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 
1.0 Datum van publicatie Originele versie 
   
 


