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I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED 
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De bedoeling van dit document is een antwoord te geven aan de belangrijkste 
vragen die gesteld worden omtrent validatie van autocontrolesystemen in de 
periode van Covid-19.  
 

 

II. NORMATIEVE REFERENTIES 
 

 
 Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, 

meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen 
 

III. TERMEN, DEFINITIES EN BESTEMMELINGEN 
 

 
1. Afkortingen 

 
 ACS: autocontrolesysteem 
 CI: certificeringsinstelling 
 FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
 KB: koninklijk besluit 

 
2. Bestemmelingen 
 
Al wie belang heeft of betrokken is bij de validatie van autocontrolesystemen.  
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IV. HISTORISCH OVERZICHT 
 

Identificatie van het document Wijzigingen Rechtvaardiging Van toepassing vanaf 
2020/1297/PCCB v1 Eerste versie van het document  05/01/2021 
2020/1297/PCCB v2 Verlenging van de 

versoepelingen 
 09/07/2021 

2020/1297/PCCB v3 Verlenging van de 
versoepelingen 

 15-12-2021 

    
    
    
    
    

 
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 
 
 

1.  
• Vraag   
 
Indien een audit uitgevoerd wordt, welke maatregelen dienen er genomen te 
worden in de context van de beperking van de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19? 
 
• Antwoord   

 
De algemene maatregelen die vastgelegd zijn in de context van de beperking 
van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 zijn eveneens van 
toepassing in het kader van audits. Ook tijdens de audits zijn o.a. de 
onderstaande maatregelen bijgevolg van belang: 
o social distancing  
o regelmatig handen wassen en ontsmetten 
o het dragen van een mondmasker op momenten waar de social 

distancing niet mogelijk zou zijn 
o … 
Voor meer details, zie https://www.info-coronavirus.be  
 

2.  
• Vraag   
 
Is er de mogelijkheid tot uitstellen van de audit, ook in het geval de validatie 
van mijn ACS binnenkort vervalt?  
 
• Antwoord   

 
Alle operatoren in de voedselketen die niet verplicht zijn om hun ACS te laten 
valideren, hebben de Er bestaat een mogelijkheid om hun de audit uit te 
stellen zonder negatieve impact op de jaarlijkse heffing. De uiterste datum 
voor het opnieuw bekomen van de validatie hangt af van de einddatum van 
het laatste certificaat / de laatste validatie aanwezig op de betrokken 
activiteit(en):  
 
Er zijn 2 situaties mogelijk: 

 Einddatum van het laatste 
certificaat / de laatste 
validatie 

Uiterste datum voor het 
opnieuw bekomen van de 
validatie 

Situatie 1 > 12-03-2020 en  
≤ 31-12-2020 

< 1 jaar na de einddatum van 
het laatste certificaat / de 
laatste validatie 
 

Situatie 2 ≥ 1-01-2021 en  
≤ 30-12-202130-06-2022 
 

≤ 31-12-202130-06-2022 

https://www.info-coronavirus.be/
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De bedrijven met een onderbreking in de validatie wegens de corona-situatie 
moeten hun validatie dus opnieuw bekomen op deze datum. De audit zelf 
moet tijdig uitgevoerd worden, zodat het actieplan tijdig kan worden 
gevalideerd en, indien nodig, NC A’s gecorrigeerd kunnen worden vóór deze 
datum.  
Voor zover deze datum gerespecteerd werd en de OCI’s de audit tijdig 
ingeven hebben in de databank van het FAVV, hoeven de OCI’s en de 
operatoren verder niks te ondernemen in dat kader. 
 

3.  
• Vraag   
 
Het uitstel van de audit, zoals beschreven in vraag 2, is dit eveneens van 
toepassing in het kader van de product-land combinaties waarvoor validatie 
ACS verplicht is? 
 
 
• Antwoord   

 
Ja, de hierboven genoemde termijnen met betrekking tot de voordelen met 
betrekking tot de heffingen zijn ook van toepassing op de validatieverplichting 
voor bepaalde product-landcombinaties (uitvoer naar derde landen). Voor 
deze product-landcombinaties kan een onderbreking in de validatie van het 
autocontrolesysteem toegestaan worden rekening houdend met de 
genoemde termijnen op voorwaarde dat de operator wel aan alle eisen blijft 
voldoen voor de betrokken product-landcombinaties. 
Nee, aangezien de validatie van het ACS gevraagd wordt door bepaalde 
derde landen en om die garanties te kunnen blijven geven, is er geen 
afwijking toegestaan voor dit type audits.  
 

4.  
• Vraag   
 
In het geval van uitstel van de audit, zoals beschreven in vraag 2, wordt het 
huidig certificaat verlengd om te vermijden dat er een periode zou zijn 
waarbinnen het bedrijf niet beschikt over een certificaat? 
 
• Antwoord   

 
Nee, de uitgereikte certificaten worden niet verlengd, maar mits respecteren 
van de voorschriften in het antwoord op vraag 2 zal er geen negatieve impact 
zijn van een eventuele onderbreking op de jaarlijkse heffingen. Dit wil zeggen 
dat een eventuele vermindering van de jaarlijkse heffing waarvan de operator 
kan genieten, behouden blijft. 

 
5.  

• Vraag   
 
Is het hoger vermelde uitstel van de audit eveneens mogelijk in het geval van 
een initiële audit? 
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• Antwoord   
 

Elke operator kan zelf beslissen wanneer hij voor de eerste keer (~initiële 
audit) wenst te beschikken over een volledig gevalideerd ACS. Aangezien 
een bedrijf dat nog niet beschikt over een volledig gevalideerd ACS sowieso 
nog niet voldoet aan de voorwaarden om te kunnen genieten van een bonus 
op de heffing blijft dit zo tot de validatie effectief bekomen wordt, conform de 
huidige voorschriften aangaande de heffingen. 

6.  
• Vraag   
 
Wat in het geval een bedrijf voldeed aan de voorwaarden om te kunnen 
genieten van een bonus, maar een aanvullende, nieuwe activiteit opstart?  
 
• Antwoord   

 
Volgens de normale regels zou de validatie van de nieuwe activiteit bekomen 
moeten worden binnen de 12 maanden na aanvang van die nieuwe activiteit, 
maar er is ook een afwijking hiervoor voorzien, meer bepaald als volgt: 
• Maximum 1 jaar supplementair voor de nieuwe activiteiten die voor het 

eerst geauditeerd moeten worden tussen 12-03-2020 en 31-12-2020. 
• Een uitstel tot uiterlijk 31-12-2021 30-06-2022 voor de nieuwe activiteiten 

die voor het eerst geauditeerd moeten worden tussen 01-01-2021 en 30-
12-202130-06-2022. 

 
7.  

• Vraag   
 
Is het mogelijk de audit te laten doorgaan op het moment van verplichte 
sluiting, opgelegd door de regering in het kader van COVID-19? 
 
• Antwoord   

 
Nee, een audit kan enkel uitgevoerd worden op het moment dat een bedrijf 
actief is. 
 

8.  
• Vraag   
 
Is het mogelijk een audit te weigeren omwille van COVID-19? 
 
• Antwoord   

 
De audit van het ACS is niet verplicht, dus het is altijd mogelijk om de 
validatie van het ACS niet te verlengen. De audit moet echter, mits de 
maatregelen van de regering dit toelaten, wel degelijk volgens de voorziene 
regels worden uitgevoerd indien de operator de vermindering van haar 
jaarlijkse bijdrage wenst te behouden. Alle veiligheidsmaatregelen moeten 
tijdens de audit duidelijk worden begrepen en nageleefd.  
Het is echter mogelijk om een audit uit te stellen zolang aan de in deze 
FAQ's genoemde eisen wordt voldaan (zie eerdere vragen over dit 
onderwerp). 
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9.  

• Vraag   
 
Is het mogelijk om de audit “remote” te laten uitvoeren? 

 
• Antwoord   

 
De via bestaande regels voorziene totale minimale auditduur dient 
gerespecteerd te worden. Echter, de voorziene “on-site” auditduur kan 
partieel “off-site” gepresteerd worden. Het betreft de documentaire evaluatie 
door de auditor van bepaalde voorafgaandelijk aan de on-site audit 
ontvangen documenten van het geauditeerde bedrijf. Dit uiteraard voor zover 
het geauditeerde bedrijf akkoord gaat om deze informatie te bezorgen. Het 
gaat dus NIET over video conferencing (~online bezoeken, online interviews, 
…). Met betrekking tot de off-site documentaire evaluatie is belangrijk: 
o Dat bij de OCI alle ontvangen documenten beschikbaar gehouden 

worden en blijven. 
o Dat bij de OCI traceerbaar is wanneer, door wie, wat geëvalueerd werd 

en wat de conclusie was. 
o Dat bij de OCI traceerbaar is hoeveel tijd deze off-site evaluatie in beslag 

genomen heeft. De off-site gepresteerde gedeelte mag daarbij 
verhoudingsgewijs niet ten koste gaan van de kwaliteit van de on-site 
audit die nog uitgevoerd zal worden. In AC II wordt de som van de “on-
site” gepresteerde en “off-site” gepresteerde auditduur ingegeven die 
normaal gezien overeen komen met de totale “on-site” gepresteerde 
auditduur. 

Het is dus niet mogelijk om de gehele audit met het oog op de validatie van 
een ACS "op afstand" uit te voeren, maar slechts een deel van de 
documentaire deel van de audit. 
 

10.  
• Vraag   
 
Is het mogelijk om de audit “remote” te laten uitvoeren in het geval van de 
zetel van een keten met een centraal geörganiseerd ACS? 
 
• Antwoord   

 
Het antwoord op de remote audits (zie vraag 9) is eveneens van toepassing 
in het geval van een audit op de zetel van een keten met een centraal 
geörganiseerd ACS. 
 

11.  
• Vraag   
 
Hoe moet omgegaan worden met de onaangekondigde audits die in 
sommige gidsen / sectoren voorzien zijn? 
 
• Antwoord   
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Bepaalde gidsen voorzien dat een bepaald % onaangekondigde audits dient 
uitgevoerd te worden als toezicht. Omwille van COVID-19 vervalt deze 
verplichting voor 2020, met uitzondering van de onaangekondigde audits in 
het kader van klachten en/of serieuze NC’s, vastgesteld tijdens de 
voorgaande audits zoals voorzien in de procedures. Vanaf 2021 dient deze 
vereiste terug gerespecteerd te worden. 
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