
Provinciale dienst van: ..................................................................................................................................................

Datum: ............ Verantwoordelijke Controleur: ................................................ Nr: .............................
N° uniek .......................Operator : .......................................................................................................................

Adres : ......................................................................................................................................................................
...............................................................

PPV 2240 Autocontrole - Garantie controle groenten en fruit interne markt [2240]  v4

C : conform 
NC : niet-conform 
NA : niet van toepassing 

H : hoofdstuk 
B : bijlage 
A : artikel

§ : paragraaf 
L : Lid 
P : punt

C  NC   Punten NA

1. Erkenningsvoorwaarden

1. De operator beschikt over controlepersoneel dat een erkende opleiding heeft gevolgd. 10

Europese verordening : 1148/2001 A4P3 (1*)

2. De operator beschikt over het nodige materiaal om de producten te schonen en verkoopklaar te 
maken.

3

Europese verordening : 1148/2001 A4P3 (1*)

3. De operator verricht een normcontrole voor alle goederen die hij verzendt. 3

Europese verordening : 1148/2001 A4P3 (1*)

4. De operator houdt een register bij, waarin alle door hem uitgevoerde controles worden genoteerd. 10

Europese verordening : 1148/2001 A4P3 (1*)

5. De operator brengt de EU-label op de verpakkingen aan. 1

Europese verordening : 1148/2001 A4P3 (1*)

6. De operator biedt voldoende garanties voor een constant hoog peil van normhandhaving voor de 
groenten en fruit die zij in de handel brengen.

10

Europese verordening : 1148/2001 A4P3 (1*)

7. Magazijn voldoet aan de algemene hygiëneeisen. 

Koninklijk besluit : 14/11/2003 B6§1 (2*)

8. Bij de eerste aanvraag voor erkenning is de vragenlijst volledig ingevuld . Bij verlenging van de 
erkenning wordt de vragenlijst geactualiseerd.
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Totaal : 0 0 0

Totaal van de wegingsfactoren : 0 0

% van de niet-conformiteiten : 0 %

Limieten : Te verbeteren : 0

Onvoldoende : 0

%

Ongunstig minor : 0 Ongunstig major : 0 waarvan 0 met *

Commentaar controleur

%

2. Algemeen autocontrolesysteem 

2.1. Inrichtingen met versoepelingen 

1. Gevaren zijn geïdentificeerd, eventueel in het kader van een gids. 3

Ministerieel besluit : 24/10/2005 A5Pa (3*)

2. De kritische controlepunten zijn geïdentificeerd, eventueel in het kader van een gids. 10

Ministerieel besluit : 24/10/2005 A5Pa (3*)

3. De kritische grenswaarden zijn vastgelegd op basis van de betreffende reglementaire normen 
en/of op basis van sensorische waarnemingen en/of in het kader van een gids. 3

Ministerieel besluit : 24/10/2005 A5Pb (3*)

4. Efficiënte bewakingsprocedures op de kritische controlepunten zijn vastgesteld, eventueel in het 
kader van een gids. 10

Koninklijk besluit : 14/11/2003 A3§2L4 (2*)

5. Corrigerende maatregelen wanneer uit de bewaking zou blijken dat een kritisch controlepunt niet 
volledig onder controle is, zijn vastgesteld, eventueel in het kader van een gids. 10

Ministerieel besluit : 24/10/2005 A5Pa (3*)

6. Er is een documentatie met betrekking tot het HACCP systeem of deze is vervangen door een 
gids. 3

Ministerieel besluit : 24/10/2005 A5Pd (3*)

7. De registraties van de uitgevoerde controles (eventuele analyseresultaten inbegrepen) worden 
gedurende zes maand na afloop van de  minimale houdbaarheid of de uiterste 
consumptiedatum, of bij gebrek daaraan, minimum zes maand bewaard. De registratie van de 
uitgevoerde controles mag worden beperkt tot de registratie van de non-conformiteiten (geldt 
niet voor de eventuele analyseresultaten).

3

Ministerieel besluit : 24/10/2005 A5PcPe (3*)
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2.2. Voor de andere inrichtingen 

1. Gevaren zijn geïdentificeerd. 3

Europese verordening : 852/2004 A5L2Pa (4*)

2. De kritische controlepunten zijn geïdentificeerd 10

Europese verordening : 852/2004 A5L2Pb (4*)

3. De kritische grenswaarden voor de kritische controlepunten zijn vastgesteld 3

Europese verordening : 852/2004 A5L2Pc (4*)

4. Efficiënte bewakingsprocedures op de kritische controlepunten zijn vastgesteld. 10

Europese verordening : 852/2004 A5L2Pd (4*)

5. Corrigerende maatregelen wanneer uit de bewaking zou blijken dat een kritisch controlepunt niet 
volledig onder controle is, zijn vastgesteld. 10

Europese verordening : 852/2004 A5L2Pe (4*)

6. Verificatieprocedures zijn vastgesteld. 10

Europese verordening : 852/2004 A5L2Pf (4*)

7. Er zijn documenten en registers aangelegd met betrekking tot het HACCP systeem teneinde aan 
te tonen dat de onder punt 1 tot en met 6 omschreven maatregelen daadwerkelijk worden 
toegepast. 

3

Europese verordening : 852/2004 A5L2Pg (4*)

8. Bemonsterings- en analyseplannen die toelaten zich te verzekeren van de geldigheid van het 
autocontrolesysteem zijn zo nodig opgesteld. 3

Koninklijk besluit : 14/11/2003 A3§2L8 (2*)

9. Alle documenten die betrekking hebben op het HACCP systeem (eventuele analyseresultaten 
inbegrepen) worden gedurende twee jaar volgend op het verstrijken van de periode van 
houdbaarheid van het betreffende product of bij gebrek daaraan minimum twee jaar bewaard.

3

Koninklijk besluit : 14/11/2003 A11 (2*)
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Totaal : 0 0 0

Totaal van de wegingsfactoren : 0 0

% van de niet-conformiteiten : 0 %

Limieten : Te verbeteren : 0

Onvoldoende : 0

%

Ongunstig minor : 0 Ongunstig major : 0 waarvan 0 met *

Commentaar controleur

%

Wetgeving:
1*. verordening (eg) 1148/2001 van de commissie van 12 juni 2001 betreffende de handelsnormcontroles voor verse groenten en fruit, gewijzigd voor verordening (ec) 2379/2001 & 
408/2003, art. 5,§1bis.
2*. koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen.
3*. ministerieel besluit van 24/10/2005 betreffende de versoepelingen van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige bedrijven van de 
levensmiddelensector.
4*. verordening (eg) nr. 852/2004 van het europees parlement en de raad van 29/04/2004 inzake levensmiddelenhygiëne.

Commentaar controleur

Commentaar operator

Gunstig Gunstig met opmerkingen Ongunstig

Gemaakt..........
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Handtekening en stempel van de controleur
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