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Geachte mevrouw, geachte heer, 

 

Om een oplossing te bieden aan de situatie waarbij bepaalde detailhandelszaken met 

een beperkte activiteit van bereiding meerdere gidsen moesten volgen, werd op 13 mei 

2014 (brief met kenmerk PCCB/S3/JIM/1192247), in afwachting van de publicatie van 

de generieke gids voor de volledige B-to-C (G-044), een aanvullend hoofdstuk 

“Bereiding van producten” goedgekeurd voor detailhandelszaken die naast de pure 

verkoop eveneens een beperkte hoeveelheid producten bereiden voor de 

rechtstreekse verkoop aan de consument.  

 

De praktische afspraken daaromtrent waren opgenomen in de hoger geciteerde brief. 

Tevens werd hierin gespecificeerd dat dit aanvullende hoofdstuk vervalt op het moment 

van de goedkeuring van de generieke gids voor heel de B-to-C. 

 

De generieke gids voor de B-to-C werd intussen goedgekeurd. Om een antwoord te 

geven op uw uitdrukkelijke vraag, heeft het FAVV, ondanks de bepalingen vermeld in 

de brief van 13 mei 2014 met betrekking tot dit aanvullende hoofdstuk, echter beslist 

dat dit aanvullend hoofdstuk tot nader order van toepassing blijft. 

 

Detailhandelszaken die naast de pure verkoop eveneens een beperkte hoeveelheid 

producten bereiden voor de rechtstreekse verkoop aan de consument kunnen verder 

beroep doen op het aanvullende hoofdstuk “Bereiding van producten” (versie 23 april 

2014).  

 

De certificatie-instellingen erkend voor het uitvoeren van audits op basis van de G-007 

kunnen dit aanvullend hoofdstuk tijdens de audits hanteren als aanvulling op de G-007. 

Uiteraard dienen zij de nodige acties te ondernemen om de kwaliteit van de audit van 

dit aanvullend hoofdstuk te kunnen verzekeren. 

  

Comeos / Unizo / UCM 

 

Onze opdracht is te waken  

over de veiligheid  van de 

voedselketen en de kwaliteit van 

ons voedsel, ter bescherming van 

de gezondheid van  

mens, dier en plant. 

 
 

Federaal Agentschap  
voor de Veiligheid  

van de Voedselketen  
Controlebeleid 

Directie Transformatie en 
Distributie van 

Voedingsmiddelen 
   

AC-Kruidtuin 

Food Safety Center 

Kruidtuinlaan 55 

1000 Brussel 

 

www.favv.be 

 

ON 0267.387.230 

mailto:Jacques.inghelram@favv.be


 2 

Deze brief vervangt de brief d.d. 13 mei 2014 (met kenmerk PCCB/S3/JIM/1192247) en 

dient beschouwd te worden als aanvulling op de gids met volgende kenmerken: 

 

▪ Dossier nummer: G-007 

▪ Titel: Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel 

in voedingswaren 

▪ Versie: Versie 2 - 8-05-13 

▪ Beheerder: FAVV 

▪ Datum goedkeuring: 20-06-13 

 

Deze brief kan verstuurd worden naar de belanghebbende partijen.  

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicky Lefevre (get.)  

Directeur-generaal  


