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I.

DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED
De bedoeling van dit document is de vragen, afkomstig van operatoren,
auditoren, ... aangaande de autocontrolegids voor de handel in granen en agrotoelevering en de toepassing van de autocontrole in de sector van de
groothandelaars in granen en agro-toelevering te verspreiden alsook de
bijhorende antwoorden.
Als de vragen betrekking hadden op meerdere onderwerpen, werden de
antwoorden onderverdeeld in verschillende hoofdstukken:
o Toepassingsgebied
o Activiteiten
o Minerale meststoffen

II.

NORMATIEVE REFERENTIES
•

Verordening EG nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28
januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van
de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor
de voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor
voedselveiligheidsaangelegenheden

•

Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van
22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en
diervoeders

•

Verordening (EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad van
22 september 2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van
genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met
genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en
diervoeders en tot wĳziging van Richtlĳn 2001/18/EG

•

Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van
22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding

•

Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad van
13 oktober 2003 inzake meststoffen

•

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van
29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne

•

Verordening (EG) nr. 183/2005 van het europees Parlement en de Raad van
12 januari 2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne

•

Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van
21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van
gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG
en 91/414/EEG van de Raad
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III.

•

Koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de
markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor
landbouwkundig gebruik

•

Koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het
gebruiken van biociden

•

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende
meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

•

Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne
(KB H1)

•

Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van
de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het
Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen

•

Koninklijk besluit van 21 februari 2006 tot vaststelling van de voorwaarden
inzake erkenning en toelating van inrichtingen in de diervoedersector

•

Koninklijk besluit van 28 juni 2011 betreffende het in de handel brengen en het
gebruik van diervoeders

•

Koninklijk besluit van 28 januari 2013 betreffende het in de handel brengen en
het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en
teeltsubstraten

•

Ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende het in de handel brengen
en het gebruik van diervoeders

•

Ministerieel besluit van 22 januari 2004 betreffende de modaliteiten voor de
meldingsplicht in de voedselketen

autocontrole,

TERMEN, DEFINITIES EN BESTEMMELINGEN
1. Termen en definities


Gids G-038: autocontrolegids voor de handel in granen en agro-toelevering
(G-038)



Gids G-035: autocontrolegids in de sector van de productie en groothandel
van minerale meststoffen (G-035)

2. Afkortingen



ACS: autocontrolesysteem
Agentschap: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen
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FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
KB: Koninklijk besluit
MB: Ministerieel besluit
NC: non-conformiteit
NC A: non-conformiteit A
NC B: non-conformiteit B
VO: verordening

3. Bestemmelingen
Al wie belang heeft of betrokken is bij de autocontrole in de sector van de
groothandelaars in granen en agro-toelevering.
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IV.

HISTORISCH OVERZICHT

Identificatie van het document
Wijzigingen
PB 07 – FAQ (G-038) – REV 1 – Eerste versie van het document
2009

Rechtvaardiging

Van toepassing vanaf
27-05-2013

Als het niet gaat om de eerste versie of een volledige herziening van het document zijn de wijzigingen ten aanzien van de vorige versie
in het rood weergegeven zodat men ze makkelijk kan terugvinden. Toegevoegde tekst is onderlijnd en weggelaten tekst is doorgehaald.

PB 07 – FAQ (G-038) – REV 1 – 2013 - 6/8

V.

VRAAG/ANTWOORD
A. Toepassingsgebied
1.
•

Vraag
Mag de gids G-038 gebruikt worden bij verkoop aan particulieren van
meststoffen, pesticiden, zaden,... in een tuincentrum?

•

Antwoord
Ja.

2.
•

Vraag
Dekt het toepassingsgebied van gids G-038 de behandeling van
zaaizaad of graan met gewasbeschermingsmiddelen ?

•

Antwoord
Neen.

3.
•

Vraag
Kan een operator die actief is in de sector van de minerale meststoffen
(handelaar of bulkblender) steeds gebruik maken van de G-038?

•

Antwoord
Nee, dit hangt namelijk af van de overige activiteiten. Indien deze
operator enkel actief is in de sector van de minerale meststoffen, dan kan
hij enkel de G-035 toepassen. Indien deze activiteit echter gecombineerd
wordt met een andere (vb handel in diervoeders, handel in zaaizaden,
handel in gewasbeschermingsmiddelen, …) dan is de G-038 van
toepassing.

B. Activiteiten
1.
•

Vraag
Moet een groothandelaar
gewasbeschermingsmiddelen
aangeven?

in zaaizaad die dat zaad met
behandelt een specifieke activiteit
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•

Antwoord
Neen (= impliciete activiteit).

2.
•

Vraag
Moet een groothandelaar in graan, aardappelen, … die deze met
gewasbeschermingsmiddelen behandelt een specifieke activiteit
aangeven?

•

Antwoord
Neen (= impliciete activiteit).

3.
•

Vraag
Moet een groothandelaar in graan die dit droogt een specifieke activiteit
aangeven?

•

Antwoord
Neen (= impliciete activiteit).

C. Minerale meststoffen
1.
•

Vraag
Moet een bulkblender van minerale meststoffen over een bemonsteringsen analyseplan beschikken?

•

Antwoord
Een bemonsterings- en analyseplan is noodzakelijk voor alle
bulkblenders van minerale meststoffen, zowel voor deze die vallen onder
de gids G-035 als deze die vallen onder de G-038.
De operator stelt een bemonstering- en analyseplan op in functie van zijn
risicobeoordeling. Een generiek plan dat kan dienen als basis voor het
opmaken van een specifiek plan is weergegeven in de onderstaande
tabel. Het is de verantwoordelijkheid van de operator om aan de hand
van zijn beoordeling de frequentie van bemonstering en analyse, en de te
analyseren parameters vast te leggen. De risicobeoordeling moet
gedocumenteerd worden.
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Reden van controle
Kwaliteit

Te analyseren parameters
(*)
Typebepalende nutriënten
(etiketwaarborgen)

Frequentie (*)

Eigen aan de operator in de
meststofsector (bv. 1 tot 3
maal daags)
Aanpassingen aan de
normale frequentie kunnen
noodzakelijk zijn bij
bepaalde omstandigheden,
zoals opstarten van de
installatie, wisselen van
product,… (bv. elk uur
analyseren tot proces onder
controle is)
Veiligheid van de
Afhankelijk van het
Eigen aan de operator in de
voedselketen en de
productportfolio: Cd,
meststofsector (bv. één
gezondheid van dieren en biureet, chloride zoals
maal per productierun op
planten
vermeld op het etiket
een representatief
Homogeniteit
verzamelmonster; of bv.
maandelijks op voorwaarde
dat de grondstoffen onder
controle staan)
Homogeniteit
Typebepalende nutriënten
Bij de aanvraag van de
(etiketwaarborgen)
erkenning; op regelmatige
tijdstippen (bv. bij het begin
van elk meststoffenseizoen)
(*) Frequentie en te analyseren parameters zijn eigen aan het bedrijf, het proces en het
product, en zijn vastgelegd op basis van een eigen risicoanalyse.

