Gedragscode rn.b.t. het gebruik van chemische producten
in de voedings- en de dierenvoederindustrie
-------------------------------------------------------------------------------------De hierna vermelde partijen
•

De Federatie van de Chemische Industrie van België VZW, hierna afgekort als "Fedichem",
Diamant Building, Reyerslaan 80,1030 Brussel, vertegenwoordigd door haar Afgevaardigd
Bestuurder, de heer Jean-Marie BIOT

•

De Federatie van de Voedingsindustrie VZW, hierna afgekort als "Fevia", Kunstlaan 43, 1040
Brussel vertegenwoordigd door haar Directeur-generaal, de heer Chris MORIS

•

De beroepsvereniging van de mengvoederfabrikanten VZW, hierna afgekort als "Bernefa",
Gasthuisstraat 31,1000 Brussel
vertegenwoordigd door haar Directeur-generaal, de heer Yvan Dejaegher

komen overeen wat volgt:

Artikel 1: Doelstelling
Deze gedragscode draagt bij tot het bevorderen van de voedselveiligheid door het vastleggen van
gedragsregels die de respectievelijke rol en verantwoordelijkheden beschrijven van producenten en
distributeurs van chemische producten enerzijds en van de afnemers van hun producten anderzijds.
Daartoe worden in deze code een aantal belangrijke principes opgenomen.

Artikel 2: Draagwijdte
De code geldt m.b.t. het gebruik - in de voedings- en de dierenvoederindustrie – van chemische
producten als dierenvoeders, ingrediënten, technologische hulpstoffen of materialen bestemd om in
contact te komen met voeding of dierenvoeder.

Artikel 3: Algemene principes
3.1 De afnemers van chemische producten moeten bij hun bestelling uitdrukkelijk vermelden dat de
afgenomen producten zullen worde n aangewend in of bij de productie van voedingsmiddelen
en/of dierenvoeders als dierenvoeder of als ingrediënt of als technologische hulpstof, of als
materiaal bestemd om in contact te komen met voeding of dierenvoeder.
3.2 De producenten en de distributeurs van de chemiesector moeten rekening houden met het feit
dat hun producten zullen worden aangewend in de voeding en/of de dierenvoeders door te
handelen als volgt:
3.2.1 Voor dierenvoeders, ingrediënten en materialen bestemd om in contact te komen met
voeding of dierenvoeder is een specifieke wetgeving van toepassing. Zo moeten de
producenten en de distributeurs van de chemiesector in het kader van het K,B. van 14
november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de
voedselketen (Belgisch Staatsblad 12/12/2003) een autocontrolesysteem voor de
veiligheid van levensmiddelen instellen, gebaseerd op een "Hazard analysis and criticaI
control points" (HACCP) - analyse die ter beschikking wordt gesteld van het Federale
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAW), dat de controle uitoefent.
De afnemers van chemische producten zullen aan hun producent of distributeur het
nummer van de toelating of erkenning vragen voor elk product dat in voormeld kader wordt
aangewend.

3.2.2 Voor technologische hulpstoffen, waarvoor geen gelijkaardig wettelijk kader bestaat, zullen
volgende contractuele afspraken worden gemaakt tussen klant en leverancier:
•

•
•

Producenten en distributeurs garanderen de traceerbaarheid van de technologische
hulpstoffen. De producenten kennen de herkomst, de processen en de toepassingen
van hun producten. De distributeurs kennen de herkomst en de toepassingen van hun
producten.
Producenten zullen slechts technologische hulpstoffen op de markt brengen met
specificaties op basis van een gevarenanalyse die gericht is op de toepassingen.
De afspraken tussen afnemer en leverancier zullen gemaakt worden op basis van
bijgaande modelclausules.

3.3 Producenten en distributeurs van chemische producten met voormelde bestemming zullen hun
volledige gevarenanalyse (in de HACCP·terminologie) ter beschikking houden van het FAW.
3.4 Het niet confidentieel deel van de gevarenanalyse (in elk geval de potentiële contaminanten van
en de ongewenste bestanddelen in voeding en dierenvoeding) zal door de producenten en
distributeurs van chemische producten met voormelde bestemming aan de afnemers worden
meegedeeld.
3.5 Producenten en distributeurs van chemische producten met voormelde bestemming zullen geen
discriminatie qua prijs of ander onderscheid doorvoeren tussen grote en kleine
ondernemingen/afnemers omwille van de hiervoor geciteerde verplichtingen.
Artikel 4: Inwerkingtreding, geldigheidsduur en verspreiding van de gedragscode
Deze gedragscode zal in werking treden op 1 januari 2007 en van toepassing zijn vanaf 1 juli
2007, voor een periode van één jaar, met automatische stilzwijgende verlenging telkens voor een
periode van één jaar, behoudens schriftelijke opzegging door één van de partijen, uiterlijk drie
maanden vóór het verstrijken van de periode.
De partijen die deze gedragscode ondertekenen zullen erop toezien dat ze wordt verspreid volgens de
methode die hen het meest geschikt lijkt. Zij zullen hun betrokken leden-ondernemingen sensibiliseren
om deze code na te leven en het proces verder begeleiden. Bij dit proces zal ook het FAW worden
betrokken.
Na 1 jaar zullen zij de inhoud en de implementatie van de gedragscode evalueren. Daartoe zal o.a.
een enquête bij de leden worden uitgevoerd.

Opgemaakt te Brussel op 5 december 2006 in drie exemplaren.

FEVIA
Chris MORIS (get.)

FEDICHEM
Jean-Marie BIOT (get.)

APFACA
Yvan Dejaegher (get.)

Modelclausules betreffende de handel in technologische hulpstoffen
Tussen

1. XXXX
Leverancier
2. YYYY
Afnemer

Werd overeengekomen wat volgt

1. Aard en voorwerp van de overeenkomst
Dit is een bijlage betreffende de leve ring van .......(product vermelden)
De afnemer verbindt er zich toe om bij elke bestelling uitdrukkelijk te vermelden dat de afgenomen
producten zullen worden aangewend in of bij de productie van voedingsmiddelen en/of dierenvoeders
als dierenvoeder of als ingrediënt of als technologische hulpstof, of als materiaal bestemd om in
contact te komen met voeding of dierenvoeder.
De leverancier garandeert de traceerbaarheid van de technologische hulpstoffen.
De leverancier brengt slechts technologische hulpstoffen op de markt met specificaties op basis van
een gevarenanalyse die gericht is op de toepassingen.
Het niet confidentiële deel van de gevarenanalyse (in elk geval de potentiële contaminanten van en de
ongewenste bestanddelen in voeding en dierenvoeding) zal door de leverancier aan de afnemer
worden meegedeeld.

2. Vertrouwelijkheid
De afnemer verbindt zich ertoe om de overgemaakte vertrouwelijke gegevens strikt confidentieel te
behandelen. Dit impliceert dat de gegevens verkregen van de leverancier aan geen enkele derde
mogen worden meegedeeld zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de leverancier,
met uitzondering van de werknemers van de afnemer die erover moeten kunnen beschikken om de
opdracht te kunnen uitvoeren.
De afnemer bevestigt dat elke medewerker onderworpen is aan een geheimhoudingsverbintenis die
inhoudelijk overeenstemt met de onderhavige overeenkomst.
De afnemer verbindt zich ertoe deze vertrouwelijke gegevens enkel tijdens deze opdracht te gebruiken
en ze daarna te vernietigen.

Opgemaakt in twee originelen waarvan elke partij erkent er een van te hebben ontvangen.
(Plaats en datum)

De afnemer (handtekening)

Bijlagen: ………

De leverancier (handtekening)

