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MINISTERIEEL BESLUIT van 22 MAART 2013
betreffende de versoepeling van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole

en de traceerbaarheid in sommige inrichtingen in de voedselketen
(B.S. 5.IV.2013, ed. 2)

 
 
Wijzigingen:
K.B. 11 maart 2014 (B.S. 27.III.2014, ed. 2)
 
Officieuze coördinatie in het Duits:
B.S. 20.XI.2015, ed. 2
 
 
Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen (/nl/extranet/document/334/nl#art), artikel 4, gewijzigd bij de wetten van 13 juli 2001, 22 december
2003, 9 juli 2004, 20 juli 2005 en 22 december 2008, en artikel 5, gewijzigd bij de wetten van 13 juli 2001 en
22 december 2003;
Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht
door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke
bepalingen (/nl/extranet/document/370/nl#art), bekrachtigd bij de wet van 19 juli 2001, artikel 4, § 3, ingevoegd bij de
wet van 28 maart 2003 en gewijzigd bij de wet van 23 december 2005;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en
traceerbaarheid in de voedselketen (/nl/extranet/document/881/nl#art), artikelen 3 § 2, en 7, § 1, 1° /1 gewijzigd bij
het koninklijk besluit van 26 mei 2011, en artikel 11;
Gelet op het ministerieel besluit van 24 oktober 2005 betreffende de versoepelingen van de
toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige bedrijven van de
levensmiddelensector;
Gelet op het advies van het Raadgevend Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen, gegeven op 28 maart 2012;
Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid van 8 juni 2012;
Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie, op 19 juni 2012, met toepassing van artikel 8, lid 1, van
Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een
informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten
van de informatiemaatschappij (/nl/extranet/document/261/nl#art);
Gelet op advies 52.458/3 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2012, met toepassing van artikel
84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
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Gelet op het feit dat onderhavige regelgeving niet valt onder het toepassingsgebied van artikel 19/1 van de wet
van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling;
Overwegende 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 voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor
voedselveiligheidsaangelegenheden (/nl/extranet/document/829/nl#art);
Overwegende Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004
inzake levensmiddelenhygiëne (/nl/extranet/document/908/nl#art);
Overwegende Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de raad van 12 januari 2005 tot
vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne (/nl/extranet/document/1538/nl#art),
 
( ) Art. 1. § 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° gids: goedgekeurde gids overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003
betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen (/nl/extranet/document/881/nl#art);
2° GHP: de goede hygiënepraktijken hebben betrekking op, voor zover van toepassing in de betrokken sector:
1. de procedures inzake reinigen en desinfecteren;
2. ongediertebestrijding;
3. de kwaliteit van het gebruikte water;
4. de beheersing van de koude- en/of warmteketen en het registreren en het beheer van non-conformiteiten;
5. de gezondheid van het personeel voor zover die van invloed is op de veiligheid van de voedselketen;
6. persoonlijke hygiëne;
7. opleiding;
8. het ontwerp en onderhoud van infrastructuur en uitrusting;
9. afvalbeheer;
10. controle van de inkomende producten;
11. maatregelen om fysische, chemische en microbiologische contaminatie te vermijden;
12. het hanteren van producten (inclusief verpakken, opslag en vervoer).
3° versoepeld HACCP-systeem: voedselveiligheidsbeheersysteem dat gebaseerd is op de gids of de gidsen
die de activiteiten van de inrichting dekt of dekken en waarin:
a) de in de gids opgenomen gevaren, de identificatie van kritische punten en de corrigerende acties, voor
zover relevant, zonder wijzigingen worden overgenomen;
b) de in de gids vastgelegde kritische grenswaarden ter preventie, eliminatie en reductie van potentiële
gevaren, voor zover relevant, zonder wijzigingen worden overgenomen;
c) de registratie van de uitgevoerde controles zich kan beperken tot de registraties van de non-conformiteiten;
d) de registraties van de uitgevoerde controles evenals alle analyseresultaten worden bewaard tot zes maand
na afloop van de datum van minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum of, bij ontstentenis
daarvan, gedurende ten minste zes maand;
e) de documentatie met betrekking tot het HACCP-systeem wordt vervangen door de relevante gids of gidsen;
4° voedselbanken: liefdadigheidsorganisaties die levensmiddelen verzamelen om aan
liefdadigheidsverenigingen te verdelen;
5° liefdadigheidsverenigingen: verenigingen zonder winstoogmerk met een menslievend karakter die
levensmiddelen verstrekken aan kansarmen in het kader van voedselhulp en armoedebestrijding;
6° versoepelde traceerbaarheid: systeem van traceerbaarheid dat voldoet aan de volgende vereisten:
a) de registratie van de gegevens met betrekking tot producten die niet onmiddellijk worden verwerkt of
verkocht, mag gebeuren binnen zeven dagen en uiterlijk op het tijdstip van bewerking, verwerking of het in de
handel brengen;
b) de documenten met betrekking tot de traceerbaarheid moeten worden bewaard tot zes maand na afloop
van de datum van minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum of, bij ontstentenis daarvan,
gedurende ten minste zes maand.
 
§ 2. Daarnaast gelden met betrekking tot dit besluit de definities die zijn vastgelegd in:
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- het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in
de voedselketen (/nl/extranet/document/881/nl#art);
- het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen,
toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen (/nl/extranet/document/147/nl#art);
- het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9
december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen (/nl/extranet/document/987/nl#art).
 

HOOFDSTUK I
 

AUTOCONTROLE
 
( ) Art. 2. § 1. De inrichtingen, vermeld in artikelen 3 tot en met 6 van het huidige besluit, worden geacht te
voldoen aan artikel 3, § 2 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole,
meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen (/nl/extranet/document/881/nl#art), indien minimaal de
bepalingen uit de hieronder vermelde artikelen worden gerespecteerd.
 
§ 2. De bijzondere toepassingsmodaliteiten met betrekking tot het versoepelde HACCP-systeem, vermeld in
artikelen 3 tot en met 5, kunnen enkel toegepast worden door inrichtingen waarvan alle activiteiten onder het
toepassingsgebied van één of meerdere gidsen vallen.
 
( ) Art. 3. § 1. De inrichtingen die geen levensmiddelen bewerken of verwerken en die enkel voorverpakte
levensmiddelen en/of niet zeer bederfelijke levensmiddelen in de handel brengen, dienen minimaal de GHP
toe te passen.
 
§ 2. De andere inrichtingen die geen levensmiddelen bewerken of verwerken en die levensmiddelen in de
handel brengen, dienen minimaal de GHP evenals het versoepelde HACCP-systeem toe te passen.
 
( ) Art. 4. De inrichtingen die levensmiddelen bewerken of verwerken en
a) enkel aan de eindverbruiker leveren of
b) maximaal 30 % van hun omzet binnen een straal van 80 km leveren aan andere inrichtingen of
c) maximaal twee inrichtingen bevoorraden die voldoen aan de voorwaarden, vermeld in punten a) en b) en
die behoren tot dezelfde operator als deze die levert, dienen minimaal de GHP toe te passen evenals het
versoepelde HACCP-systeem.
 
( ) Art. 5. De inrichtingen die levensmiddelen bewerken of verwerken maar die niet onder het
toepassingsgebied van artikel 4 vallen, en waar het aantal tewerkgestelde personen niet meer dan 2 bedraagt,
dienen minimaal de GHP toe te passen evenals het versoepelde HACCP-systeem.
 
( ) Art. 6. § 1. De bijzondere toepassingsmodaliteiten, vermeld in artikelen 3 tot en met 5 van het huidige
besluit, blijven geldig indien deze inrichtingen naast levensmiddelen eveneens voorverpakte diervoeders aan
de eindverbruiker leveren.
 
§ 2. De inrichtingen van de sector diervoeders die voorverpakte diervoeders leveren aan de eindverbruiker,
dienen voor deze activiteit minimaal de GHP toe te passen.
 
( ) Art. 7. Onverminderd de artikelen 3, 4, 5 en 6 vervolledigen inrichtingen die weet hebben van informatie die
aantoont dat de maatregelen voorzien in de GHP en/of het versoepelde HACCP-systeem onvoldoende zijn om
bijzondere gevaren te beheersen, het systeem met de voor de beheersing van deze gevaren noodzakelijke
maatregelen.
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HOOFDSTUK II
 

TRACEERBAARHEID
 
( ) Art. 8. § 1. Onverminderd de bepalingen van de Europese regelgeving inzake traceerbaarheid, moeten de
inrichtingen die levensmiddelen in de handel brengen en die enkel aan de eindverbruiker leveren of maximaal
30 % van hun omzet binnen een straal van 80 km leveren aan andere inrichtingen, minimaal de versoepelde
traceerbaarheid toepassen.
 
§§ 2-3. [...]
(K.B. 11.III.2014, art. 8)
 
§ 4. Dit artikel is niet van toepassing op de primaire productie.
 

HOOFDSTUK III
 

SLOTBEPALINGEN
 
( ) Art. 9. Het ministerieel besluit van 24 oktober 2005 betreffende de versoepelingen van de
toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige bedrijven van de
levensmiddelensector wordt opgeheven.


