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I.

DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED
De bedoeling van dit document is de vragen, afkomstig van operatoren, auditoren,
... aangaande de gids voor de primaire productie en de toepassing van de
autocontrole in de sector van de primaire productie mee te delen alsook de
bijhorende antwoorden.
Aangezien de vragen betrekking hadden op meerdere onderwerpen, werden de
antwoorden onderverdeeld in verschillende hoofdstukken:
A.
Algemeenheden
B.
Toepassingsgebied
C.
Audit
D.
Algemeenheden – plantaardige productie
E.
Activiteiten – plantaardige productie
F.
Gewasbeschermingsmiddelen en spuittoestellen
G.
Plantgoed, zaaizaden en vermeerderingsmateraal
H.
Uitrustingen - plantaardige productie
I.
Algemeenheden – dierlijke productie
J.
Activiteiten – dierlijke productie
K.
Geneesmiddelen – diergeneeskundige behandelingen
L.
Productie van rauwe melk
M.
Runderen
N.
Runderen bestemd voor vleesproductie
O.
Runderen bestemd voor melkproductie
P.
Kalveren
Q.
Varkens
R.
Broeierijen
S.
Pluimvee

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. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van
29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne



Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005
inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen



Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de
bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende
activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en
van Verordening (EG) nr. 1255/97
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Verordening (EG) nr. 646/2007 van de Commissie van 12 juni 2007 ter
uitvoering van Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement
en de Raad wat betreft een communautaire doelstelling voor het verminderen
van de prevalentie van Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium bij
slachtkuikens en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1091/2005



Verordening (EG) nr. 584/2008 van de Commissie van 20 juni 2008 ter
uitvoering van Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement
en de Raad wat betreft een communautaire doelstelling voor het verminderen
van de prevalentie van Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium bij
kalkoenen



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



Uitvoeringsverordening (EU) nr. 208/2013 van de Commissie van 11 maart
2013 betreffende de traceerbaarheidsvoorschriften voor kiemgroenten en voor
de productie van kiemgroenten bestemde zaden



Verordening (EU) nr. 210/2013 van de Commissie van 11 maart 2013
betreffende de erkenning van inrichtingen die kiemgroenten produceren
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement
en de Raad



Verordening (EU) nr. 211/2013 van de Commissie van 11 maart 2013
betreffende de certificeringsvoorschriften voor de invoer in de Unie van
kiemgroenten en voor de productie van kiemgroenten bestemde zaden



Wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en
plantaardige producten schadelijke organismen



Koninklijk besluit van 19 november 1987 betreffende de bestrijding van voor
planten en plantaardige producten schadelijke organismen



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 30 november 1999 betreffende de handel in primeur- en
bewaaraardappelen



Koninklijk besluit van 10 april 2000 houdende bepalingen betreffende de
diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding



Koninklijk besluit van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor
menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen
verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brengen van
voedingsmiddelen wordt gebruikt
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Koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het
gebruiken van biociden



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



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



Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor
planten en plantaardige producten schadelijke organismen



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



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 27 april 2007 betreffende de bestrijding van Salmonella
bij pluimvee



Koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het
binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur (Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al.) te voorkomen



Koninklijk besluit van 20 november 2009 betreffende de erkenning van de
dierenartsen



Koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van
spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005
betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004
houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen



Koninklijk besluit van 23 maart 2011 tot vaststelling van een identificatie- en
registratieregeling voor runderen



Koninklijk besluit van 10 december 2012 betreffende de bestrijding van
aardappelringrot (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp.
sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.)



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



Koninklijk besluit van 19 maart 2013 ter verwezenlijking van een duurzaam
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen



Koninklijk besluit van 26 januari 2014 betreffende de bestrijding van bruinrot
in aardappelen (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.)
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III.



Koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne



Ministerieel besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van de
uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de aanvullende maatregelen die
getroffen worden in het kader van de controle op de aanwezigheid van nitraten
en van residuen van gewasbeschermingsmiddelen in en op sommige groenteen fruitsoorten



Ministerieel besluit van 3 april 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter
bestrijding van aviaire influenza



Ministerieel besluit van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van
Salmonella bij pluimvee



Ministerieel besluit van 23 juli 2014 tot vaststelling van gebieden bedoeld in
artikel 5, § 2 van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 betreffende de
bestrijding van bruinrot in aardappelen (Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al.)

TERMEN, DEFINITIES EN BESTEMMELINGEN

1. Termen en definities


ACII: ICT-toepassing van het Agentschap gedeeltelijk ter beschikking gesteld
aan externe organismen om de resultaten van de audits te verzenden



GBM: gewasbeschermingsmiddelen



Gids: sectorgids voor de primaire productie



G-033: sectorgids autocontrole voor de aannemers
tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie



G-040: sectorgids voor de primaire productie



« Onaangekondigde » audit: niet-geprogrammeerde audit, uitgevoerd bij
operatoren waarvan het autocontrolesysteem in het kader van bepaalde
gidsen reeds is gevalideerd

van

land- en

2. Afkortingen



NC : non-conformiteit
VO: verordening

3. Bestemmelingen
Al wie belang heeft of betrokken is bij de autocontrole in de sector van de primaire
productie.
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IV.

HISTORISCH OVERZICHT

Identificatie van het document
PB 07 – FAQ (G-040) – REV 0
– 2012
PB 07 – FAQ (G-040) – REV 1
– 2012
PB 07 – FAQ (G-040) – REV 2
– 2012
PB 07 – FAQ (G-040) – REV 3
– 2012
PB 07 – FAQ (G-040) – REV 4
– 2012
PB 07 – FAQ (G-040) – REV 5
– 2016

Wijzigingen
Eerste versie van het document
Nieuwe vragen en correctie van
vragen
Nieuwe vragen en correctie van
vragen
Nieuwe vragen en correctie van
vragen
Nieuwe vragen en correctie van
vragen
Nieuwe vragen en correctie van
vragen

Rechtvaardiging

Van toepassing vanaf
12-10-2012
26-12-2012
17-05-2013
20-02-2014
04-04 -2016

Indien het niet de eerste versie van het document betreft, zijn de wijzigingen in vergelijking met de vorige versie aangeduid in rood
opdat deze makkelijk terug te vinden zijn. De toevoegingen zijn onderlijnd en de verwijderde stukken zijn doorstreept.
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V.

VRAAG/ANTWOORD

A. Algemeenheden
-INDEX1. Wat is een controlepuntnummer?
2. Hoe de validatie van een autocontrolesysteem overdragen van vader op zoon?

•

Vraag
-topWat is een controlepuntnummer?

•

Antwoord
Wanneer een operator zich inschrijft bij de kruispuntbank, krijgt hij een
ondernemingsnummer (ON-NE) en normaal gezien ook een
vestigingseenheidsnummer (VEN-NUE). Deze nummers worden
vervolgens door het FAVV gebruikt voor de identificatie van de operatoren.
Bepaalde operatoren en bepaalde vestigingen zijn niet geregistreerd bij de
Kruispuntbank. Het Agentschap moet, in het raam van zijn missie, deze
operatoren en inrichtingen identificeren en daarom kent het deze een
controlepuntnummer toe. Dit nummer, bestaande uit 10 cijfers, begint altijd
met een 9 en is het equivalent van een vestigingsnummer voor de
inrichtingen die over geen vestigingsnummer beschikken. Dit soort
identificatie wordt vooral gebruikt in de primaire sector.

•

Vraag
-topHoe de validatie van een autocontrolesysteem overdragen van vader op
zoon?

•

Antwoord
Bij een overname van vader op zoon dient geen nieuwe audit te worden
uitgevoerd als er geen wijzigingen zijn met betrekking tot de gerealiseerde
producties, noch m.b.t. de infrastructuur, noch m.b.t. het adres van het
bedrijf. In dergelijk geval kunnen de eventuele voordelen van de validatie
van de oude vestigingseenheid van de vader op de nieuwe
vestigingseenheid van de zoon worden overgedragen. Zie ook gids G-040.
De auditor zorgt ervoor dat de oude vestigingseenheid van de vader in ACII
wordt verwijderd en dat de nieuwe vestigingseenheid van de zoon correct
in ACII wordt geregistreerd (indien nodig, vult hij het formulier in dat
beschikbaar is op de website van het Agentschap en deelt hij dit mee aan
de
PCE
waartoe
het
bedrijf
behoort
http://www.afsca.be/erkenningen/modelaanvraagformulier.asp).
Wanneer deze formaliteiten in ACII zijn uitgevoerd, vraagt de OCI de
overdracht van de audits met een aanvraagformulier dat wordt gemaild aan
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oci-autocontrole@favv-afsca.be en het FAVV registreert in ACII de
validatiegegevens die aan de vestigingseenheid van de vader waren
gekoppeld aan de vestigingseenheid van de zoon, zonder hieraan iets te
wijzigen (geen wijziging van de activiteiten, geen wijzigingen van start- en
einddata,…).
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B. Toepassingsgebied
-INDEX1. Heeft de sectorgids voor de primaire productie betrekking op de groothandel in dieren of
dierlijke producten?
2. Heeft de sectorgids voor de primaire productie betrekking op de directe verkoop aan de
consument van dieren of verwerkte dierlijke producten van de exploitant (bv. kaas, boter,
roomijs, vlees waarbij inbegrepen karkassen van op het bedrijf geslacht pluimvee en/of
konijnen, foie gras, …)?
3. Heeft de sectorgids voor de primaire productie betrekking op de directe verkoop aan de
consument door de exploitant van eieren of melk van zijn eigen productie?
4. Behoort het houden/fokken van alpaca's tot de scope van de gids G-040 primaire dierlijke
productie?
5. Maken braakliggende velden deel uit van de scope van de validatieaudits?
6. Valt de productie van zaaizaden, plantgoed en vermeerderingsmateriaal onder de gids
G-040?

•

Vraag
-topHeeft de sectorgids voor de primaire productie betrekking op de
groothandel in dieren of dierlijke producten?

•

Antwoord
Nee. De operator die deze activiteit uitoefent, kan echter wel een beroep
doen op het Agentschap om zijn autocontrolesysteem te laten valideren.
Opgelet evenwel, de verkoop door een landbouwer van zijn dieren of
primaire producten (melk, eieren) aan andere operatoren behoort tot de
normale activiteit van elk landbouwbedrijf dat actief is in de sector van de
primaire dierlijke productie en maakt dus deel uit van de sectorgids voor
de primaire productie. Dit geldt evenwel niet voor verkoop van vlees want
vlees is geen primair product.
Zie ook vragen in deel J.

•

Vraag
-topHeeft de sectorgids voor de primaire productie betrekking op de directe
verkoop aan de consument van dieren of verwerkte dierlijke producten van
de exploitant (bv. kaas, boter, roomijs, vlees waarbij inbegrepen karkassen
van op het bedrijf geslacht pluimvee en/of konijnen, foie gras, …)?

•

Antwoord
Nee.
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•

Vraag
-topHeeft de sectorgids voor de primaire productie betrekking op de directe
verkoop aan de consument door de exploitant van eieren of melk van zijn
eigen productie?

•

Antwoord
Ja.

•

Vraag
-topBehoort het houden/fokken van alpaca's tot de scope van de gids G-040
primaire dierlijke productie?

•

Antwoord
Nee, alpaca’s houden/fokken behoort niet tot de scope van de gids G-040.

•

Vraag
-topMaken braakliggende velden deel uit van de scope van de validatieaudits?

•

Antwoord
Ja, als het product van het braakliggend veld in de voedselketen komt.

•

Vraag
-topValt de productie van zaaizaden, plantgoed en vermeerderingsmateriaal
onder de gids G-040?

•

Antwoord
Ja, indien de productie wordt uitgevoerd door een landbouwer.
Nee, als de activiteit wordt uitgevoerd door een vermeerderingsbedrijf
(=gespecialiseerde operator in de productie van zaaizaden, plantgoed en
vermeerderingsmateriaal zoals een laboratorium voor in vitro productie).
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C. Audit
-INDEX1. Hoeveel tijd moet worden uitgetrokken voor de audit van veehouderijactiviteiten die…
2. Hoeveel tijd moet worden uitgetrokken voor de audit bij een operator die vrijetijdspaarden
fokt?
3. Moet de gids aanwezig zijn in het bedrijf gedurende de audit?
4. Wat moet de auditor doen als een operator een veehouderijactiviteit beoefent waarvoor
een toelating vereist is en die niet door het Agentschap werd meegedeeld?
5. Kunnen de OCI’s de hobbyactiviteiten vermelden op de auditcertificaten?
6. Als een operator actief is in de sector primaire plantaardige productie en ook loonwerker
is, moeten dan 2 auditchecklists worden ingevuld als de operator beide activiteiten wil laten
auditen?

•

Vraag
-topHoeveel tijd moet worden uitgetrokken voor de audit van
veehouderijactiviteiten die alleen als hobby worden beoefend:
- alleen als hobby worden beoefend,
- Waarbij de dieren enkel worden gehouden voor eigen particulier
gebruik (de dieren en/of hun producten), worden beoefend,
- Waarbij
de
dieren
uitsluitend
beschouwd
worden
als
“gezelschapsdier”? te
beschouwen
zijn
als
“bezit
van
gezelschapsdieren die zelf of waarvan de producten meestal voor
menselijke consumptie bestemd zijn”?

•

Antwoord
De activiteiten die als hobby worden uitgevoerd, worden beschouwd als
"niet-professionele" activiteiten en worden niet beschouwd als “activiteiten
in de voedselketen”.
Een aantal regels moeten worden nageleefd opdat de "niet-professionele"
activiteiten niet in aanmerking zouden genomen worden bij het berekenen
van de duurtijd van de audit voor de validatie van het autocontrolesysteem.
1. De professionele activiteiten moeten worden geregistreerd bij het
FAVV conform de van toepassing zijnde wetgeving.
2. Sommige hobbyactiviteiten vergen ook een registratieplicht.
3. De auditor noteert de resultaten van de audit in de applicatie AC II
betreffende de verschillende geauditeerde activiteiten. Bemerk dat
voor een "niet-professionele" activiteit die geregistreerd is, het
resultaat van de audit een "beperkte controle" zal opleveren.
o Indien het relevant is, moet de auditor eveneens controleren of de
dieren correct geïdentificeerd zijn (aanwezige oormerken,
aanwezige identificatiedocumenten). Indien dit niet het geval is,
moet de PCE ervan in kennis gesteld worden.
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o Tijdens zijn audit gaat de auditor steeds na of de “nietprofessionele activiteiten" geen ongunstig effect hebben op de
geauditeerde "professionele activiteiten".
/!\ Indien stap 2 niet nageleefd wordt en de niet-professionele activiteit met
een registratieplicht niet voorafgaand bij het Agentschap geregistreerd
werd, kan de auditor zijn audit niet gunstig afsluiten voor de activiteiten die
aan de audit onderworpen zijn alvorens deze "niet-professionele
activiteiten" in AC II opgenomen zijn.
Om de hierboven vastgestelde regels toe te kunnen passen, moeten de
operatoren die een activiteit van dierlijke primaire productie als nietprofessionele operator uitoefenen, voldoen aan de voorwaarden zoals
vermeld in volgende tabel:
Dieren
Runderen
Varkens
-

Schapen,
Geiten,
Hertachtigen,
Andere kleine herkauwers,
Kameelachtigen

Eenhoevigen

Voorwaarden
Maximum 2 runderen.
Maximum 3 varkens.
Maximum 10.
Vrouwelijke dieren ouder dan 6
maanden op 15 december van het
voorgaande jaar.
Kameelachtigen: geen melkproductie.
Deze eenhoevigen moeten gehouden of
gefokt worden met andere doeleinden
dan de productie van melk, van
embryo's of van sperma

In een dergelijke situatie moeten deze “niet beroepsmatig beoefende
activiteiten” niet in aanmerking worden genomen om de duur te berekenen
van de audit voor de validatie van het systeem als de hierboven
weergegeven voorschriften worden nageleefd. Het is dan ook zeker niet
relevant om hiervoor extra audittijd aan te rekenen.
Wanneer de auditor het resultaat van de audit voor de geauditeerde
activiteiten in de ACII-applicatie ingeeft, geeft hij ook het resultaat van de
audit (“beperkte controle”) in voor de niet beroepsmatig beoefende
activiteiten (= hobby, eigen particulier gebruik, gezelschapsdieren) indien
deze “niet beroepsmatig beoefende activiteiten” geregistreerd moeten
worden bij het Agentschap.
Inderdaad moeten bepaalde “niet beroepsmatig beoefende activiteiten”
waar nodig ook in de ACII-applicatie opgenomen zijn en de auditor kan zijn
audit voor de activiteiten die wel een audit moeten ondergaan niet met een
gunstig resultaat afsluiten als deze “niet beroepsmatig beoefende
activiteiten” niet in ACII zitten.
Voor zover relevant, dient de auditor ook te controleren of de dieren correct
geïdentificeerd worden (aanwezigheid van oormerken, aanwezigheid van
de documenten van identificatie). Zo niet, dan valt dit onder de
meldingsplicht aan de PCE.
Om de hiervoor vermelde regels te mogen toepassen, mag het aantal
dieren dat betrokken is bij de “niet-beroepsmatige activiteiten” de volgende
limieten niet overschrijden:
- niet meer dan 3 mest- of fokvarkens,
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-

-

-

-

niet meer dan 2 runderen,
niet meer dan 10 vrouwelijke schapen, geiten, herten of kleine
herkauwers die ouder waren dan 6 maand op 15 december van
het jaar voordien,
minder dan 200 stuks pluimvee (indien minder dan 50 stuks
pluimvee: er is geen verplichting om deze “niet-beroepsmatige
activiteit” in de ACII-applicatie in te geven en tussen 50 en
minder dan 200 stuks pluimvee: toepassing van specifieke
regels van registratie),
minder dan 20 fokkonijnen of 100 slachtkonijnen (er is geen
verplichting om deze “niet-beroepsmatige activiteit” in de ACIIapplicatie in te geven),
minder dan 4 struisvogels of 6 emoes, nandoes of casuarissen
(er is geen verplichting om deze “niet-beroepsmatige activiteit”
in de ACII-applicatie in te geven).

De auditor vergewist er zich bij zijn audit altijd wel van dat die niet
beroepsmatig beoefende activiteiten geen ongunstige invloed hebben op
de beroepsmatig beoefende activiteiten waarop hij de audit uitvoert.

•

Vraag
-topHoeveel tijd moet worden uitgetrokken voor de audit bij een operator die
vrijetijdspaarden fokt?

•

Antwoord
Het fokken van paarden waarbij het niet de bedoeling is dat zij of producten
ervan terechtkomen in de voedselketen moet bij het Agentschap worden
geregistreerd.
De auditor gaat tijdens zijn audit van de andere activiteiten of het fokken
van vrijetijdspaarden het voor de geaudite beroepsactiviteiten opgezette
systeem niet ongunstig beïnvloedt.
Het fokken van paarden waarbij het de bedoeling is dat zij of producten
ervan terechtkomen in de voedselketen moet ook bij het Agentschap
worden geregistreerd.
Als de fokkerij niet meer dan twee paarden telt, moet die activiteit niet in
aanmerking worden genomen om de duur te berekenen van de audit voor
het valideren van het systeem. Het is dan ook zeker niet relevant om
hiervoor extra audittijd aan te rekenen.
Wanneer de auditor het resultaat voor de geauditeerde activiteiten in de
ACII-applicatie ingeeft, geeft hij ook het resultaat in van de audit van de
paardenfokkerij.

•

Vraag
-topMoet de gids aanwezig zijn in het bedrijf gedurende de audit?

PB 07 – FAQ (G-040) – REV 5 – 2016 - 14/59

•

Antwoord
In de primaire sector en alleen in deze sector wordt niet geëist dat de gids
aanwezig is in het bedrijf gedurende de audit. Maar de operator dient zich
wel bewust te zijn van het feit dat hij geëvalueerd wordt op basis van deze
gids. De naleving van deze eis kan worden nagegaan door de operator te
ondervragen.

•

Vraag
-topWat moet de auditor doen als een operator een veehouderijactiviteit
beoefent waarvoor een toelating vereist is en die niet door het Agentschap
werd meegedeeld?

•

Antwoord
Als de activiteit in ACII bestaat, is ze bij het Agentschap bekend. De auditor
moet dus geen verplichte melding doen bij de PCE waar de geaudite
vestigingseenheid van afhangt.
De operator moet zijn toelating aan zijn PCE vragen en de auditor kan de
audit niet met gunstig gevolg afsluiten zolang de operator niet in het bezit
is van die toelating.

•

Vraag
-topKunnen de OCI’s de hobbyactiviteiten vermelden op de auditcertificaten?

•

Antwoord
Nee. De hobbyactiviteiten kunnen niet op het certificaat van de
autocontroleaudit worden vermeld omdat de hobbyactiviteiten niet volledig
geauditeerd zijn. De auditor controleert of de hobbyactiviteiten in de
toepassing ACII zijn opgenomen en of de dieren geïdentificeerd zijn (als
het verplicht is) en hij controleert of de hobbyactiviteiten geen negatieve
invloed hebben op de beroepsactiviteiten. In voorkomend geval dient het
ACS van de operator de passende maatregelen te bevatten. De controle
op de hobbyactiviteiten die tijdens de audit uitgevoerd wordt, wordt in het
auditverslag opgenomen.

•

Vraag
-topAls een operator actief is in de sector primaire plantaardige productie en
ook loonwerker is, moeten dan 2 auditchecklists worden ingevuld als de
operator beide activiteiten wil laten auditen?

PB 07 – FAQ (G-040) – REV 5 – 2016 - 15/59

•

Antwoord
Ja, de specifieke checklist voor de plantaardige primaire productie en de
specifieke checklist voor de activiteit van loonwerker moeten worden
ingevuld.
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D. Algemeenheden – plantaardige productie
-INDEX1. Staat het FAVV toe dat landbouwers elkaar helpen door de uitwisseling van taken mbt de
teelt (vb. omploegen tegen sproeien)?
2. Als een eigenaar zijn landbouwgrond ter beschikking stelt van een andere operator, wie
– de eigenaar of de pachter – is dan aansprakelijk voor de geteelde producten in het kader
van de controles op de veiligheid van de voedselketen die door het Agentschap worden
verricht en meer bepaald voor het bijhouden van de registers?
3. Is het aanvaardbaar dat in het kader van controles inzake de veiligheid van de
voedselketen die door het Agentschap worden uitgevoerd of van een audit, dat het lokaal
voor fytofarmaceutische producten van een landbouwer die enkel bezig is met plantaardige
productie wordt geplaatst bij een andere landbouwer die enkel bezig is met dierlijke
productie?

•

Vraag
-topStaat het FAVV toe dat landbouwers elkaar helpen door de uitwisseling
van taken mbt de teelt (vb. omploegen tegen sproeien)?

•

Antwoord
Het Agentschap heeft hier geen problemen mee en er moet hiervoor geen
enkele actie ondernomen worden bij de PCE.
Let op: elke operator moet een fytolicentie hebben en beschikken over zijn
eigen. Een operator die geen fytolicentie heeft, mag niet beschikken over
zijn eigen gewasbeschermingsmiddelen. Hij zal bijgevolg een beroep
moeten doen op een loonwerker en zal geen beroep kunnen doen op een
andere landbouwer in het kader van de wederzijdse bijstand.

•

Vraag
-topAls een eigenaar zijn landbouwgrond ter beschikking stelt van een andere
operator, wie – de eigenaar of de pachter – is dan aansprakelijk voor de
geteelde producten in het kader van de controles op de veiligheid van de
voedselketen die door het Agentschap worden verricht en meer bepaald
voor het bijhouden van de registers?

•

Antwoord
In de eerste plaats dient steeds gekeken te worden wie de eigenaar is van
de gewassen die op het land staan op het ogenblik van de teelt, de
algemene regel stelt dat de eigenaar van de gewassen verantwoordelijk is
voor alles aangaande autocontrole. De verantwoordelijke valt onder het
toepassingsgebied van de gids G-040.
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Andere personen die werkzaamheden uitvoeren, maar niet de eigenaar
zijn van de gewassen op het ogenblik dat ze geteeld worden, zijn
loonwerkers en vallen onder G-033.
Al bij al is het ook aanvaardbaar dat de in de tabel vermelde gevallen G040 toegepast wordt ipv G-033 indien iemand niet « echt » een aannemer
is, maar wel deze rol speelt (de eigenaar van de grond is landbouwer en
verricht enkel voor de gebruiker van het veld bepaalde
teeltwerkzaamheden).
Geval

Eigenaar van het veld

Eigenaar van de gewassen

Activiteit

 Gids?

Activiteit

 Gids?

A

1. De eigenaar van het
veld stelt zijn grond
ter beschikking van
een gebruiker

/

1. De gebruiker van de  G-040
grond is de eigenaar
van de gewassen en
staat in voor alle
teeltwerkzaamheden
(hij voert deze zelf uit
of besteedt deze uit
aan een loonwerker)
2. De gebruiker van de
grond verkoopt de
producten

B

1. De eigenaar van het
veld doet de eerste
bewerking van de
grond
2. De eigenaar van het
veld stelt zijn grond
ter beschikking van
een gebruiker

/

1. De gebruiker van de  G-040
grond is de eigenaar
van de gewassen en
staat in voor de
overige
teeltwerkzaamheden
(hij voert deze zelf uit
of besteedt uit aan
een loonwerker)
2. De gebruiker van de
grond verkoopt de
producten

C

1. De eigenaar van het  G-033
veld stelt zijn grond
ter beschikking van
een gebruiker
2. De eigenaar van het
veld verricht een
aantal
teeltwerkzaamheden
in opdracht van de
gebruiker

1. De gebruiker van de  G-040
grond is de eigenaar
van de gewassen en
staat in voor alle
teeltwerkzaamheden
(hij voert deze zelf
gedeeltelijk uit en
besteedt de andere
uit aan de eigenaar
van het veld of
eventueel aan een
loonwerker)
2. De gebruiker van de
grond verkoopt de
producten
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Geval

Eigenaar van het veld en van de
gewassen
Activiteit

D

 Gids?

1. De eigenaar van het  G-040
veld is ook de
eigenaar van de
gewassen en staat
in voor alle
teeltwerkzaamheden
(hij voert deze zelf
uit of besteedt uit
aan een loonwerker)
2. De eigenaar
verkoopt de
producten

Koper van de gewassen
Activiteit

 Gids?

1. De koper bepaalt
welke teelt
(contractteelt)1
2. De koper doet
eventueel bepaalde

Indien de koper
bepaalde
landbouwwerken
uitvoert  G033

teeltwerkzaamheden

(onder de
verantwoordelijkheid

van de eigenaar)

Voorbeelden van bestaande situaties :
A. De eigenaar die zijn grond ter beschikking stelt doet zelf niets op die
grond. De gebruiker van de grond staat zelf in voor alle
teeltwerkzaamheden (hij voert ze zelf uit of besteedt ze uit). Op het
einde van de teeltcyclus gebruikt of verkoopt de gebruiker van de grond
de opbrengst van zijn teelt. In dat geval is de gebruiker van de grond
aansprakelijk voor de opbrengst en moet hij de registers bijhouden. Hij
moet eventueel de noodzakelijke informatie opvragen bij de aannemer
op wie hij een beroep deed,
B. De eigenaar stelt zijn grond ter beschikking als die al gedeeltelijk is
bewerkt (hij heeft de grond bijvoorbeeld omgeploegd) maar hij doet
vervolgens niets meer op de grond. De gebruiker van de grond staat
zelf in voor de andere teeltwerkzaamheden (hij voert ze zelf uit of
besteedt ze uit). Op het einde van de teeltcyclus gebruikt of verkoopt
de gebruiker van de grond de opbrengst van zijn teelt. In dat geval is
de gebruiker van de grond aansprakelijk voor de opbrengst en moet hij
de registers bijhouden. Hij moet eventueel de noodzakelijke informatie
opvragen bij de aannemer of de eigenaar van de grond op wie hij een
beroep deed,
C. De eigenaar stelt zijn grond ter beschikking. De gebruiker van de grond
staat zelf in voor alle teeltwerkzaamheden maar besteedt die helemaal
of gedeeltelijk uit aan de eigenaar van de grond. Op het einde van de
teeltcyclus gebruikt of verkoopt de gebruiker van de grond de opbrengst
van zijn teelt. In dat geval is de gebruiker van de grond aansprakelijk
voor de opbrengst en moet hij de registers bijhouden. Hij moet
eventueel de noodzakelijke informatie opvragen bij de eigenaar die de
rol van loonwerker op zich nam,
D. De eigenaar sluit een akkoord met een koper met als doel de opbrengst
van de door de verkoper bepaalde teelt te kopen. De eigenaar van het
veld staat in voor de werkzaamheden die samenhangen met de
productie (de verkoper kan eventueel bepaalde werkzaamheden zelf
uitvoeren of uitbesteden) en op het einde van de teeltcyclus verkoopt
de eigenaar van het veld de opbrengst van zijn teelt aan de verkoper.
In dat geval is de eigenaar van het veld aansprakelijk voor de opbrengst
tot dit product wordt verkocht en moet hij de registers bijhouden. Hij
1

Contractteelt is gewoon een garantie van afzet.
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moet eventueel de noodzakelijke informatie opvragen bij de koper of de
aannemer als die bepaalde werkzaamheden hebben uitgevoerd.
De randvoorwaarden en de rechten op één enkele areaalbetaling zijn niet
van invloed op het vastleggen van de aansprakelijkheid op het vlak van de
veiligheid van de voedselketen en meer in het bijzonder het bijhouden van
de registers. Het bepalen van de rechten op één enkele areaalbetaling
hangt niet af van het FAVV maar van de gewestelijke overheden.

•

Vraag
-topIs het aanvaardbaar dat in het kader van controles inzake de veiligheid van
de voedselketen die door het Agentschap worden uitgevoerd of van een
audit, dat het lokaal voor fytofarmaceutische producten van een
landbouwer die enkel bezig is met plantaardige productie wordt geplaatst
bij een andere landbouwer die enkel bezig is met dierlijke productie?

•

Antwoord
Dat is aanvaardbaar voor zover de verantwoordelijkheden duidelijk worden
geïdentificeerd en gedocumenteerd; met name wat de modaliteiten van
toegang tot het lokaal betreft, het beheer ervan evenals de eigendom van
de fytofarmaceutische producten. Het doel is om elke verwarring te
vermijden bij de controle van de landbouwer die de dierlijke productie in
handen heeft, aangezien het lokaal voor de fytofarmaceutische producten
zich in zijn bedrijf bevindt.
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E. Activiteiten – plantaardige productie
-INDEX1. Moet de operator die in de primaire sector actief is en die alleen gewassen bestemd voor
de diervoeding produceert, deze activiteit aan het Agentschap melden en moet deze
activiteit in de toepassing ACII geregistreerd worden?
2. Moet een landbouwer die onverwerkte plantaardige producten opslaat voor een andere
operator die activiteit melden aan het Agentschap?
3. Welke activiteit moet een operator aangeven die witloofwortels produceert die als
dusdanig zullen worden verkocht?
4. Moet de activiteit « loontriëren » worden gemeld aan het Agentschap?
5. Mogen landbouwers groenten en fruit van eigen productie rechtstreeks verkopen aan
detailhandels of restaurants en moet die activiteit desgevallend worden gemeld?
6. Mag een landbouwer de aardappelen die hij produceert rechtstreeks verkopen aan een
detailhandel of op de hoeve en moet die activiteit desgevallend aan het Agentschap worden
gemeld?
7. Moet een producent van groenten, fruit of aardappelen een activiteit van vervaardiging
van producten van plantaardige oorsprong melden als hij alleen de beschimmelde
producten verwijdert, de beschadigde buitenste bladeren van sla verwijdert, de wortels van
prei afsnijdt, het loof van wortelen verwijdert, …?
8. Welke activiteit moet een producent van tabak melden?
9. Welke activiteit moet een producent van chrysanten melden?
10. Welke activiteiten moeten aan het Agentschap worden gemeld door producenten van
gekiemde zaden?
11. Moet de landbouwer die in zijn bedrijf voor consumptie bestemde planten direct aan de
consument verkoopt, die activiteit aan het Agentschap aangeven?
12. Moet een landbouwer die van deur tot deur met een vrachtwagen aardappelen, groenten
en fruit verkoopt een specifieke activiteit aan het FAVV melden?
13. Is de hopproductie een productie van akkerbouwgewas of van sierplanten?
14. Moet een operator die grond bewerkt in een buurland een specifieke activiteit aan het
Agentschap aangeven?
15. Moet een operator die veldgewassen produceert bestemd voor de productie van
biobrandstof zijn activiteit registreren bij het FAVV?
16. Geniet een operator die over een gevalideerd autocontrolesysteem beschikt voor zijn
hoofdactiviteit in de sector van de primaire productie een vermindering van zijn heffing als
zijn gevalideerd autocontrolesysteem de impliciete activiteit van verkoop van
levensmiddelen via automaten niet dekt ?
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•

Vraag
-topMoet de operator die in de primaire sector actief is en die alleen gewassen
bestemd voor de diervoeding produceert, deze activiteit aan het
Agentschap melden en moet deze activiteit in de toepassing ACII
geregistreerd worden?

•

Antwoord
Ja, behalve als de operator als activiteit het fokken van “dieren”
(houden/fokken “van dieren”) heeft die in de toepassing ACII geregistreerd
is en voor zover het geheel van de primaire plantaardige productie
uitsluitend bestemd is voor het voederen van de dieren van de vestiging
waar deze gewassen geproduceerd worden. In dat geval is de activiteit
"primaire plantaardige productie gedekt door de activiteit "primaire dierlijke
productie" die reeds geregistreerd is bij het FAVV in ACII.
In dat geval wordt tijdens een audit van het autocontrolesysteem gelijktijdig
de primaire dierlijke productie (houden/fokken “van dieren”) (module C) en
de primaire plantaardige productie (module B) geauditeerd en het resultaat
van deze audit wordt als een “gefusioneerd” resultaat ingegeven bij de
activiteit primaire dierlijke productie (houden/fokken “van dieren”) in de
toepassing ACII met als gids G-040.

•

Vraag
-topMoet een landbouwer die onverwerkte plantaardige producten opslaat voor
een andere operator die activiteit melden aan het Agentschap?

•

Antwoord
Ja, die activiteit moet worden gemeld:
PL31 Opslagbedrijf; AC81 Opslag op omgevingstemperatuur buiten de
kleinhandel; PR52 Levensmiddelen
en/of
PL31 Opslagbedrijf; AC84 Diepgevroren of gekoelde opslag buiten de
kleinhandel; PR52 Levensmiddelen
en/of
PL31 Opslagbedrijf; AC81 Opslag op omgevingstemperatuur buiten de
kleinhandel; PR29 Andere producten dan levensmiddelen en andere dan
diervoeders.
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•

Vraag
-topWelke activiteit moet een operator aangeven die witloofwortels produceert
die als dusdanig zullen worden verkocht?

•

Antwoord
De productie van witloofwortels valt onder:
PL42 Landbouwbedrijf; AC64 Productie; PR131 Akkerbouwgewassen.

•

Vraag
-topMoet de activiteit « loontriëren » worden gemeld aan het Agentschap?

•

Antwoord
Ja, loontriëren moet gemeld worden aan het Agentschap onder een van
de volgende activiteiten « loonwerker », afhankelijk van het al dan niet
gebruik van GBM:
− Loonwerker - zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
(PRI ACT313);
− Loonwerker - gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (PRI
ACT314);
− Loonwerker - gebruik en opslag van gewasbeschermingsmiddelen
(PRI ACT315).
In functie van de verleende diensten, kunnen er andere activiteiten gelinkt
worden aan het loontriëren die bij het Agentschap geregistreerd moeten
worden (opslag, vervoer…). Raadpleeg de activiteitenfiches op de website
van het FAVV voor meer informatie:
http://www.afsca.be/erkenningen/activiteiten/fiches/

•

Vraag
-topMogen landbouwers groenten en fruit van eigen productie rechtstreeks
verkopen aan detailhandels of restaurants en moet die activiteit
desgevallend worden gemeld?

•

Antwoord
Een landbouwer mag de onverwerkte groenten en fruit die hij produceert
rechtstreeks aan detailhandels (met uitzondering van aardappelen) of
restaurants verkopen zonder dat hij die activiteit specifiek aan het
Agentschap moet melden.

PB 07 – FAQ (G-040) – REV 5 – 2016 - 23/59

•

Vraag
-topMag een landbouwer de aardappelen die hij produceert rechtstreeks
verkopen aan een detailhandel of op de hoeve en moet die activiteit
desgevallend aan het Agentschap worden gemeld?

•

Antwoord
Ja. Het FAVV moet niet in kennis gesteld worden van deze activiteit.

•

Vraag
Moet de boer die aardappelen direct verkoopt op zijn boerderij zich laten
registreren als bereider en verpakker van aardappelen en specifieke
toelatingen hebben?

•

Antwoord
Nee, de boer die aardappelen die hij uitsluitend op zijn boerderij
produceert, direct aan de consumenten (met in begrip van de restaurants,
de frituren, de scholen) op zijn boerderij of op een boerenmarkt verkoopt,
moet zich niet registreren als bereider en / of verpakker van aardappelen
en moet geen specifieke toelating hebbe.

•

Vraag

•

-topMoet een producent van groenten, fruit of aardappelen een activiteit van
vervaardiging van producten van plantaardige oorsprong melden als hij
alleen de beschimmelde producten verwijdert, de beschadigde buitenste
bladeren van sla verwijdert, de wortels van prei afsnijdt, het loof van
wortelen verwijdert, …?
Antwoord
Nee. Deze activiteiten worden gedekt door de productie van
tuinbouwproducten. De OCI’s mogen op basis van de gids G-040 deze
activiteiten auditeren.

•

Vraag
-topWelke activiteit moet een producent van tabak melden?

•

Antwoord
Ik kweek tabak planten voor andere telers:
- ik ben landbouwer of groenteteler: PL42 landbouwbedrijf; AC64
productie; PR209 ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal
waarvoor een erkenning plantenpaspoort vereist is,
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ik ben een gespecialiseerd bedrijf in de teelt van stekken of jonge
planten: PL60 vermeerderingsbedrijf; AC64 productie; PR209 ander
plantgoed en vermeerderingsmateriaal waarvoor een erkenning
plantenpaspoort vereist is.
Ik kweek tabak voor de eindgebruiker of om tabak voor sigaretten te
produceren:
- PL42
landbouwbedrijf;
AC64
productie;
PR131
Akkerbouwgewassen.
Ik kweek tabak voor bloemen:
- ik ben een gespecialiseerd bedrijf in de teelt van bloeiende planten:
PL91 sierteeltbedrijf; AC64 Productie; PR112 sierplanten waarvoor
geen erkenning plantenpaspoort vereist is.
De erkende OCI’s mogen deze activiteit op basis van de gids (G-040)
auditeren.
-

•

Vraag
-topWelke activiteit moet een producent van chrysanten melden?

•

Antwoord
Ik kweek chrysanten planten voor andere telers (stekken of jonge planten):
- ik ben landbouwer of groenteteler: PL42 landbouwbedrijf; AC64
productie; PR209 ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal
waarvoor een erkenning plantenpaspoort vereist is,
- ik ben een gespecialiseerd bedrijf in de teelt van stekken of jonge
planten: PL60 vermeerderingsbedrijf; AC64 productie; PR209 ander
plantgoed en vermeerderingsmateriaal waarvoor een erkenning
plantenpaspoort vereist is.
Ik kweek chrysanten voor de eindgebruiker of voor bloemisten:
- ik ben landbouwer of groenteteler: PL42 landbouwbedrijf; AC64
productie; PR112 sierplanten waarvoor geen erkenning
plantenpaspoort vereist is,
- ik ben een gespecialiseerd bedrijf in de teelt van bloeiende planten:
PL91 sierteeltbedrijf; AC64 Productie; PR112 sierplanten waarvoor
geen erkenning plantenpaspoort vereist is.

•

Vraag
Mag een operator die een toelating voor de bereiding van
consumptieaardappelen heeft, ook consumptieaardappelen verpakken?

•

Antwoord
Ja. De toelating voor de bereiding van aardappelen in het kader van de
primaire productie dekt ook de onmiddellijke verpakking hiervan. In dit
geval, is een specifieke toelating voor de verpakking van aardappelen niet
nodig. Bovendien is de registratie van de activiteit “ bereiding (PL42
landbouwbedrijf; AC59; bereiden; PR117 consumptieaardappelen)” bij het
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Agentschap voldoende en is het niet nodig om specifiek de activiteit voor
de onmiddellijke verpakking (PL42 landbouwbedrijf; AC20 onmiddellijke
verpakking; PR117 consumptieaardappelen) te melden.
De erkende OCI’s mogen de activiteit “bereiding van aardappelen in kader
van primaire productie” op basis van de gids (G-040) auditeren.

•

Vraag
Mag een operator die een toelating heeft voor de verpakking van
consumptieaardappelen, ook consumptieaardappelen bereiden?

•

Antwoord
Neen. Een specifieke toelating is verplicht.
De erkende OCI’s mogen de activiteit “onmiddellijke verpakking van
aardappelen in kader van primaire productie” op basis van de gids (G-040)
auditeren.

•

Vraag
-topWelke activiteiten moeten aan het Agentschap worden gemeld door
producenten van gekiemde zaden?

•

Antwoord
Het gaat om een activiteit van de primaire sector. Een melding moet
worden gedaan als:
PL42 landbouwbedrijf; AC64 productie; PR197 kiemgroenten.

•

Vraag
-topMoet de landbouwer die in zijn bedrijf voor consumptie bestemde planten
direct aan de consument verkoopt, die activiteit aan het Agentschap
aangeven?

•

Antwoord
Het Agentschap beschouwt de directe verkoop door landbouwers van
plantaardige producten (aardappelen, groenten,…) als een impliciete
activiteit die niet specifiek aan het Agentschap moet worden aangegeven.
Wanneer de activiteit echter wordt uitgeoefend moet ze tegelijkertijd met
de betrokken productieactiviteit aan een audit worden onderworpen :
• PL42 Landbouwbedrijf;
AC64
Productie;
PR131
Akkerbouwgewassen,
• PL42 Landbouwbedrijf; AC64 Productie; PR88 Groenten,
• PL42 Landbouwbedrijf; AC64 Productie; PR69 Fruit.
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Indien de audit gunstig is voor de productieactiviteit maar niet voor de
activiteit van de directe verkoop of vice versa, moet een ongunstig resultaat
worden ingebracht.

•

Vraag
-topMoet een landbouwer die van deur tot deur met een vrachtwagen
aardappelen, groenten en fruit verkoopt een specifieke activiteit aan het
FAVV melden?

•

Antwoord
Nee. De verkoop van verse groenten en fruit uitsluitend van de productie
van een landbouwer is een impliciete activiteit die niet apart geregistreerd
moet worden.

•

Vraag
-topIs de hopproductie een productie van akkerbouwgewas of van sierplanten?

•

Antwoord
Het Agentschap beschouwt de hop als een akkerbouwgewas:
PL42 Landbouwbedrijf; AC64 Productie; PR131 Akkerbouwgewassen.

•

Vraag
-topMoet een operator die grond bewerkt in een buurland een specifieke
activiteit aan het Agentschap aangeven?

•

Antwoord
Ja, als hij op die grond in het buitenland gewasbeschermingsmiddelen
spuit en hij hiervoor de buitenlandse pesticiden in België opslaat. In dit
geval moet hij als operator de activiteit van invoer of handelsverkeer IN van
gewasbeschermingsmiddelen (PL41 Bosbouwbedrijf en/of PL42
Landbouwbedrijf en/of PL60 Vermeerderingsbedrijf en/of PL69
Boomkwekerij en/of PL91 Sierteeltbedrijf; AC46 Invoer of handelsverkeer
IN; PR147 Gewasbeschermingsmiddelen en landbouwscheikundige
producten) aangeven. De aangifte van een uitvoeractiviteit is daarentegen
niet voorzien, omdat de uitvoeractiviteit impliciet is in deze context waar
de gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt door een landbouwer en
niet worden verkocht.
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•

Vraag
-topMoet een operator die veldgewassen produceert bestemd voor de
productie van biobrandstof zijn activiteit registreren bij het FAVV?

•

Antwoord
Er kunnen drie gevallen worden onderscheiden;


Indien die teelt bestemd voor de energiebranche potentieel ook kan
worden geconsumeerd als levensmiddel of als diervoeder
(bijvoorbeeld maïs), moet de operator zijn activiteit registreren in de
categorie "Akkerbouwgewassen"*. Alle eisen beschreven in de
autocontrolegids voor de primaire productie (G-040) zullen dan
worden gecontroleerd tot op het moment waarop de oogst effectief
naar de "energie"-branche is gegaan.



Indien die teelt, bestemd voor de productie van biobrandstof, niet in
de voedselketen kan komen, maar potentieel gevoelig is voor
belangrijke
duidelijk
geïdentificeerde
fytosanitaire
risico's
(bijvoorbeeld
soorten
die
onderworpen
zijn
aan
noodbestrijdingsmaatregelen op Europees niveau in het kader van
de strijd tegen quarantaineziekten), moet de operator zich ook
registreren onder de categorie "Akkerbouwgewassen"*. Enkel de
eisen inzake quarantaineziekten van de gids zullen worden
gecontroleerd. /!\ Indien de activiteit niet is geregistreerd , is het een
non-conformiteit van het type A.

 Indien die teelt, bestemd voor de productie van biobrandstoffen niet
in de voedselketen kan komen en geen fytosanitaire risico's inhoudt,
is de registratie niet vereist. Dat betekent dus dat er geen controles
zullen zijn.
* PL42 Landbouwbedrijf; AC64 Productie; PR131 Akkerbouwgewassen.
16.
•

Vraag

-topGeniet een operator die over een gevalideerd autocontrolesysteem beschikt
voor zijn hoofdactiviteit in de sector van de primaire productie een
vermindering van zijn heffing als zijn gevalideerd autocontrolesysteem de
impliciete activiteit van verkoop van levensmiddelen via automaten niet dekt?
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•

Antwoord

De verlaging van de heffing wordt niet toegekend indien het gevalideerde
autocontrolesysteem niet alle activiteiten van het bedrijf dekt (met inbegrip van
de impliciete activiteiten).
De verkoop van levensmiddelen via automaten wordt momenteel gedekt voor
de gids G-044. Dit geval is immers nog niet in de gids G-040 opgenomen.
In afwachting dat deze activiteit in de scope van de G-040 wordt opgenomen
en om te vermijden dat de operatoren van de primaire productie een andere
gids dan de G-040 moeten gebruiken, kunnen de OCI, die erkend zijn om
audits uit te voeren op basis van de gids G-040, eveneens het
autocontrolesysteem van de primaire producenten valideren voor de impliciete
activiteit van verkoop van levensmiddelen via automaten op basis van een
gunstige audit. Tijdens de audit controleert de auditor de volgende punten:
Met betrekking tot de toelating of de registratie:
Er is geen bijkomende registratie of toelating nodig voor automaten van fruit,
groenten en akkerbouwgewassen (rechtstreekse verkoop aan de consument
van verse, niet bewerkte groenten en fruit en/of van akkerbouwgewassen
afkomstig van het bedrijf). U moet zelfs uw primaire activiteit niet laten
registreren als u tot 50 are aardappelen en hoogstamfruit of 25 are
laagstamfruit of 10 are andere plantaardige producten heeft. In de andere
gevallen voldoet de registratie van uw primaire activiteit (groententeelt,
fruitteelt of akkerbouwgewassen).
Met betrekking tot de hygiëne:
 Op de automaten moet op een duidelijk zichtbare plaats de volgende
vermeldingen worden aangebracht: de naam of de naam van het bedrijf,
het ondernemingsnummer, het adres in België en het telefoonnummer van
de operator aan wie de toelating of registratie werd afgeleverd en/of wie
verantwoordelijk is voor het naleven van de regelgeving inzake hygiëne
die van toepassing is op die automaat,
 De automaat moet regelmatig worden gereinigd en indien nodig ontsmet.
De onmiddellijke omgeving moet goed onderhouden worden zodat dit
geen contaminatie van de producten kan veroorzaken,
 De producten die verkocht worden in de automaat moeten op een
hygiënische manier worden opgeslagen. De onverkochte producten
moeten tijdig uit de automaat gehaald worden en in alle gevallen voor ze
gecontamineerd of beschadigd worden. Daarom moet u steeds de
houdbaarheidsdatum van de nog aanwezige producten nagaan wanneer
u de automaat bevoorraadt, al naargelang de producten vlug verkopen of
niet,
 Indien de temperatuur waaraan de producten moeten bewaard worden
niet langer voldoet, moet de verkoop van de producten worden verhinderd
door een automatisch afsluitsysteem in het toestel of door een
gelijkaardige methode die door het FAVV goedgekeurd is. Het toestel mag
pas terug in dienst genomen worden wanneer alle levensmiddelen die
gekoeld moeten bewaard worden, eruit worden gehaald,
 De vermeldingen op de verpakkingen van de levensmiddelen hangen af
van het feit of het levensmiddel al dan niet beantwoordt aan de definitie
van "voorverpakt met het oog op onmiddellijke verkoop",
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Volgens verordening (EU) nr. 1169/2011 wordt verkoop via een automaat
niet beschouwd als verkoop op afstand. De verplichte informatie moet dus
niet beschikbaar zijn vóór de verkoop.
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F. Gewasbeschermingsmiddelen (GBM) en spuittoestellen
-INDEX1. Moet een landbouwer die beschikt over een spuittoestel dat hij niet op het veld gebruikt
maar bijvoorbeeld om de stallen te reinigen dat toestel laten keuren?
2. Mogen landbouwers samen GBM aankopen om van kortingen op de aankoop van grote
hoeveelheden te kunnen genieten?
3. Moet de landbouwer die ook activiteiten als loonwerker uitoefent de GBM die hij in zijn
bedrijf gebruikt en dewelke hij bij zijn activiteit als loonwerker gebruikt apart opslaan?
4. Mag een landbouwer zijn GBM bewaren in een oude diepvriezer?
5. Mag de loonwerker de percelen waarop hij een behandeling uitvoert identificeren aan de
hand van de naam van de gemeente waarin die velden gelegen zijn?
6. Mogen verschillende landbouwers hetzelfde opslaglokaal voor GBM delen?
7. Moet een landbouwer die grond heeft in een buurland, een toelating hebben voor de
import/export van GBM indien hij GBM afkomstig van die buurlanden koopt en deze in zijn
bedrijf in België bewaart om bespuitingen op gronden in het buitenland uit te voeren?
8. Moet een landbouwer die grond heeft in een buurland, een toelating hebben voor de
import van GBM indien hij geen GBM afkomstig van die buurlanden koopt en deze niet in
zijn bedrijf bewaart en hij alle bespuitingen op gronden in het buitenland door een
loonwerker laat uitvoeren?
9. Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de technische controles van de
spuittoestelen voorzien in het koninklijk besluit van 13 maart 2011? De gebruiker of de
eigenaar van het spuittoestel?
10. Kan een operator beschikken over een spuittoestel dat niet in orde is met de
controlevoorschriften voorzien door het koninklijk besluit van 13 maart 2011 indien hij dit
toestel niet gebruikt?
11. Moet een landbouwer die de zaaizaden die hij op zijn landbouwbedrijf gebruikt,
behandelt met gewasbeschermingsmiddelen een specifieke activiteit aan het Agentschap
aangeven?

•

Vraag
-topMoet een landbouwer die beschikt over een spuittoestel dat hij niet op het
veld gebruikt maar bijvoorbeeld om de stallen te reinigen dat toestel laten
keuren?

•

Antwoord
Ja. Elke spuittoestel dat kan worden gebruikt voor de toepassing van
gewasbeschermingsmiddelen moet worden onderworpen aan een
technische controle.
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•

Vraag
-topMogen landbouwers samen GBM aankopen om van kortingen op de
aankoop van grote hoeveelheden te kunnen genieten?

•

Antwoord
Er is niets wat de gezamenlijke aankoop van GBM belet. Om aan de
verplichtingen in verband met traceerbaarheid te voldoen kan elke
landbouwer bijvoorbeeld een kopie van de aankoopfactuur bewaren en
daarop vermelden hoeveel verpakkingen hij heeft aangekocht.
Het is echter niet toegestaan om een grote verpakking GBM te kopen en
de inhoud daarvan vervolgens per koper te verdelen over kleinere
verpakkingen. GBM moeten immers worden bewaard in de oorspronkelijke
verpakking.
Het is evenmin toegestaan dat landbouwers grote verpakkingen GBM
delen. Daarbij zou een efficiënte traceerbaarheid immers niet
gegarandeerd zijn, zou de aansprakelijkheid bij onvoldoende
traceerbaarheid niet kunnen worden vastgelegd en zouden de producten
niet afzonderlijk kunnen worden opgeslagen waarbij voor elk opgeslagen
product een persoon kan worden aangeduid die aansprakelijk is.

•

Vraag

•

-topMoet de landbouwer die ook activiteiten als loonwerker uitoefent de GBM
die hij in zijn bedrijf gebruikt en dewelke hij bij zijn activiteit als loonwerker
gebruikt apart opslaan?
Antwoord
Niet noodzakelijk. Hij mag ertoe besluiten zijn hele voorraad GBM te
beheren in het kader van zijn activiteiten als loonwerker. In dat geval slaat
hij de GBM op en garandeert hij de IN en OUT traceerbaarheid zoals is
vastgelegd in de gids G-033. Hij moet als landbouwer evenwel ook
perceelfiches (of een ander, gelijkwaardig systeem) bijhouden zodat men
kan weten welke bespuitingen hij op zijn eigen velden heeft uitgevoerd in
het kader van zijn activiteiten als loonwerker.

•

Vraag
-topMag een landbouwer zijn GBM bewaren in een oude diepvriezer?

•

Antwoord
Het lokaal of de kast voor de opslag van GBM moet voldoen aan de
voorwaarden vermeld in artikel 27 van het KB van 19 maart 2013 die
bepaalt dat dit lokaal/deze kast effectief verlucht en zodanig ingericht moet
worden dat de goede bewaring van de opgeslagen producten verzekerd
wordt. Een oude diepvriezer kan worden gebruikt als een opslagkast op
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voorwaarde dat het werd aangepast om aan deze eisen te voldoen,
voornamelijk wat betreft de effectieve ventilatie.

•

Vraag
-topMag de loonwerker de percelen waarop hij een behandeling uitvoert
identificeren aan de hand van de naam van de gemeente waarin die velden
gelegen zijn?

•

Antwoord
Een loonwerker die bespuitingen uitvoert voor een landbouwer moet de
behandelde percelen identificeren en de gegevens over de behandelingen
aan zijn klant bezorgen. Omdat in een gemeente veel percelen kunnen
liggen, volstaat een identificatie van de percelen aan de hand van alleen
de naam van de gemeente zeker niet.

•

Vraag
-topMogen verschillende landbouwers hetzelfde opslaglokaal voor GBM
delen?

•

Antwoord
Ja, op voorwaarde dat de GBM gescheiden gehouden worden, correct
geïdentificeerd zijn en de traceerbaarheid gegarandeerd is. Bij twijfels over
wie de eigenaar van de GBM is, draagt de operator van de
vestigingseenheid waar het opslaglokaal is gevestigd, de volledige
verantwoordelijkheid over de opslag van de aanwezige GBM.

•

Vraag
-topMoet een landbouwer die grond heeft in een buurland, een toelating
hebben voor de import/export van GBM indien hij GBM afkomstig van die
buurlanden koopt en deze in zijn bedrijf in België bewaart om bespuitingen
op gronden in het buitenland uit te voeren?

•

Antwoord
Ja. Bovendien moeten deze GBM toegelaten zijn in het land waarin de
grond gelegen is en mag de landbouwer deze GBM in België nooit
gebruiken.
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•

Vraag
-topMoet een landbouwer die grond heeft in een buurland, een toelating
hebben voor de import van GBM indien hij geen GBM afkomstig van die
buurlanden koopt en deze niet in zijn bedrijf bewaart en hij alle
bespuitingen op gronden in het buitenland door een loonwerker laat
uitvoeren?

•

Antwoord
Nee.

•

Vraag
-topWie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de technische controles van
de spuittoestelen voorzien in het koninklijk besluit van 13 maart 2011? De
gebruiker of de eigenaar van het spuittoestel?

•

Antwoord
De eigenaar van het spuittoestel is verantwoordelijk voor de correcte
uitvoering van de technische controles van zijn spuittoestel. Hij moet zijn
spuittoestel aan de driejaarlijkse keuring onderwerpen op het tijdstip en de
plaats bepaald in de oproeping van de keuringsdienst. Indien hij niet
opgeroepen is binnen de vijftien dagen vóór het einde van de
geldigheidstermijn van het attest, moet hij op zijn eigen initiatief contact
met de keuringsdienst opnemen. Wanneer een spuittoestel buiten gebruik
wordt gesteld, moet de eigenaar de keuringsdienst verwittigen en de
spuitboom of de spuitkrans demonteren.
Een spuittoestel dat bij de keuring niet voldoet aan het koninklijk besluit
van 13 maart 2011, mag niet door zijn eigenaar of door een derde gebruikt
worden.

•

Vraag
-topKan een operator beschikken over een spuittoestel dat niet in orde is met
de controlevoorschriften voorzien door het koninklijk besluit van 13 maart
2011 indien hij dit toestel niet gebruikt?

•

Antwoord
Ja, maar de eigenaar moet zijn spuittoestel buiten gebruik stellen (zie
formulier in bijlage 3 van het koninklijk besluit van 13 maart 2011) en de
spuitboom of de spuitkrans van het spuittoestel demonteren.
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•

Vraag
-topMoet een landbouwer die de zaaizaden die hij op zijn landbouwbedrijf
gebruikt, behandelt met gewasbeschermingsmiddelen een specifieke
activiteit aan het Agentschap aangeven?

•

Antwoord
Nee. Voor deze activiteit volstaat de gids G-040.
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G. Plantgoed, zaaizaden en vermeerderingsmateriaal
-INDEX1. Als een aardappelperceel zowel consumptieaardappelen als hoevepootgoed oplevert
(bijvoorbeeld kleine aardappelen die als pootgoed worden gebruikt), zijn de eisen inzake de
productie van hoevepootgoed dan van toepassing?

•

Vraag
-topAls een aardappelperceel zowel consumptieaardappelen als
hoevepootgoed oplevert (bijvoorbeeld kleine aardappelen die als pootgoed
worden gebruikt), zijn de eisen inzake de productie van hoevepootgoed
dan van toepassing?

•

Antwoord
Ja, voor het Agentschap wordt de volledige productie van het perceel
beschouwd als hoevepootgoed.
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H. Uitrustingen – Plantaardige productie
-INDEX1.
Wanneer
landbouwers
gezamenlijk
een
uitrusting
(voorbeeld :
een
landbouwmachine) aankopen, kan een van de landbouwers deze machine op de gronden
van alle landbouwer-eigenaars gebruiken?
2. Moeten de “machineringen” hun activiteit bij het Agentschap melden?

•

Vraag
-topWanneer landbouwers gezamenlijk een uitrusting (voorbeeld: een
landbouwmachine) aankopen, kan een van de landbouwers deze
machine op de gronden van alle landbouwer-eigenaars gebruiken?

•

Antwoord
Als de gebruiker van de machine op de gronden van de andere
landbouwers werkt, wordt hij beschouwd als een loonwerker en moet hij
de regels van de loonwerkers eerbiedigen.

•

Vraag
-topMoeten de “machineringen” hun activiteit bij het Agentschap melden?

•

Antwoord
Dit hangt af van de aard van de activiteiten.
Indien een “machinering” zich beperkt tot het verhuren of ter beschikking
stellen van landbouwmaterieel aan operatoren (al dan niet leden van de
“machinering”), is er geen activiteit die aan het Agentschap moet gemeld
worden.
Indien de “machinering” (al dan niet gefactureerde) landbouwwerken
uitvoert voor rekening van operatoren (al dan niet leden van de
“machinering”), moet zij zich als loonwerker bij het Agentschap opgeven.
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I. Algemeenheden – Dierlijke productie
-INDEX-
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J. Activiteiten – Dierlijke productie
-INDEX1. Een landbouwer A heeft gevogelte houdt pluimvee en verhuurt een deel van de
lokalen van zijn boerderij aan een landbouwer B die er varkens houdt. Moet de landbouwer
A de activiteit varkensteelt melden en laten auditeren?
2. Wanneer dient een zelfmenger te beschikken over een erkenning / toelating / registratie
bij het FAVV?
3. Moet een broeierij die enkel eieren uitbroedt en geen andere dieren dan kuikens heeft,
ook de activiteit “Het rechtstreeks en onrechtstreeks verkopen voor handelsdoeleinden”
(PL63 Handelaar; AC122 Rechtstreeks en onrechtstreeks verkopen voor
handelsdoeleinden; PR180 Pluimvee) aangeven bij het FAVV?
4. Moet de landbouwer die in zijn bedrijf voor consumptie bestemde melk, honing of eieren
direct aan de consument verkoopt, die activiteiten specifiek aan het Agentschap aangeven?
5. Moet het houden van paarden in ACII voorkomen?
6. Moet de activiteit van een manege aan het Agentschap worden aangegeven ?
7. Moet het houden van sierpluimvee worden gemeld aan het Agentschap?

•

Vraag
-topEen landbouwer A heeft gevogelte houdt pluimvee en verhuurt een deel
van de lokalen van zijn boerderij aan een landbouwer B die er varkens
houdt. Moet de landbouwer A de activiteit varkensteelt melden en laten
auditeren?

•

Antwoord
Als de landbouwer A niet verantwoordelijk is voor de varkens moet hij deze
activiteit niet melden en niet laten auditeren. Het is aan de landbouwer
B om dat te doen. Gedurende de audit van de activiteit "kweken van
gevogelte houden van pluimvee" voor de landbouwer A controleert de
auditor echter of de " varkensteelt" geen negatieve invloed op de veeteelt
van het gevogelte pluimvee heeft. In voorkomend geval dient het ACS van
de operator A de passende maatregelen te bevatten.

•

Vraag
-topWanneer dient een zelfmenger te beschikken over een erkenning/
toelating/registratie bij het FAVV?

•

Antwoord
In de reglementering is het woord zelfmenger niet gedefinieerd.
Daarentegen is er wel sprake van "Inrichtingen voor de vervaardiging van
mengvoeders voor de exclusieve behoeften van het landbouwbedrijf". In
de onderstaande tabel is aangegeven wie op welke manier gekend moet
zijn bij het FAVV:
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Activiteiten

1.*

2.*

3.

Type
vergunning

De productie, voor de exclusieve behoeften
van hun landbouwbedrijf, van mengvoeders
gebruikmakend van additieven voor
diervoeders of van voormengsels die
additieven voor diervoeders bevatten en
bedoeld worden in bijlage IV, hoofdstuk 3,
van de Verordening (EG) nr. 183/2005:
• Antibiotica: alle
toevoegingsmiddelen.
• Coccidiostatica en histomonostatica:
alle toevoegingsmiddelen.
• Groeibevorderende stoffen: alle
toevoegingsmiddelen.

Erkenning

De productie van samengestelde
diervoeders, voor de exclusieve behoeften
van hun landbouwbedrijf, met gebruikmaking
van additieven voor de diervoeding of van
voormengsels die additieven voor
diervoeding bevatten andere dan deze
bedoeld in bijlage IV, hoofdstuk 3, van de
Verordening (EG) nr. 183/2005:
• Dus andere dan hierboven bedoeld
in punt 1 (vb vitamines,
sporenelementen, kleurstoffen, …)

Toelating

Registratie in ACII
(Activiteitenboom):
• Plaatscode
• Activiteitscode
• Productcode
•
•

•

Andere bedrijven die samengestelde
/
diervoeders produceren voor de exclusieve
behoefte van hun landbouwbedrijf (dus
andere dan bedoeld in punten 1 en 2) dienen
niet te beschikken over een erkenning of
toelating.

•
•

•

•

PL42 Landbouwbedrijf
AC43 Vervaardiging voor
de exclusieve behoeften
van zijn landbouwbedrijf
PR13 Mengvoeders met
gebruikmaking van
additieven of
voormengsels die
additieven bevatten zoals
bedoeld in bijlage IV,
hoofdstuk 3 van de
Verordening (EG) nr
183/2005
PL42 Landbouwbedrijf
AC43 Vervaardiging voor
de exclusieve behoeften
van zijn landbouwbedrijf
PR12 Mengvoeders met
gebruikmaking van
additieven of
voormengsels die
additieven bevatten andere
dan deze bedoeld in
bijlage IV, hoofdstuk 3 van
de Verordening (EG) nr
183/2005

/2

*Opgelet: de activiteiten onder 1 en 2 vallen buiten het toepassingsgebied van de G-040.

2

Geen specifieke registratie vereist voor deze activiteit. Het volstaat dat dergelijke bedrijven met hun
overige activiteiten gekend zijn.
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•

Vraag
-topMoet een broeierij die enkel eieren uitbroedt en geen andere dieren dan
kuikens heeft, ook de activiteit “Het rechtstreeks en onrechtstreeks
verkopen voor handelsdoeleinden” (PL63 Handelaar; AC122 Rechtstreeks
en onrechtstreeks verkopen voor handelsdoeleinden; PR180 Pluimvee)
aangeven bij het FAVV?

•

Antwoord
Nee, in dat geval volstaat de activiteit "plaatsen in incubatie" (PL26
Broeierij; AC53 Plaatsen in incubatie; PR103 Broedeieren).

•

Vraag
-topMoet de landbouwer die in zijn bedrijf voor consumptie bestemde melk,
honing of eieren direct aan de consument verkoopt, die activiteiten
specifiek aan het Agentschap aangeven?

•

Antwoord
Het Agentschap beschouwt de directe verkoop door landbouwers van
melk, honing of eieren als een impliciete activiteit die niet specifiek aan het
Agentschap moet worden aangegeven.
Wanneer de activiteiten echter worden uitgeoefend, moeten ze
tegelijkertijd met de hiermee verbonden productieactiviteiten of houdenactiviteiten worden geaudit:
• PL42 Landbouwbedrijf; AC64 Productie; PR85 Rauwe melk,
• PL4 Imker; AC64 Productie; PR127 Apicultuurproducten,
• PL42 Landbouwbedrijf; AC28 Houden; PR187 Legpluimvee in
productie (≥ 200),
• PL42 Landbouwbedrijf; AC28 Houden; PR188 Legpluimvee in
productie (>50<200).
Indien de audit gunstig is voor de productieactiviteit of houden-activiteiten
maar niet voor de activiteit van de directe verkoop of vice versa, moet een
ongunstig resultaat worden ingebracht.
Let op! De activiteit PL4 imker; AC64 productie; PR127
apicultuurproducten valt niet onder het toepassingsgebied van de gids G040. Zie ook vragen in delen B en L.
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•

Vraag
-topMoet het houden van paarden in ACII voorkomen?

•

Antwoord
Ja, het houden van paarden valt onder de bevoegdheid van het
Agentschap en die activiteit moet aan de PCE worden genotificeerd
wanneer die niet in de databank van het FAVV opgenomen is.
De houders van paarden dienen dus geregistreerd te worden (in BOOD,
maar niet in SANITEL), ongeacht of zij particulieren of professionelen zijn.
De te gebruiken codes zijn de volgende: PL42 Landbouwbedrijf; AC28
Houden; PR156 Eenhoevigen.
Met die activiteit wordt geen rekening gehouden voor de contributies.

•

Vraag
-topMoet de activiteit van een manege aan het Agentschap worden
aangegeven ?

•

Antwoord
Ja.
Maneges daarentegen worden aangegeven met de codes ad hoc: PL42
Landbouwbedrijf; AC28 Houden; PR156 Eenhoevigen.
Met die activiteit wordt geen rekening gehouden voor de contributies.

•

Vraag
-topMoet het houden van sierpluimvee worden gemeld aan het Agentschap?

•

Antwoord
Neen.
Opgelet! Het houden van sierpluimvee (≥ 200 dieren) of sierstruisvogels (≥
3 dieren) moeten worden opgenomen in Sanitel (MB 3-4-2006).
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K. Geneesmiddelen - Diergeneeskundige behandelingen
-INDEX1. Indien de bedrijfsbegeleidende dierenarts van het bedrijf deel uitmaakt van een
dierenartsenassociatie, mag de veehouder dan beschikken over geneesmiddelen die door
om het even welke dierenarts van deze dierenartsenassociatie zijn voorgeschreven voor
maximum 2 maanden?
2. Als een veehouder twee vestigingseenheden en dus twee beslagen heeft waarvan hij de
verantwoordelijke
is,
is
het
dan
toegestaan
dat
hij
slechts
één
bedrijfsbegeleidingsovereenkomst voor beide beslagen afsluit?
3. Mag de geneesmiddelenvoorraad van een bedrijf over meerdere gebouwen worden
verdeeld om te vermijden dat geneesmiddelen van de ene naar de stal moeten worden
gebracht?
4. Waar mogen geneesmiddelen worden bewaard?
5. Mag een dierenarts de begeleidende en toezichthoudende dierenarts zijn in zijn eigen
veebedrijf of dat van een (naast) familielid?

•

Vraag
-topIndien de bedrijfsbegeleidende dierenarts van het bedrijf deel uitmaakt van
een dierenartsenassociatie, mag de veehouder dan beschikken over
geneesmiddelen die door om het even welke dierenarts van deze
dierenartsenassociatie zijn voorgeschreven voor maximum 2 maanden?

•

Antwoord
Enkel indien de veehouder een contract afsluit met een groep dierenartsen
die samenwerken als een door de Orde erkende diergeneeskundige
rechtspersoon, mogen alle dierenartsen die lid zijn van die rechtspersoon
evenwaardig optreden als bedrijfsbegeleidende dierenarts.
Deze diergeneeskundige rechtspersoon is te herkennen aan hun
ordenummer van 4 cijfers, dat begint met de letter “R”.
Voor elke gewone interventie en (na)behandeling (voor maximaal 3 weken)
mag de veehouder gelijk welke dierenarts raadplegen.
Nee, enkel de begeleidende dierenarts of zijn vervanger mogen
diergeneesmiddelen voorschrijven voor méér dan vijf dagen (de
begeleidende dierenarts en zijn vervanger kunnen deel uitmaken van
dezelfde associatie). De operator kan echter wel beschikken over
geneesmiddelen voorgeschreven voor maximum 5 dagen door om het
even welke dierenarts.
De aanwezigheid van een voorraad geneesmiddelen in een bedrijf, die
voor meer dan 5 dagen zijn voorgeschreven door een andere dierenarts
dan de begeleidende dierenarts of zijn vervanger, is een non-conformiteit.
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•

Vraag
-topAls een veehouder twee vestigingseenheden en dus twee beslagen heeft
waarvan hij de verantwoordelijke is, is het dan toegestaan dat hij slechts
één bedrijfsbegeleidingsovereenkomst voor beide beslagen afsluit?

•

Antwoord
Nee, er moet een aparte bedrijfsbegeleidingsovereenkomst voor elk
beslag afsloten worden, zelfs wanneer de dierenarts belast met de
bedrijfsbegeleiding voor beide beslagen dezelfde is.
De voorraad geneesmiddelen moet ook per VEN / per beslag beheerd en
gebruikt worden (zie vraag 3).

•

Vraag
-topMag de geneesmiddelenvoorraad van een bedrijf over meerdere
gebouwen worden verdeeld om te vermijden dat geneesmiddelen van de
ene naar de stal moeten worden gebracht?

•

Antwoord
Een
veehouder
met
meerdere
bedrijven
moet
een
geneesmiddelenvoorraad per bedrijf houden.
Binnen hetzelfde bedrijf mag de geneesmiddelenvoorraad per diersoort
(per beslag) apart opgeslagen en beheerd worden.
De geneesmiddelenvoorraad van een bedrijf is ondeelbaar. Eén en
dezelfde voorraad mag dus niet worden gebruikt voor verschillende
geografische entiteiten (inrichtingen/beslagen) zoals bedoeld in het besluit
van 10 april 2000. Binnen één enkele geografische eenheid
(inrichtingen/beslagen) mag de geneesmiddelenvoorraad echter wel (per
diersoort en/of per stal van eenzelfde diersoort) worden verdeeld over
meerdere kasten in verschillende gebouwen.
Als voorbeeld, mag een veehouder met runderen en varkens zijn
geneesmiddelen per diersoort apart opslaan en beheren.
voor pluimvee dus in zijn pluimveestal, desgevallend per pluimveestal,
opslaan en de geneesmiddelen voor varkens in de varkensstal,
desgevallend per stal, als alle stallen zich op hetzelfde adres bevinden.
In bijzonder geldt voor rundvee, dat de “spreiding” van de geneesmiddelen
dan ook is toegelaten over de verschillende locaties (“stallen op afstand” maximaal 3 toegelaten) van hetzelfde beslag.
Zie ook vragen in deel M.

•

Vraag
-topWaar mogen geneesmiddelen worden bewaard?
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•

Antwoord
Diergeneesmiddelen dienen bewaard te worden volgens de voorschriften
van de dierenarts of zoals vermeld in de bijsluiter in een ruimte die
gescheiden is van de woning en van de leefruimten van de dieren.
in een afsluitbare kast (in voorkomend geval kan het hier gaan om een
koelkast, maar deze mag niet gebruikt worden voor levensmiddelen) die
niet mag geplaatst worden in de woning of lokalen waar dieren worden
gehouden.
Bovendien mag de opslag van de diergeneesmiddelen geen risico
inhouden op verontreiniging van levensmiddelen.

•

Vraag
-topMag een dierenarts de begeleidende en toezichthoudende dierenarts zijn
in zijn eigen veebedrijf of dat van een (naast) familielid?

•

Antwoord
De regelgeving over de begeleidende en toezichthoudende dierenarts laat
zich daar niet met zoveel woorden over uit. Wel kan, in de gevallen waar
het om rundvee, varkens of pluimvee gaat, in deze hoedanigheid alleen de
erkende dierenarts optreden die ook de overeenkomst heeft afgesloten in
het raam van het epidemiologisch toezicht. In dit laatste verband wordt wel
één en ander gezegd wat bijgevolg op onrechtstreekse wijze als
richtinggevend kan worden beschouwd voor de begeleidende en
toezichthoudende dierenarts: “Wanneer zij tussenkomen in het kader van
het epidemiologisch toezicht of bij het certificeren van dieren of beslagen,
plaatsen de erkende dierenartsen zich niet, of laten zij zich niet plaatsen in
een toestand van belangenconflicten, dit wil zeggen in een toestand waarin
zijzelf of via tussenpersonen een persoonlijk voordeel hebben dat de
onpartijdige en objectieve uitoefening van hun opdracht kan beïnvloeden
of de gewettigde verdenking ervan kan oproepen.” (KB 20.11.2009, art 5,
tweede lid, gewijzigd bij KB 5.12.2011).
De betrokken dierenarts is dus niet a priori uitgesloten, maar oordeelt zelf
en gaat daarbij bijzonder omzichtig te werk.
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L. Productie van rauwe melk
-INDEX1. Wat mag niet aanwezig zijn in het tanklokaal?
2. Mag de karn zich in het tanklokaal bevinden?
3. Mag in het tanklokaal verwerking plaatsvinden?
4. Moet er een plafond zijn in het melklokaal?
5. Moet er een wasbak aanwezig zijn in het melklokaal?
6. Moeten er meerdere wasbakken voor verschillend gebruik aanwezig zijn in het
tanklokaal?
7. Mag de kast met geneesmiddelen aanwezig zijn in het tanklokaal?
8. Moet de bekleding van de machinezaal afwasbaar zijn (muren, bodem, plafond) terwijl
deze door een deur wordt gescheiden van het tanklokaal?
9. Moeten de muren van het melklokaal afwasbaar zijn tot aan het plafond ?
10. Krijgen dieren (honden, katten, vogels,…) toegang tot het tanklokaal?
11. Wordt yoghurt beschouwd als een vloeibaar melkproduct? Moeten de potten yoghurt
afgedekt worden met een systeem waarmee het mogelijk is een eventuele opening op te
sporen?
12. Wordt het tanklokaal beschouwd als een verwerkingslokaal indien de melk hier is
afgeroomd?
13. Mag in het tanklokaal een handdoek worden gebruikt om de handen te drogen wanneer
verwerking plaatsvindt in dit lokaal?
14. Moeten symbolen worden aangebracht in het tanklokaal (bvb een symbool bij de
wasbakken om er aan te herinneren dat de handen moeten worden gewassen)?
15. Worden openingen getolereerd in muskietennetten die zijn voorzien om te verhinderen
dat schadelijk ongedierte kan binnenkomen wanneer de deuren of ramen van het tanklokaal
worden geopend ?
16. Moet een aluminium deur tussen het tanklokaal en de machinekamer worden geverfd?
17. Volstaat het dat de flessen die bestemd zijn om gevuld te worden met melk enkel
gereinigd worden met een reinigingsmiddel of moeten deze eveneens worden ontsmet?
18. Wanneer bemonsteringen van water noodzakelijk zijn, worden deze dan uitgevoerd door
de exploitant of moeten deze worden uitgevoerd door een laboratorium?
19. Mogen in de toiletten voor de bezoekers handdoeken worden gebruikt voor het drogen
van de handen?
20. Mag een wasmachine aanwezig zijn in het tanklokaal?
21. Moet de landbouwer die zijn melkquota met uitzondering van het deel melkquota voor
de rechtstreekse verkoop heeft verkocht, de activiteit « melkproductie » behouden?
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•

Vraag
-topWat mag niet aanwezig zijn in het tanklokaal?

•

Antwoord
In het tanklokaal mag uitsluitend datgene aanwezig zijn wat noodzakelijk
is voor de behandeling en de opslag. Zie ook de volgende vragen met
betrekking tot de productie van melk.

•

Vraag
-topMag de karn zich in het tanklokaal bevinden?

•

Antwoord
Ja.

•

Vraag
-topMag in het tanklokaal verwerking plaatsvinden?

•

Antwoord
Ja, indien er kan aangetoond worden dat er geen besmetting mogelijk
is (bv. scheiding in de tijd na grondige reiniging en eventuele
ontsmetting).

•

Vraag

•

Moet er een plafond zijn in het melklokaal?
Antwoord

-top-

De afwezigheid van een plafond is acceptabel indien er kan aangetoond
worden dat er geen kruisbesmetting mogelijk is.

•

Vraag
-topMoet er een wasbak aanwezig zijn in het melklokaal?

•

Antwoord
In het melklokaal moet er geen wasbak aanwezig zijn, maar er moet er wel
één in de nabijheid aanwezig zijn. Zie ook vraag 6 hieronder.
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•

Vraag
-topMoeten er meerdere wasbakken voor verschillend gebruik aanwezig zijn in
het tanklokaal?

•

Antwoord
Niet nodig. Eén wasbak is voldoende.
Zie ook vraag 5 hierboven.

•

Vraag
-topMag de kast met geneesmiddelen aanwezig zijn in het tanklokaal?

•

Antwoord
Voor zover er geen risico is op contaminatie van de melk wordt er aanvaard
dat er in het tanklokaal een afsluitbare kast, waarin diergeneesmiddelen
worden bewaard, aanwezig is (in voorkomend geval kan het hier gaan om
een koelkast, maar deze mag niet gebruik worden voor levensmiddelen).

•

Vraag
-topMoet de bekleding van de machinezaal afwasbaar zijn (muren, bodem,
plafond) terwijl deze door een deur wordt gescheiden van het tanklokaal?

•

Antwoord
Dit is niet verplicht indien er geen risico is op verontreiniging.

•

Vraag
-topMoeten de muren van het melklokaal afwasbaar zijn tot aan het plafond?

•

Antwoord
Dit is niet verplicht. De muren moeten afwasbaar zijn tot op een hoogte
waarbij het mogelijk is de muren schoon te houden.

•

Vraag
-topKrijgen dieren (honden, katten, vogels,…) toegang tot het tanklokaal?

•

Antwoord
Nee.
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•

Vraag
-topWordt yoghurt beschouwd als een vloeibaar melkproduct? Moeten de
potten yoghurt afgedekt worden met een systeem waarmee het mogelijk is
een eventuele opening op te sporen?

•

Antwoord
Yoghurt wordt beschouwd als een vloeibaar melkproduct. De verpakkingen
van yoghurt bestemd voor de consument moeten onmiddellijk worden
afgesloten na het vullen met behulp van een sluitsysteem, waarmee het
mogelijk is eventuele openingen vast te stellen (zie VO (EG) nr. 853/2004).
Let op! De vervaardiging van yoghurt valt niet onder het toepassingsgebied
van de gids G-040.

•

Vraag
-topWordt het tanklokaal beschouwd als een verwerkingslokaal indien de melk
hier is afgeroomd?

•

Antwoord
Ja. Het tanklokaal wordt dan beschouwd als verwerkingslokaal indien de
melk er wordt afgeroomd.

•

Vraag
-topMag in het tanklokaal een handdoek worden gebruikt om de handen te
drogen wanneer verwerking plaatsvindt in dit lokaal?

•

Antwoord
Het gebruik van papier voor het drogen van de handen wordt aangeraden.
Indien handdoeken worden gebruikt, dienen deze proper te zijn en dienen
deze zo frequent als nodig en minstens één keer per dag te worden
ververst.

•

Vraag
-topMoeten symbolen worden aangebracht in het tanklokaal (bvb een symbool
bij de wasbakken om er aan te herinneren dat de handen moeten worden
gewassen)?

•

Antwoord
Nee.
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•

Vraag
-topWorden openingen getolereerd in muskietennetten die zijn voorzien om te
verhinderen dat schadelijk ongedierte kan binnenkomen wanneer de
deuren of ramen van het tanklokaal worden geopend ?

•

Antwoord
Nee.

•

Vraag
-topMoet een aluminium deur tussen het tanklokaal en de machinekamer
worden geverfd?

•

Antwoord
Dit is niet nodig wanneer de deur glad en afwasbaar is.

•

Vraag
-topVolstaat het dat de flessen die bestemd zijn om gevuld te worden met melk
enkel gereinigd worden met een reinigingsmiddel of moeten deze
eveneens worden ontsmet?

•

Antwoord
Reiniging en ontsmetting zijn noodzakelijk. In voorkomend geval is het
gebruik van een aangepast product, waarmee het mogelijk is om de
reiniging en ontsmetting in één behandeling te doen, eveneens toegelaten.
Indien producten worden aangewend voor ontsmetting van de flessen dan
moeten deze over een toelating als biocide beschikken (deze worden
afgeleverd door de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen
en leefmilieu).

•

Vraag
-topWanneer bemonsteringen van water noodzakelijk zijn, worden deze dan
uitgevoerd door de exploitant of moeten deze worden uitgevoerd door een
laboratorium?

•

Antwoord
Indien de producent op de hoogte is van de bemonsteringsprocedure en
deze correct uitvoert, mag hij zelf de monsters afnemen.
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•

Vraag
-topMogen in de toiletten voor de bezoekers handdoeken worden gebruikt voor
het drogen van de handen?

•

Antwoord
Het gebruik van handdoeken is toegelaten, maar er wordt echter
aangeraden om hiervoor wegwerppapier te gebruiken. Indien toch
handdoeken worden gebruikt, dan dienen deze zo frequent als nodig te
worden ververst.

•

Vraag
-topMag een wasmachine aanwezig zijn in het tanklokaal?

•

Antwoord
Nee.

•

Vraag
-topMoet de landbouwer die zijn melkquota met uitzondering van het deel
melkquota voor de rechtstreekse verkoop heeft verkocht, de activiteit
« melkproductie » behouden?

•

Antwoord
Het Agentschap houdt zich niet bezig met de melkquota. Als een operator
een activiteit heeft in de rechtstreekse verkoop van melkproducten op de
hoeve produceert hij nog altijd melk voor menselijke consumptie en moet
de activiteit behouden blijven; het feit dat de melk niet meer wordt verkocht
aan een zuivelfabriek heeft hierop geen invloed. Zie ook vragen in deel J.
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M. Runderen
-INDEX-

1. In welke gevallen zijn de onderzoeken op runderbrucellose en runderleucose verplicht bij
aankoop?
2. Hoeveel locaties (stallen op afstand) worden geaccepteerd voor éénzelfde
rundveebeslag?
3. Mogen verschillende rundveebeslagen (met verschillende beslagnummers) op dezelfde
weide aanwezig zijn?

•

Vraag
-topIn welke gevallen zijn de onderzoeken op runderbrucellose en
runderleucose verplicht bij aankoop?

•

Antwoord
De onderzoeken voor brucellose en leucose hoeven niet meer uitgevoerd
te worden bij aankoop behalve voor runderen die worden aangevoerd uit
derde landen of vanuit lidstaten van de Europese Unie die niet officieel-vrij
zijn (risicolanden). Runderen afkomstig van derde landen of afkomstig van
of geboren in een lidstaat zoals vermeld op de lijst hieronder moeten dus
nog steeds een aankooponderzoek voor brucellose en leucose
ondergaan.
Praktische werkwijze op het terrein:
1. Er is een lijst van risicolanden opgesteld. Een risicoland is:
a. Elk derde land.
b. Een Lidstaat die NIET officieel vrij is voor Brucellose en Leucose op
gans haar grondgebied. Werken met regio’s per lidstaat is niet
haalbaar omdat dan moet nagegaan worden uit welke regio exact
een dier afkomstig is en omdat dan ook de lijst van officieel vrije
regio’s moet beheerd worden.
c. Brucellose en Leucose worden samengenomen, aangezien beide
ziekten op eenzelfde bloedmonster worden onderzocht (om als
"officieel vrij" op het terrein te worden beschouwd, moet dus de
lidstaat wettelijk “officieel vrij” zijn voor beide ziekten).
2. Jaarlijks wordt een lijst opgesteld voorafgaand aan de organisatie van
de Wintercampagne. Met die lijst wordt 1 jaar rekening gehouden op
het terrein. Bij het opstellen van de lijst met risicolanden wordt er soms
rekening gehouden met specifieke situaties. Bijvoorbeeld, zo wordt
Frankrijk enkel het “EU-vasteland” als “officieel vrij” beschouwd, terwijl
er voor het leucosestatuut een overzees departement niet “officieel vrij”
is.
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Voor 2016, is de lijst van lidstaten die niet “officieel vrij” zijn als volgt:
Bulgarije
Cyprus
Spanje
Kroatië
Griekenland
Hongarije
Italië
Malta
Polen
Portugal
Roemenië

Lijst van lidstaten die niet officieel-vrij zijn van brucellose en leucose.
Bulgarije
Cyprus
Estland
Spanje
Griekenland
Hongarije
Italië
Litouwen
Letland
Malta
Polen
Portugal
Roemenië
Verenigd Koninkrijk
(enkel Noord-Ierland)
Ter herinnering: bij iedere aankoop dient nog steeds verplicht een
tuberculinatie uitgevoerd te worden volgens de wettelijke bepalingen.

•

Vraag
-topHoeveel locaties (stallen op afstand) worden geaccepteerd voor éénzelfde
rundveebeslag?

•

Antwoord
Er kunnen maximaal drie locaties (drie stallen op afstand) bestaan voor
éénzelfde rundveebeslag (met hetzelfde beslagnummer). Elke locatie
dient geregistreerd te zijn in SANITEL (via DGZ/ARSIA). De locaties
moeten gelegen zijn in dezelfde cirkel met een straal van maximaal 25 km
(indien op deze locaties waar deze stallen op afstand zich bevinden, geen
andere activiteiten uitgevoerd worden dan het houden van runderen, dan
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/
vallen
deze
onder
hetzelfde
vestigingseenheidsnummer
controlepuntnummer).
Opgelet! De weiden voor seizoensgebonden begrazing worden niet
beschouwd als locaties (stallen op afstand).

•

Vraag
Mogen
verschillende
rundveebeslagen
(met
beslagnummers) op dezelfde weide aanwezig zijn?

•

-topverschillende

Antwoord
Neen. Dit geldt trouwens voor alle diersoorten: op veehouderijen mogen
beslagen van eenzelfde diersoort niet gemengd worden.
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N. Runderen bestemd voor vleesproductie
-INDEX1. Behoren melkkoeien die geen melk voor menselijke consumptie meer leveren en die
worden vetgemest voor het slachthuis tot het deel van de gids over melkkoeien of het deel
over fokrunderen?
2. Mag een operator een rund verkopen dat nog maar één oormerk heeft omdat het tweede
verloren is geraakt?

•

Vraag
-topBehoren melkkoeien die geen melk voor menselijke consumptie meer
leveren en die worden vetgemest voor het slachthuis tot het deel van de
gids over melkkoeien of het deel over fokrunderen?

•

Antwoord
De Voor wat betreft de runderen bestemd voor melkproductie die geen
melk meer produceren en bestemd zijn voor het slachthuis moeten als het
deel van de gids over de fokrunderen worden beschouwd toegepast.

•

Vraag
-topMag een operator een rund verkopen dat nog maar één oormerk heeft
omdat het tweede verloren is geraakt?

•

Antwoord
Neen, om een rund te mogen verkopen, is het nodig dat het dier allebei
zijn oormerken heeft. De enige uitzondering hierop bestaat erin om een
rund met één enkel oormerk naar een slachthuis in België te sturen indien
een « slachthuisvignet » op het identificatiedocument van het dier wordt
aangebracht.
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O. Runderen bestemd voor melkproductie
-INDEX1. Behoren zoogkoeien waarvan de melk bestemd is voor menselijke consumptie gedurende
een deel van hun productiecyclus tot het deel van de gids over de melkkoeien of het deel
over de fokrunderen?

•

Vraag
-topBehoren zoogkoeien waarvan de melk bestemd is voor menselijke
consumptie gedurende een deel van hun productiecyclus tot het deel van
de gids over de melkkoeien of het deel over de fokrunderen?

•

Antwoord
De runderen waarvan de melkproductie van een moment in hun
productiecyclus overgaat naar menselijke consumptie moeten als
melkkoeien worden beschouwd. Zoogrunderen waarvan de productie
tijdens de cyclus nooit bestemd is voor menselijke consumptie moeten als
fokrunderen worden beschouwd.
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P. Kalveren
-INDEX1. Moet een veehouder die zuigkalveren heeft een toelating hebben?

•

Vraag
-topMoet een veehouder die zuigkalveren heeft een toelating hebben?

•

Antwoord
Neen, de verplichting om een toelating te hebben geldt enkel voor de
kalveropfok in vleeskalverhouderijen kalvermesterijen zoals die zijn
omschreven in hoofdstuk X (afdeling 2) van het koninklijk besluit van 23
maart 2011 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor
runderen het ministerieel besluit van 29 januari 1998 die trouwens moeten
beschikken over een specifieke toelating.
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Q. Varkens
-INDEX1. Moet in een varkenshouderij water bestemd om de varkens te drenken, drinkbaar water
zijn? Moet de landbouwer wateranalyses op drinkbaarheid laten uitvoeren?
2. In geval bepaalde documenten zoals het overzicht van de varkensmerken niet
beschikbaar zijn op het bedrijf, maar zich naar verklaring van de veehouder bij de dierenarts
bevinden, terwijl de Sanitel documenten aantonen dat de veehouder gekend is, mag dan
een gewone NC B worden toegekend aangezien de documenten bij de dierenarts kunnen
opgevraagd worden?

•

Vraag
-topMoet in een varkenshouderij water bestemd om de varkens te drenken,
drinkbaar water zijn? Moet de landbouwer wateranalyses op drinkbaarheid
laten uitvoeren?

•

Antwoord
De varkens moeten niet noodzakelijk drinkbaar water aangeboden worden
maar wel proper water. Het is niet nodig analyses te laten uitvoeren.

•

Vraag
-topIn geval bepaalde documenten zoals het overzicht van de
varkensoormerken niet beschikbaar zijn op het bedrijf, maar zich naar
verklaring van de veehouder bij de dierenarts bevinden, terwijl de Sanitel
documenten aantonen dat de veehouder gekend is, mag dan een gewone
NC B worden toegekend aangezien de documenten bij de dierenarts
kunnen opgevraagd worden?

•

Antwoord
De documenten die nodig zijn voor een correcte registratie en identificatie
moeten beschikbaar zijn op het bedrijf (vb. register IN) en niet bij de
dierenarts. Indien documenten en gegevens ontbreken, betreft dit een NC
A. De exploitant moet de documenten onmiddellijk opvragen bij zijn
dierenarts en, indien het een eerste audit betreft, beschikt hij over
maximum drie maanden om zich in orde te stellen en de auditeur te
informeren.
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R. Broeierijen
-INDEX-
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S. Pluimvee
-INDEX1. Moet in een pluimveehouderij water bestemd om het pluimvee te drenken, drinkbaar
water zijn? Moet de landbouwer wateranalyses op drinkbaarheid laten uitvoeren?
1.
•

Vraag
-topMoet in een pluimveehouderij water bestemd om het pluimvee te drenken,
drinkbaar water zijn? Moet de landbouwer wateranalyses op drinkbaarheid
laten uitvoeren?

•

Antwoord
Pluimvee moet niet noodzakelijk drinkbaar water aangeboden worden,
maar wel water dat voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria (raadpleeg de
gids voor meer informatie). Indien de dieren niet gedrenkt worden met
drinkbaar water, zoals leidingwater, maar bijvoorbeeld met putwater, moet
de veehouder regelmatig analyses uitvoeren om aan te tonen dat voldaan
wordt aan de minimale kwaliteitscriteria (raadpleeg de gids voor meer
informatie).

