FEVIA DOCUMENT

I.

EV/VERSIE (2) JUNI ‘07

INLEIDING: HET BELGISCH AUTOCONTROLEMODEL

Het KB Autocontrole (14/11/03) trad in werking op 1 januari 2005. Sindsdien moeten exploitanten voor het beheer
van de voedselveiligheid voor alle producten die in de voedselketen (zullen) terechtkomen, beschikken over een
autocontrolesysteem (ACS) gebaseerd op de HACCP-principes (Hazard Analysis Critical Control Points). In het KB is ook
het principe opgenomen van de door het FAVV erkende sectorgidsen. Hierdoor kan het FAVV de controle en de
validatie van dergelijke ACS’en aan erkende, onafhankelijke keurings- en certificeringsinstellingen (OCI’s) delegeren.
De sectorgidsen kunnen operatoren helpen bij het implementeren en het op punt stellen van een ACS in hun bedrijf.
Alle bedrijven moeten dus verplicht een ACS hebben maar zijn vrij al dan niet gebruik te maken van de sectorgidsen.
De validatie van het ACS bij een operator kan gebeuren hetzij door het FAVV zelf, hetzij door een OCI die erkend is
door het FAVV en geaccrediteerd is voor de desbetreffende gids. Uitzonderingen zijn slachthuizen, uitsnijderijen,
wildbewerkingsinrichtingen en operatoren in sectoren waarvoor nog geen goedgekeurde sectorgids bestaat. Deze
kunnen hun ACS enkel laten valideren door het FAVV.

OORSPRONKELIJK BONUS-MALUS-SYSTEEM: HEFFING X 2
Nu de aanloopfase voorbij is, zal het FAVV rekening houden met de inspanningen van bedrijven die over een
gevalideerd ACS beschikken. De validatie van uw ACS is géén wettelijke verplichting maar wordt wel sterk
aangemoedigd door de toepassing van een bonus of een malus op de heffing die u aan het FAVV moet betalen. Vanaf
2008 zullen bedrijven met een gevalideerd ACS minder officiële controles krijgen en ook minder kosten (15% minder
heffing) hebben. Bedrijven die nog geen gevalideerd ACS hebben, worden als “minder te vertrouwen” beschouwd.
Het Voedselagentschap voorziet voor deze bedrijven de controles op te voeren en de bijdrage te verhogen. In de
praktijk zou dit volgens het oorspronkelijk bonus-malussysteem neerkomen op een dubbele heffing vanaf 2008 voor
bedrijven die op 31 december 2007 geen gevalideerd ACS hebben. Deze dubbele heffing werd reeds voorzien in het
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KB Heffingen van 2005.

AANPASSING BONUS-MALUS-SYSTEEM?
Aangezien de aanloopfase voorbij is, wordt verondersteld dat het autocontrolemodel geïmplementeerd is. In de
praktijk blijkt dit echter nog niet zo te zijn. Nog niet alle sectoren hebben een goedgekeurde sectorgids die bedrijven
kan helpen bij de implementatie van een ACS. Verwacht wordt dat het FAVV het bonus-malus-systeem zal
aanpassen.
In welke mate het oorspronkelijke bonus-malus-systeem zal worden bijgestuurd is onduidelijk. Bij meerdere
gelegenheden hebben afgevaardigden van het FAVV laten vallen dat de malus voor 2008 wellicht zal dalen van 100
naar 40 of 50%. Het FAVV wachtte echter eerst de verkiezingen af en wellicht ook de benoeming van de nieuwe
minister vooraleer de besprekingen verder te zetten. In de praktijk betekent dit dus dat er ten vroegste na de zomer
duidelijkheid komt.

ONZEKERHEDEN MAAR NÙ REAGEREN!
We kunnen echter niet bij de pakken blijven zitten en het einde van de zomer afwachten! Nu reeds willen we
bedrijven door middel van dit document doorheen het hele proces van de validatie van het ACS leiden. Hoewel er nog
heel wat onzekerheden zijn en het onmogelijk is voor alle verschillende bedrijven met hun specificiteiten één
algemene richtlijn uit te vaardigen, trachten we enkele algemene punten op een rij te zetten.

DE ENIGE ZEKERHEID: GEVALIDEERD ACS = BONUS
Momenteel is de enige zekerheid dat u in 2008 een bonus van 15% op uw heffing zal hebben indien u vóór 1 januari
2008 een gevalideerd ACS heeft.
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Koninklijk besluit 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. (10 november 2005)
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II.

VALIDATIE ACS

In BIJLAGE 1 is een beslissingsboom opgenomen die het voor bedrijven mogelijk moet maken de beslissing te
nemen die voor het bedrijf het meest opportuun lijkt. Bij elke vraag in de beslissingsboom wordt hieronder
meer uitleg gegeven. Om de complexiteit te beperken is de boom zodanig opgesteld dat elke vraag met ja of
nee beantwoord kan worden. Alvorens dit antwoord kan geven worden, dienen verschillende punten in
rekening te worden gebracht. Bij elke stap dient men als het ware een kosten-batenanalyse te maken en de
verschillende voor- en nadelen af te wegen.

1. HEEFT U DE INTENTIE UW ACS TE LATEN VALIDEREN?
De eerste vraag die men zich moet stellen is of men het, bij wet verplichte, ACS wil laten valideren.

WAAROM WEL?
Een gevalideerd ACS geeft niet alleen een positief (veilig, kwaliteitsvol) imago ten opzichte van afnemers en de
consument. Een gevalideerd ACS is ook naar het FAVV toe een teken dat het bedrijf de voedselveiligheid
uiterst belangrijk vindt en dit bovendien op het bedrijf onder controle heeft.
Concreet zal een gevalideerd ACS ervoor zorgen dat u kunt genieten van 15% korting op uw heffing.
Bovendien betekent een gevalideerd ACS ook dat het FAVV de controlefrequentie op uw bedrijf kan
verminderen. Minder controles van het FAVV betekent impliciet minder kans dat het FAVV een door het
bedrijf te betalen follow-up inspectie moet uitvoeren. Minder follow-up inspecties betekent dat u dus ook
minder retributiekosten zal hebben.
In bepaalde gevallen zal de validatie van het ACS misschien niet veel extra inspanning vragen. Worden uw
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activiteiten gedekt door een sectorgids , heeft u bedrijf al een privé lastenboek (BRC, IFS, ISO 22000, …–
certificaat) en is de OCI die u dit certificaat/deze certificaten verleent ook geaccrediteerd (en erkend door het
FAVV) voor de gids waaronder uw activiteiten vallen? Zo ja, dan kunt u middels een gecombineerde audit uw
ACS tegelijk met uw privé lastenboek(en) laten certificeren.

WAAROM NIET?
Zijn er ook redenen waarom u er niet zou voor kiezen om uw ACS te laten valideren? Gezien de verwachtingen
dat het FAVV het bonus-malussysteem nog zal aanpassen en er in 2008 misschien nog geen malus van 200%
zal zijn, is het specifiek voor uw bedrijf misschien voordeliger de validatie van het ACS uit te stellen. Misschien
kunt u de validatie van uw ACS in 2008 laten samenvallen met de audit voor bv. uw BRC, IFS, ISO 22000certificaat en komt deze regeling voordeliger uit.
Opgelet! Kiest u, na de voordelen en nadelen te hebben afgewogen, er uiteindelijk toch voor om uw ACS niet
te laten valideren, dan moet u er zich van bewust zijn dat u niet alleen de voordelen aan uw neus ziet voorbij
gaan, u zal ook geconfronteerd worden met een hogere kostenlast (dubbele heffing!). Én het FAVV zal een
hogere inspectiefrequentie hanteren wat kan leiden tot meer follow-up inspecties en hogere retributiekosten
voor uw bedrijf.
Als de kost om uw ACS te laten valideren niet zou opwegen tegen de verhoogde heffing, bedenk dan dat het
naar de buitenwereld toe moeilijk te verantwoorden kan zijn dat uw bedrijf (nog) geen gevalideerd ACS heeft.

CONCLUSIE?
Gevalideerd ACS = positief imago zowel naar FAVV, afnemers als naar de consumenten toe
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= bonus van 15% op de heffing, geen malus
= verminderde inspectiefrequentie, dus kans op verminderde retributiekosten
Deze voordelen maken duidelijk dat het aangewezen lijkt uw ACS te laten valideren!
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Hoe u kunt nagaan of er een goedgekeurde sectorgids bestaat waarbinnen uw activiteiten vallen, staat te lezen in “2. Is er
een goedgekeurde sectorgids waarbinnen uw activiteiten vallen?”
3
In bijlage 2 vindt u de heffingen voor de transformatiesector en een vergelijking tussen de bonus- en malusbedragen.
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2. IS ER EEN GOEDGEKEURDE SECTORGIDS WAARBINNEN UW ACTIVITEITEN
VALLEN?
Wanneer u uw ACS wil laten valideren, loont het de moeite om na te gaan of er een goedgekeurde gids is
waaronder uw activiteiten vallen. Een sectorgids is niet enkel een handig hulpmiddel om in uw bedrijf een ACS
te implementeren dat aangepast is aan de specifieke behoeften. Wanneer u voor uw ACS een sectorgids volgt,
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biedt u dat ook de mogelijkheid om eventueel een gecombineerde audit door een OCI te laten uitvoeren .
Meer hierover in de volgende alinea’s.

IS ER EEN GOEDGEKEURDE SECTORGIDS?
De lijst met de sectorgidsen die door het FAVV goedgekeurd zijn is te vinden op de webpagina:
http://www.afsca.be/autocontrole/guides/guide_nl.asp. In deze lijst kan u ook de contactgegevens van de
beheerder van de gids terugvinden. Op de webpagina vindt u ook de visuele tijdstabel terug waarin alle gidsen
zijn opgenomen die óf reeds goedgekeurd zijn door het FAVV óf in de goedkeuringsprocedure zitten. Wanneer
u voor uw activiteiten geen goedgekeurde sectorgids terugvindt, kan u de visuele tijdstabel raadplegen om te
zien of er al dan niet een sectorgids in de maak is.

WAT ALS ER EEN GOEDGEKEURDE SECTORGIDS IS?
U heeft steeds de vrije keuze de gids al dan niet te volgen. U bent bij wet verplicht in uw bedrijf een ACS te
hebben maar het is geen verplichting hiervoor een sectorgids te volgen. De gids is echter hét handboek bij
uitstek waarop u zich kan baseren om in uw bedrijf een degelijk ACS op te zetten. Bovendien biedt het volgen
van een sectorgids de mogelijkheid om een beroep te doen op een OCI die via een gecombineerde audit
gelijktijdig uw ACS en privé-lastenboeken kan evalueren en, bij gunstig resultaat, certificeren.
Zelfs al is er een goedgekeurde sectorgids, als u de gids niet volgt, kan u uw ACS enkel laten valideren door het
FAVV. Met andere woorden u kan geen beroep doen op een geaccrediteerde en erkende OCI en heeft
bijgevolg niet de mogelijkheid om een gecombineerde audit te laten uitvoeren. Als u de gids niet volgt en dit
levert volgens u wél hetzelfde resultaat op wat betreft uw ACS, dient u er zich van bewust te zijn dat het FAVV
tijdens de audit toch de checklist en leidraad van de sectorgids zal gebruiken. Dit betekent dat u “meer” kans
loopt op non-conformiteiten aangezien u niet zoveel uitleg voorhanden had als in de gids te vinden is.


Is er GÉÉN goedgekeurde sectorgids waarbinnen uw activiteiten vallen, dan loont het de moeite
na te gaan of er al dan niet een sectorgids zit aan te komen. Hiervoor verwijzen we u door naar
vraag 3. “Brengt de sector een gids uit maar zit die nog in de goedkeuringsfase?”



Is er een goedgekeurde sectorgids, dan dient u nog na te gaan of er reeds een OCI
geaccrediteerd en erkend is voor de desbetreffende sectorgids. Hiervoor verwijzen we u door
naar vraag 4. “Is er een OCI geaccrediteerd voor de desbetreffende sectorgids?”

3. BRENGT MEN EEN GIDS UIT MAAR ZIT DIE NOG IN DE GOEDKEURINGSFASE?
Zit de sectorgids nog in de goedkeuringsfase (terug te vinden in de visuele tijdstabel maar nog niet opgenomen
in de lijst van het FAVV met de goedgekeurde gidsen); dan neemt u best eens contact op met de beheerder of
met uw beroepsvereniging/sectorfederatie om te vragen wanneer de sectorgids zal goedgekeurd worden (of
wanneer men schat dat deze zal goedgekeurd worden).
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Uitzonderingen zijn slachthuizen, uitsnijderijen, wildbewerkingsinrichtingen: deze kunnen hun ACS enkel en alleen laten
valideren door het FAVV.
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U dient immers de afweging te maken:
 of wachten op de goedgekeurde gids waartegen uw ACS óf door een geaccrediteerde en erkende
OCI óf door het FAVV kan gevalideerd worden (zie “4. Is er een OCI geaccrediteerd voor de
desbetreffende sectorgids?”);
 of niet wachten op de goedkeuring van de gids en onmiddellijk een afspraak maken bij het FAVV
om uw ACS door hen te laten valideren.
Om deze beslissing te kunnen nemen probeert u best een zo correct mogelijk beeld te krijgen van de timing. U
moet ten eerste een idee hebben van wanneer de gids door het FAVV zal goedgekeurd worden. U dient er zich
bovendien van bewust te zijn dat het na de goedkeuring van een gids enige tijd vraagt vooraleer een OCI
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geaccrediteerd en erkend zal zijn voor de desbetreffende sectorgids . Verder is het mogelijk dat na een audit
nog enkele aanpassingen dienen te gebeuren alvorens uw ACS gecertificeerd of gevalideerd kan worden. Ook
dit dient in de timing opgenomen te worden. Met deze vragen kan u best bij uw beroepsfederatie terecht.

WAT ALS ER GEEN SECTORGIDS IS EN ER OOK GEEN GIDS ZAL KOMEN?
Wanneer er geen sectorgids is en geen sectorgids in de maak is, dient u voor de validatie van uw ACS contact
op te nemen met het FAVV. Dit is voor u de enige manier om uw ACS te laten valideren.
Wanneer het FAVV een audit uitvoert aan de hand van een checklist en leidraad gebaseerd op een sectorgids,
werd de auditduur reeds vooraf bepaald. Wil u uw ACS door het FAVV laten valideren maar is er geen
6
sectorgids, dan maakt u best eerst een kostenraming van een audit door het FAVV . Op die manier kan u beter
de nadelen en voordelen afwegen van de validatie van uw ACS.
Kiest u voor een validatie door het FAVV, dan zal u ook de kosten hiervoor moeten dragen. Kiest u niet voor
een gevalideerd ACS, dan betaalt u vanaf 2008 een verhoogde heffing (100 of 40-50%)
Wacht niet te lang met uw aanvraag tot kostenraming en uiteindelijke “audit-bestelling” bij het FAVV. U dient
immers ook rekening te houden met de tijdsperiode tussen de “bestelling” van een audit door het FAVV en het
werkelijke bezoek!
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Hoe een audit aanvragen bij het FAVV? Vul de documenten in en stuur ze op naar uw PCE.

4. IS ER EEN OCI GEACCREDITEERD VOOR DE DESBETREFFENDE SECTORGIDS?
Het ACS kan enkel gecertificeerd worden door een OCI dat erkend is door het FAVV en een accreditatie heeft
voor desbetreffende sectorgids. Op http://www.favv-afsca.fgov.be/autocontrole/org-cert/cert-insp_nl.asp kan
u terugvinden welke OCIs voor welke sectorgidsen een accreditatie hebben en door het FAVV erkend zijn.


Is er een OCI geaccrediteerd en erkend voor de desbetreffende gids, ga dan naar vraag 6.



Vindt u in de lijst geen erkende OCI terug die een accreditatie heeft voor de sectorgids waaronder
uw activiteiten vallen, ga dan naar vraag 5.
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Het FAVV gaat ermee akkoord dat OCI’s een klein aantal eerste audits zonder accreditering kunnen uitvoeren op
voorwaarde dat die OCI’s wel een accreditering hebben aangevraagd. Het zou dus mogelijk zijn u te laten certificeren door
een OCI die momenteel nog niet over een accreditatie beschikt maar deze wel reeds aangevraagd heeft. Dit kan voor uw
bedrijf een minder lange wachttijd opleveren!
6
In het kader van de validatie van ACS’en, zal het FAVV op zijn website een document plaatsen met technische
specificaties voor het bepalen van het aantal mandagen (FAVV > Beroepssectoren > Autocontrole >). In afwachting van de
finale versie van dit document, stelt FEVIA een voorlopige versie op de website beschikbaar bij de beschikbare documenten
Voedingsbeleid. Wanneer u het aantal mandagen combineert met het uurtarief van een auditeur met een universitair
diploma (€ 59,27 per begonnen half uur), krijgt u een idee hoeveel het zal kosten om uw ACS door het FAVV te laten
valideren.
7
De documenten zijn terug te vinden op http://www.favv-afsca.fgov.be/autocontrole/audit/audit_nl.asp
PCE: Provinciale Controle-Eenheid, de lijst van de verschillende PCE’s met bijhorende contactgegevens zijn te vinden op
http://www.favv-afsca.fgov.be/home/contact/contact_nl.asp
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5. IS ER EEN OCI DIE NOG ZAL GEACCREDITEERD WORDEN?
Wanneer u in de lijst van het FAVV geen OCI terugvindt die geaccrediteerd is voor de sectorgids waarbinnen
uw activiteiten vallen, dan zal er hoogstwaarschijnlijk binnenkort wél een OCI zijn die hiervoor accreditatie
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krijgt en hiervoor door het FAVV zal erkend worden. In de praktijk zal het nauwelijks voorkomen dat er een
sectorgids is zonder dat hiervoor een OCI geaccrediteerd en erkend is/zal worden. Neem eventueel contact op
met de beheerder van de gids en vraag hen welke OCI er zich zal voor laten accrediteren.
Indien er echt géén OCI accreditatie zal hebben voor de gids óf indien u niet wil/kan wachten tot er een OCI
geaccrediteerd en erkend is, is een validatie door het FAVV voor u de enige manier om uw ACS te laten
valideren. Aangezien er wel een goedgekeurde sectorgids is, ligt de auditduur hiervoor vast (deze wordt in de
gids vermeld). Vraag hier ook tijdig een audit bij het FAVV aan! Bekijk of u met de overeengekomen timing nog
in 2007 over een gevalideerd ACS kan beschikken. Als de kosten van een audit door het FAVV te hoog oplopen
kan het zijn dat het voordeliger wordt in 2008 de malus te betalen, te wachten tot een OCI geaccrediteerd en
erkend is en dan een gecombineerde audit door die OCI te laten uitvoeren.
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Hoe een audit aanvragen bij het FAVV? Vul de documenten in en stuur ze op naar uw PCE.

6. KIEST U VOOR CERTIFICATIE DOOR EEN OCI?
Wanneer u reeds een privé-lastenboek hebt (BRC, IFS, ISO 22000…-certificaat), loont het meestal de moeite
ook uw ACS door een OCI te laten certificeren. Een OCI die bijvoorbeeld én geaccrediteerd is voor BRC én
geaccrediteerd en erkend is voor de sectorgids waaronder uw activiteiten vallen, kan deze beiden in één audit
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certificeren (one-stop-audit) . Let op, om uw ACS door een OCI te kunnen laten certificeren, dient u de
sectorgids te volgen!
Wanneer uw bedrijfsbeleid op uw bedrijf geen derden (bv. OCI’s) toelaat, kan u uw ACS niet door een OCI
laten certificeren. U kan wel een validatie door het FAVV aanvragen maar dan is een gecombineerde audit niet
mogelijk.
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Hoe een audit aanvragen bij het FAVV? Vul de documenten in en stuur ze op naar uw PCE.

7. IS DE OCI VAN
SECTORGIDS?

UW

PRIVÉ-LASTENBOEK

GEACCREDITEERD

VOOR

DE

Wanneer de OCI die u reeds certificeert voor uw privé-lastenboeken ook accreditatie heeft voor de
sectorgids waaronder uw activiteiten vallen en hiervoor door het FAVV erkend is, kan u door deze OCI een
gecombineerde audit laten uitvoeren.
Wanneer de OCI die u reeds certificeert voor uw privé-lastenboeken nog géén accreditatie heeft voor de
sectorgids waaronder uw activiteiten vallen, vraag hem dan of hij van plan is om dit op termijn wel te doen.
Laat weten dat u een ACS zou willen laten certificeren en vraag of hij zich voor desbetreffende sectorgids wil
laten accrediteren om zo een gecombineerde “audit” mogelijk te maken. Lukt dit niet, dan kan u uitkijken naar
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een erkende OCI die deze beide zaken wel gelijktijdig kan en wil certificeren . U kan ook nog altijd bij het FAVV
terecht maar dan is een gecombineerde audit niet mogelijk.
Laat de OCI dus op tijd weten dat u uw ACS wil laten valideren en dat als u niet bij hem terecht zou kunnen u
misschien op zoek zal gaan naar een OCI die de beiden wel tegelijkertijd kan uitvoeren.
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Wanneer de audit volgens een ACS wordt gecombineerd met een "commerciële" audit van het type BRC, IFS, ISO22000 is
een verkorting van de duur van de audit mogelijk. Meer uitleg hierover vindt u in bijlage 3.
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Op http://economie.fgov.be/organization_market/Belac/Documents/docs_pdf/6-013_EN.pdf vindt u onder document 6013 een lijst van de geaccrediteerde certificatie-instellingen van producten
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III.

NOG ENKELE BIJZONDERHEDEN

VALT U ONDER HET MB VERSOEPELINGEN?
Voor de sector transformatie valt u onder het MB versoepelingen onder de volgende voorwaarden;



B2B
én maximaal 2 voltijdse werknemers

Voor andere gevallen, kunt U op de website van het FAVV (FAVV > Beroepssectoren > Autocontrole >
Versoepelingen) gemakkelijk nagaan of u een zeer kleine onderneming (ZKO) bent die onder het MB
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Versoepelingen valt.
Bedrijven die onder het MB Versoepelingen vallen volgen dezelfde gids als bedrijven waarop dit MB niet van
toepassing is. In de gidsen wordt een extra hoofdstuk voorzien voor deze bedrijven. Voor deze bedrijven zal
ook geen specifieke checklist opgesteld worden. In de checklists van de bijhorende sectorgidsen wordt
aangegeven welke eisen niet gelden voor de ZKO’s die aanspraak kunnen maken op de "versoepelingen". Ook
in de leidraden zal worden aangegeven wanneer voor deze bedrijven de eisen anders geïnterpreteerd dienen
te worden.

RESIDUAIRE ACTIVITEITEN
In een eerste voorstel tot aanpassing van het bonus-malussysteem, werd voorzien dat operatoren met
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nevenactiviteiten die minder dan 20% uitmaken van de totale omzet en hiervoor over een BRC, IFS of ISO
22000 certificaat beschikken, ook zonder validatie van het ACS voor deze activiteiten van de bonus zouden
kunnen genieten. Dit is onder de voorwaarde dat deze operatoren ook voor de activiteiten die wel onder het
toepassingsgebied van een gids vallen, de bonus zouden toegekend krijgen.
De zuivelsector, waarvan de sectorgids reeds in 2005 goedgekeurd werd, heeft op basis van dit voorstel reeds
een overeenkomst kunnen sluiten met het FAVV. In de zuivelsector hebben immers een aantal operatoren
producten die niet onder de scope van de zuivelgids vallen, bijvoorbeeld de productie van sojadrinks of
fruitsap. De overeenkomst van BCZ houdt in dat de bonus van 15% ook wordt toegekend aan bedrijven met
minder dan 20% nevenactiviteiten die niet door een sectorgids afgedekt worden. Voorwaarde hierbij is dat de
bedrijven voor al hun activiteiten beschikken over een BRC, IFS of een ISO 22.000 certificaat.
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MB van 24 oktober 2005 betreffende de versoepelingen van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de
traceerbaarheid in sommige bedrijven van de levensmiddelensector. Dit MB is terug te vinden op: http://www.favvafsca.fgov.be/autocontrole/leg/legislation_nl.asp
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Nevenactiviteit = Residuaire activiteit = Activiteit die buiten het toepassingsgebied van een goedgekeurde gids valt
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BIJLAGE 2
Jaarlijkse heffingen in de sector “transformatie” (na indexering vanaf 1 januari 2007)
- Forfaitaire heffing 101,21 euro
- Variabele Heffing i.f.v. aantal bezoldigde personen
Aantal bezoldigde personen
éénmanszaken
1-4 werknemers
5-9 werknemers
5-19 werknemers
20-49 werknemers
50-99 werknemers
≥100 werknemers

Bedrag (€)
102,22
178,13
497,94
989,81
1.979,62
4.950,07
7.589,57

Aanpassing jaarlijkse heffing op basis van het al dan niet beschikken over een gevalideerd ACS
Jaar

2007
Vanaf 2008

Sectoren met goedgekeurde gids

Sectoren zonder goedgekeurde gids

ACS OCI-gecertificeerd

ACS FAVV-

Geen gevalideerd

ACS FAVV-

Geen gevalideerd

of FAVV- gevalideerd

gevalideerd

ACS

gevalideerd

ACS

coëf. 0,85

coëf. 1

coëf. 1,15

coëf. 1

coëf. 1

coëf. 0,85

coëf. 2

coëf. 0,85

coëf. 0,85

Aantal bezoldigde personen

Bedrag (€)

éénmanszaken
1-4 werknemers
5-9 werknemers
5-19 werknemers
20-49 werknemers
50-99 werknemers
≥100 werknemers

102,22
178,13
497,94
989,81
1.979,62
4.950,07
7.589,57

coëf. 2

12

Bedrag (€)
coëf. 0,85
86,89
151,41
423,25
841,34
1.682,68
4.207,56
6.451,135

Bedrag (€)
coëf. 2
204,44
356,26
995,88
1.979,62
3.959,24
9.900,14
15.179,14

1

Verschil (€)
coëf. 2 - coëf. 0,85
117,55
204,85
572,63
1.138,28
2.276,56
5.692,58
8.728,01

12

De onderhandeling over het Bonus-malusvoorstel liggen wegens de verkeizingen even stil maar verwacht wordt dat de malus in 2008 “slechts”
40-50% zal zijn ipv. 100%. Stel dat de malus 45% zou zijn…In dat geval wordt het verschil tussen de heffingen bij het hebben van een gevalideerd
ACS en het niet beschikken over een gevalideerd ACS als volgt:

Aantal bezoldigde personen
éénmanszaken
1-4 werknemers
5-9 werknemers
5-19 werknemers
20-49 werknemers
50-99 werknemers
≥100 werknemers

Verschil (€)
coëf. 1,45 - coëf. 0,85
61,33
106,88
298,76
593,88
1.187,77
2.970,04
4.553,74
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BIJLAGE 3
Wanneer de audit volgens een ACS wordt gecombineerd met een "commerciële" audit van het type BRC,
IFS, ISO22000 is een verkorting van de duur van de audit mogelijk.
Als antwoord op de vraag hoe groot die verkorting van de auditduur kan zijn kunnen we enkel de
aanbevelingen van het Nationaal Advies Comité (NAC) geven. Het is immers mogelijk dat een OCI een andere
verkorting kan toepassen als ze dit bij BELAC kunnen rechtvaardigen. Deze aanbevelingen zijn ook terug op de
website van CERTIBEL in het document waarin een overzicht wordt gegeven van de ingenomen standpunten
voor de verschillende levensmiddelencertificatiesystemen (http://www.belab.be/spip.php?rubrique22).

Het NAC stelt voor de volgende tabel toe te passen om de verkorting van de duur van de audit te berekenen bij
de organisatie van een gecombineerde audit :

Verkorting van de duur van de audit

ACS

ACS

BRC

IFS

HACC-v3

ISO 22000

ISO 9001

67%

67%

40%

40%

20%

67%

40%

40%

30%

40%

40%

30%

40%

30%

BRC

67%

IFS

67%

67%

HACCP v3

40%

40%

40%

ISO 22000

40%

40%

40%

40%

ISO 9001

20%

30%

30%

30%

30%
30%

OPMERKINGEN :
 De verkortingen betreffen enkel de duur van de audit in de onderneming. Ze zijn niet van toepassing
op de tijd voor het opmaken van verslagen.
 Het bovenstaande principe is NIET van toepassing voor de beperkte ACS-systemen voor KMO’s.
 voor ISO9001 : de BELAC-regels preciseren dat een verkorting van de duur van de audit van max. 30
% kan worden toegestaan voor de certificatie (bijvoorbeeld in geval van gecombineerde audits). Het
NAC stelt voor dat percentage te verlagen tot 20 % indien de onderneming enkel een ACS heeft
opgezet.
 Wanneer verschillende systemen verschillende audittijden voorzien (bijvoorbeeld, voor dezelfde
onderneming : IFS = 2 dagen, BRC = 1.5 dag), is de verkorting van toepassing op de kortste van deze
twee tijden.
 De tijden worden afgerond tot de dichtsbijgelegen ¼ dag.
Voorbeeld van toepassing van de tabel:
Op basis van de volgende hypothetische duur van de audits (uitgedrukt in dagen):
Duur van audit ACS : 1.5
Duur van audit BRC : 2
Duur van audit IFS : 3
Duur van audit HACCP-v3 : 1.5
9

Duur van audit ISO22000 : 3
 Gecombineerde audit ACS + BRC : 2 + 1.5*(1-67%) = 2.5 dagen
 Gecombineerde audit ACS + BRC + IFS : 3 + 2*(1-67%) + 1.5*(1-67%) = 3 + 0.67 + 0.5 = 4.17 dagen
(afgerond op 4,25 dagen)
 Gecombineerde audit BRC + IFS : 3 + 2*(1-67%) = 3.67 dagen (afgerond op 3.75 dagen)
 Gecombineerde audit ACS + ISO22000 = 3 + 1.5*(1-40%) = 3.9 dagen (afgerond op 4 dagen)
 Gecombineerde audit BRC + ISO9001 = 2 dagen + duur van audit ISO9000-30%

Opmerkingen van het FAVV :
- OCI’s zullen in de praktijk werken op basis van goedgekeurde gidsen met specifieke checklists die
kunnen verschillen van de generieke checklist. De generieke checklists zullen in het kader van audits
enkel worden gebruikt door de ambtenaren van het FAVV, in de sectoren waar geen enkele gids
beschikbaar is.
- Alle punten van de specifieke ACS-checklist moeten tijdens een audit worden gecontroleerd. Bij een
gecombineerde audit moet de audit vooral betrekking hebben op het autocontrolesysteem. Formeel
gezien kan de tijd die wordt besteed aan een ACS-audit dus niet verkort worden. In voorkomend geval
kan de tijd die nodig is om de naleving van de andere standaarden te controleren, worden verkort
maar het Agentschap heeft zich niet uit te spreken over deze verkortingen, waarover eventueel moet
worden onderhandeld met de beheerders van die standaarden.
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