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TOEPASSINGSMODALITEITEN VOOR ACCREDITATIE
MET BETREKKING TOT GIDSEN AUTOCONTROLE IN DE
SECTOR VAN DE VOEDINGSINDUSTRIE
EN DE TOELEVERINGSBEDRIJVEN ERVAN,
INBEGREPEN HET TOEPASSEN VAN HET PRINCIPE VAN
EEN FLEXIBELE SCOPE.

1.

DOELSTELLINGEN VAN HET DOCUMENT EN NORMATIEVE
REFERENTIES

Het voorliggende document heeft tot doel de principes voor de accreditatie voor de autocontrolegidsen vast te leggen die dienen gevolgd te worden door de certificatie-instellingen en
inspectie-instellingen in het kader van de autocontrole in de verschillende sectoren die behoren tot de voedselketen, inclusief de toeleveranciers van de primaire productie.
Binnen het kader van het KB van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht
en traceerbaarheid in de voedselketen, worden Gidsen opgesteld onder initiatief van de verschillende sectoren en subsectoren, welke actief zijn in de voedselketen.
Gidsen worden gevalideerd door het FAVV, en genotificeerd aan BELAC. Zij worden hierna
beschouwd als een publiek toegankelijk lastenboek, waarop bedrijven uit de betreffende sector of subsector kunnen beoordeeld worden door het FAVV of, indien zij hiervoor de toestemming hebben van het FAVV, door OCI’s (onafhankelijke controle-instellingen: door
BELAC of door een equivalente accreditatieorganisatie geaccrediteerde inspectieorganismen
en/of certificatieorganismen) die daarvoor een erkenning moeten bekomen van het FAVV.
Belangrijke opmerking: De autocontrolegidsen leggen 1 of meerdere van de volgende accreditatienormen als basis op:
- EN ISO/IEC 17020: Conformiteitsbeoordeling - Algemene criteria voor het functioneren
van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren.
- EN 45011 (ISO Guide 65) Algemene eisen voor instellingen die productcertificatiesystemen uitvoeren (tot 01.03.2015) - ISO/IEC 17065: Conformiteitsbeoordeling - Eisen
voor certificatie-instellingen die producten, processen en diensten certificeren.
- ISO/IEC 17021: Beoordeling van de conformiteit — Eisen voor de organisaties die van
managementsystemen beoordelen.
Er moet steeds voldaan zijn aan de criteria van de toepasselijke norm(en) en de bijkomende
IAF/ILAC/EA/BELAC guidelines zoals opgenomen in de documenten BELAC 2-201, BELAC 2-312 en BELAC 2-302, respectievelijk voor inspectie, systeemcertificatie en productcertificatie.
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2.

BESTEMMELINGEN

Met opvolging van de actualisering:
-

De leden van de Coördinatiecommissie
De leden van het Accreditatiebureau
Het Accreditatiesecretariaat
De auditoren voor de evaluatie van de keuringsinstellingen en van de certificatieinstellingen van kwaliteitsmanagementsystemen en producten
De geaccrediteerde keuringsinstellingen en de certificatie-instellingen van kwaliteitsmanagementsystemen en producten

Zonder opvolging van de actualisering:
-

Elke aanvrager
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3.

ACCREDITATIE VOOR GIDSEN AUTOCONTROLE

In de Gidsen en in een aantal aanvullende FAVV procedures wordt duidelijk gesteld op welke
wijze en volgens welk systeem de bedrijven, actief in de voedselketen moeten gecontroleerd
worden op hun compatibiliteit met de in de Gids voorgeschreven richtlijnen aangaande de
opzet en implementatie van een autocontrolesysteem.
Naast het voldoen aan de accreditatievereisten en de specifieke vereisten opgelegd in de gids
dienen de instellingen ook aan te tonen dat zij de erkenningsvoorwaarden van het FAVV respecteren: Er moet aangetoond worden dat voldaan is aan alle wettelijke eisen, die aan de Onafhankelijke Controle Instellingen (OCI) worden opgelegd door het Koninklijk Besluit van 14
november 2003 binnen het kader van de uitvoering van inspectie of certificatie overeenkomstig de Gidsen autocontrole (wordt bij de evaluatie van de eerste aanvraag gecontroleerd).
In principe wordt de accreditatie gids per gids aangevraagd en gids per gids geëvalueerd door
BELAC. Een eerste accreditatieaanvraag van een OCI voor een Gids autocontrole gaat steeds
gepaard met een kantooraudit en een opvolging op het terrein.
Daarnaast wordt evenwel ook de mogelijkheid gegeven aan de OCI's om gebruik te maken
van een systeem van flexibele scope.

4.

4.1.

TOEPASSING VAN DE FLEXIBELE SCOPE VOOR DE GIDSEN
AUTOCONTROLE
Het principe van de flexibele scope

De accreditatie wordt aangevraagd en toegekend voor één of meerdere (wel omschreven) activiteitsdomeinen in plaats van voor één of meerdere specifieke activiteiten. Deze activiteitsdomeinen kunnen worden omschreven als groepen van standaarden/lastenboeken en/of categorieën van producten.
Nieuwe activiteiten in het geaccrediteerde domein (groep en/of categorie) kunnen worden
toegevoegd en uitgevoerd onder de accreditatie zonder dat een uitbreidingsaudit noodzakelijk
is indien aan een aantal voorwaarden is voldaan. De evaluatie van de toegevoegde activiteiten
wordt nadien tijdens de eerstvolgende audit uitgevoerd.
Om aanspraak te kunnen maken op het toekennen van een flexibele scope moet het aanvragende organisme:
- over een kwaliteitssysteem beschikken waarvan de effectiviteit is aangetoond en bevestigd
tijdens eerdere evaluaties;
- een management en een technische staf hebben die gekwalificeerd is voor en ervaring heeft
met de onder accreditatie aangevraagde activiteitsdomeinen;
- over de middelen (materieel en personeel) beschikken om (nieuwe) procedures - die nodig
zijn om nieuwe toepassingen toe te kunnen voegen - te ontwerpen, uit te werken, aan te passen en in de praktijk te brengen;
- een algemene aanpak en procedure(s) hebben voor het beheren en valideren van nieuwe activiteiten.
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De organisatie moet na het toekennen van een flexibele scope ten allen tijde de volgende gegevens kunnen voorleggen:
- registraties van al de ondernomen stappen om nieuwe activiteiten te beheren en beheersen en
onder accreditatie te brengen.
- een gedetailleerde en actuele lijst van de welke activiteiten onder accreditatie kunnen worden uitgevoerd.
In het geval dat de accreditatiecriteria, die kenmerkend zijn voor een accreditatie op basis van
een activiteitsdomein, niet nageleefd worden en in functie van de ernst van de vastgestelde
tekortkomingen, kan het Accreditatiebureau besluiten tot het schrappen van één of meerdere
activiteitsdomeinen uit het toepassingsgebied of tot het intrekken van de mogelijkheid van de
accreditatie per activiteitsdomein. Het behoud van een accreditatie op basis van specifieke
activiteiten kan dan overwogen worden.
4.2.

Toepassing van de flexibele scope voor de gidsen autocontrole

In het geval van de accreditatie voor gidsen autocontrole geldt het principe van flexibele scope enkel voor de OCI's die beschikken over een specifieke BELAC accreditatie in de voedselketen voor de met de gids overeenstemmende accreditatienorm (accreditatie voor ofwel productcertificatie / inspectie in de voedselketen, ofwel systeemcertificatie volgens ISO 22000 of
GMP dierenvoeders).
Voor de toepassing van de flexibele scope zijn de autocontrole Gidsen (welke reeds zijn gevalideerd door het FAVV, of die zich in de aanloopfase tot validatie bevinden) in bepaalde
sectorgroepen onderverdeeld (zie bijlage). Deze lijst kwam tot stand in overleg met het FAVV
en zal regelmatig worden herzien. Bijkomende gidsen zullen in bestaande groepen onderverdeeld worden maar kunnen zo nodig ook in een nieuwe groep worden onderverdeeld. De
reeds goedgekeurde gidsen zijn in vet aangegeven in de 2de kolom en voor deze gidsen is/zijn
ook de overeenstemmende accreditatienorm(en) aangegeven in de volgende kolommen.
Voor het toekennen van een flexibele scope voor de autocontrole gidsen moet de inspectieinstelling / certificatieinstelling - bovenop de algemene eisen voor de flexibele scope (zie 4.1)
en de eisen voor een accreditatie gids per gids (zie 3) – specifiek zijn competentie aantonen
omtrent de volgende punten :
1) de competentie om een nieuwe gids te integreren in het kwaliteitssysteem (procedure “interne validatie”)
2) de competentie voor sector (deze kan in voorkomend geval aangetoond worden op basis
van accreditatie voor een autocontrolegids of een privé lastenboek behorende tot dezelfde
sector) (Zie 4.5 en Bijlage)
4.3.

Gedetailleerde werkwijze voor de flexibele scope voor de gidsen autocontrole

De OCI dient een aanvraag tot accreditatie in te dienen waarin aangegeven moet worden dat
ze wenst deel te nemen aan het principe van flexibele scope en voor welke sectorgroep of
groepen.
De OCI dient aan te tonen dat zij over interne procedures beschikt voor de validatie – binnen
het kader van de toepassing van een flexibele scope – van de processen opgezet binnen haar
organisatie voor de certificatie / inspectie overeenkomstig de Gidsen autocontrole (ook wel
“procedure interne validatie” genoemd).
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Hiertoe dienen minimaal de volgende procedures ontwikkeld / herzien te worden door de OCI
opdat deze afgestemd zouden kunnen worden op het nieuwe certificatie- / keuringsschema:
- procedure voor de kwalificatie van de auditoren (conform het KB autocontrole + eventuele
aanvullingen in de gids);
- procedure voor het opleiden van auditoren;
- procedure met betrekking tot het inspectie- / certificatieproces;
Deze procedures moeten voor elke Gids (of onderdeel van de Gids, indien relevant) waarvoor
de OCI actief wordt, worden toegepast en er moet aangetoond worden dat:
- de kwalificatieprocedures als mede de kwalificatie zelf en de competentie van het personeel
aangetoond worden om de toepassing van betreffende Gids te kunnen controleren in de betrokken bedrijven.
- het inspectieproces of certificatieproces, daarbij inbegrepen alle procedures, werkinstructies,
formulieren, toepassingsmodaliteiten e.d.m. volledig uitgewerkt zijn.
Tevens dient in de hoger genoemde procedure van de OCI in het kader van de flexibele scope
er een formele interne validatie plaats te vinden van alle interne processen opgezet voor de
certificatie / inspectie overeenkomstig de Gids. Dit houdt in dat hiertoe bevoegd personeel
van de OCI bevestigt dat, in principe na de uitvoering van o.a. monitoring van auditoren, het
opvolgen van audits / inspecties, het nazicht / herziening van procedures en het nazicht / herziening van de rapporten, enz., de processen geoptimaliseerd worden om zodoende het beoogde resultaat te bereiken. Registraties dienen hiervan bijgehouden te worden.
De procedures van de OCI moet voorzien in registraties die duidelijk aantonen wanneer en
voor welke Gids (of onderdeel van de Gids, indien relevant) ze onder accreditatie actief is
geworden en wie de goedkeuring heeft gegeven. Pas na deze interne goedkeuring kan de OCI
certificaten afleveren onder accreditatie.
4.4.

Beoordeling van de eerste aanvraag door een OCI voor een sectorgroep

Wanneer de OCI aangeeft dat ze wil deelnemen aan het principe van flexibele scope en dat de
procedures voor de validatie voorzien zijn dan kan de OCI bij BELAC een aanvraag indienen
voor een of meerdere sectorgroepen. Deze aanvraag is de facto beperkt tot de gidsen in de
groep waarvoor de OCI over een accreditatie voor de vereiste accreditatienorm(en) beschikt.
Eventuele uitbreidingen voor andere accreditatienormen vallen niet onder de huidige procedure. Dergelijke uitbreidingen worden behandeld overeenkomstig de normale procedure voor
een initiële accreditatie.
Bij de aanvraag voor een sectorgroep is de OCI niet verplicht om actief te worden voor alle
Gidsen binnen een sectorgroep.
BELAC zal een documentaire audit uitvoeren en eveneens één (of meerdere) audits / inspecties overeenkomstig een Gids binnen de sectorgroep opvolgen op het terrein.
Tijdens de documentaire audit zal naast de gebruikelijke evaluatie volgens BELAC 3-11 en
BELAC 3-12 geëvalueerd worden of de procedures voor de validatie in de context van de
flexibele scope bestaan en of ze correct toegepast zijn voor alle Gidsen binnen de sectorgroep
waarvoor de OCI actief is.
In het rapport van BELAC wordt expliciet vermeld of de OCI voldoet aan 4.3.
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Indien aan de documentaire audit en aan de audit op het terrein een positief gevolg kan gegeven worden en de instelling voldoet aan 4.2, dan wordt de accreditatie voor de hele sectorgroep toegekend, zelfs indien de OCI nog niet actief is voor bepaalde Gidsen binnen de sectorgroep.
Na het verlenen van de accreditatie voor een sectorgroep mag de instelling actief worden voor
andere Gidsen binnen de toegekende sectorgroep zonder voorafgaande melding aan BELAC,
mits toepassing van 4.3.
4.5.

Beheer van de aanvraag door een OCI voor andere sectorgoepen - Valorisatie
van de accreditatie voor andere standaarden of lastenboeken in de sectoren van
de voedselketen

Indien de OCI na het verlenen van de accreditatie voor een sectorgroep, een aanvraag indient
voor een andere sectorgroep, dan zal een nieuwe documentaire audit en terreinaudit nodig zijn
zoals hiervoor beschreven.
Indien de OCI geaccrediteerd is door BELAC voor minstens één sectorgroep en indien de
OCI geaccrediteerd is door BELAC of equivalent voor andere standaarden of privaat lastenboeken met betrekking tot de voedselveiligheid (Globalgap, GMP dierenvoeders, specifieke
productlastenboeken, etc…) relevant voor een andere sectorgroep (en voor zover de betrokken versies voedselveiligheidseisen omvatten) opgenomen in de laatste kolom van de tabel in
bijlage 1, dan worden deze in rekening genomen voor de accreditatie voor de sectorgroepen
die de OCI bijkomend aanvraagt. De accreditaties voor overeenstemmende sectoren (categorie) van de standaarden BRC / IFS / ISO 22000 kunnen evenwel enkel in rekening gebracht
worden indien de OCI actief is (certificatieactiviteiten lopend heeft) voor BRC / IFS / ISO
22000 in de betrokken sectorgroep.
Voor andere Standaarden / private lastenboeken met betrekking tot de voedselveiligheid die
niet in de laatste kolom van de tabel in bijlage 1 werden opgenomen maar waarvoor een OCI,
voor de betrokken versies, een accreditatie heeft, kan onderzocht worden of en in welke mate
en voor welke sector(en) ze in rekening gebracht kunnen worden voor de flexibele scope. De
laatste kolom van de tabel in bijlage 1 is bijgevolg niet noodzakelijk exhaustief.
Indien de OCI een BELAC accreditatie bekomen heeft voor minstens één sectorgroep, dan is
het niet nodig om audits op het terrein uit te voeren in de betrokken sectorgroep(en), binnen
dewelke accreditaties verleend zijn door BELAC of equivalent voor andere standaarden of
lastenboeken met betrekking tot de voedselveiligheid.
Een documentaire audit zal echter wel nodig zijn om naast de gebruikelijke evaluatie volgens
BELAC 3-11 en BELAC 3-12 te evalueren of de procedures voor de validatie in de context
van de flexibele scope bestaan en of ze correct toegepast zijn voor alle Gidsen binnen de
sectorgroep waarvoor de OCI actief is.

4.6.

Beheer en opvolging van de accreditatie overeenkomstig de flexibele scope

Na het verlenen van de accreditatie voor een sectorgroep mag de instelling actief worden voor
andere Gidsen binnen de toegekende sectorgroep zonder voorafgaande melding aan BELAC,
mits “interne validatie” (4.3).
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De nieuwe activiteiten van de OCI binnen de sectorgroep zullen door BELAC geëvalueerd
worden tijdens de accreditatie-audits
Er zal door het BELAC auditteam geëvalueerd worden of de competentie van de OCI voor de
Gids(en) waarvoor de OCI actief is geworden, kan bestendigd worden.
Overeenkomstig de algemene principes van de flexibele scope (zie 4.1) kan het Accreditatiebureau, indien blijkt dat de competentie van de OCI voor de Gids(en) waarvoor de OCI actief
is geworden of reeds was, niet bestendigd kan worden, besluiten tot het schrappen van één of
meerdere sectorgroepen uit het toepassingsgebied of tot het intrekken van de mogelijkheid
van de accreditatie per sectorgroep. Het behoud van een accreditatie op basis van specifieke
activiteiten kan dan overwogen worden.
4.7.

Toepassingsgebied

In de bijlage bij elke accreditatiecertificaat wordt de sectorgroep vermeld overeenkomstig de
betrokken accreditatienorm (kolomen 4, 5 en 6). Een accreditatie kan enkel toegekend worden
voor de sectoren waarvoor er voor de betrokken norm goedgekeurde gidsen zijn.
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Bijlage 1
Bijlage 1: Sectorgroepen met betrekking tot autocontrolegidsen en (commerciële) standaarden of privaat lastenboeken, te gebruiken in het kader van
de flexibele scope
Sectorgroep

Gids *

1

Vers en diepgevroren rood vlees,vers en G-003
diepgevroren gevogelte, verse en diepge- G-006
vroren vleesbereidingen en vleesproducten G-018
G-019

2

Verse en diepgevroren vis, verse en diep- G-032
gevroren visbereidingen en producten

3

Eieren

4

Zuivelproducten

5

6

G-002
G-005
G-009
G-034
Verse en diepgevroren groenten en fruit, G-014
gedroogd fruit - peulvruchten
Dranken

G-004
G-029

Accreditatienorm(en)

Standaarden en lastenboeken**

EN/ISO/
EN 45011 EN/ISO/
IEC 17020 ISO/IEC
IEC 17021
17065
ISO 22000 categorie C
X
BRC categorie 1, 2, 3, 8, 9, 11
X
IFS groep 2, 3, 7
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
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ISO 22000 categorie C
BRC categorie 2, 8, 9, 11
IFS groep 4, 8
ISO 22000: categorie C
BRC: categorie 7
IFS: groep 1
ISO 22000: categorie C
BRC: categorie 7
IFS: Groep 6
ISO 22000: categorie D
BRC: categorie 5, 6
IFS: Groep 5
ISO 22000: categorie E
BRC: categorie 12, 13
IFS: Groep 11

7

Oliën en vetten

8

Brood en banketbakkerij,
snacks en ontbijtgranen

G-024

X

zoetwaren, G-022
G-026

X
X

9

Hermetisch verpakte producten stabiel bij
kamertemperatuur

10

Kant-en-klaar te verhitten bereide gerech- G-023
ten, horeca
G-025
G-031
G-041
Droge producten, voedingsingrediënten
G-011
G-027

X
X

Bestrijdingsmiddelen, meststoffen

X
X
X

11

12

13

Primaire plantaardige productie

ISO 22000: categorie E
BRC: categorie 18
IFS : Groep 16
ISO 22000: categorie E
BRC: categorie 16, 17
IFS: Groep 12, 14, 15
ISO 22000: categorie E
BRC: categorie 11
IFS: groep 9
ISO 22000: categorie G
BRC: categorie 10
IFS: groep 10

X
X
X

G-010
G-028
G-035
G-036
G-038 partim agrotoelevering
G-040 module A, B en
D**
G-033

X

ISO 22000: categorie E
BRC: categorie 15
IFS: Groep 13, 17
ISO 22000: categorie L

X

X

X
X
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Lastenboek geïntegreerd pitfruit,
EG-verordening Nr 834/2007 (partim plantaardig)
ISO 22000: categorie B
GlobalG.A.P. Integrated Farm Assurance crops base; IKKB, Flandria

14

15

16
17
18
19

Primaire dierlijke productie

Dierenvoeders, maalderijen

G-030
X
G-040 module C**

G-001
G-020
G-038 partim
food/feed

Aquacultuur
Transport (1)
G-017
Detailhandel (business to consumer) (2)
G-007
Groothandel in voedingswaren(bussines G-039
to consumer) (3)

EG-verordening Nr 834/2007 (partim dierlijke)
ISO 22000: categorie A
GlobalG.A.P. Integrated Farm Assurance Livestock base
IKM, Meritus, Certus, Belplume, Blanc
Bleu Qualité Supérieure (Prowalbeef)

X

X
X
X

X
X
X

ISO 22000: categorie F
GMP regeling OVOCOM diervoeders
BRC: categorie 11

ISO 22000: categorie A
ISO 22000: categorie J
ISO 22000: categorie H
ISO 22000: categorie H

(1). Er is geen aparte accreditatieaudit vereist indien de instelling reeds beschikt over een accreditatie voor een gids waar er reeds sprake is van
transport en op voorwaarde dat de instelling beschikt over een accreditatie volgens de norm die voorzien is in de gids transport (G-017)
(2). Er is geen aparte accreditatieaudit vereist indien de instelling reeds beschikt over een accreditatie voor een gids waar er reeds sprake is van detailhandel (business tot consumer) en op voorwaarde dat de instelling beschikt over een accreditatie volgens de norm die voorzien is in de gids detailhandel (G-007)
(3). Er is geen aparte accreditatieaudit vereist indien de instelling reeds beschikt over een accreditatie voor gids G-007 (detailhandel) en G017
(transport).
** G-040 wordt steeds als geheel geaccrediteerd. Dit heeft voor gevolg dat de flexibele scope voor G-040 enkel kan toegepast worden voor zover de
OCI zowel geaccrediteerd is voor sectorgroep 13 als voor sectorgroep 14
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* Lijst gidsen welke reeds zijn gevalideerd door het FAVV, of die zich in de aanloopfase tot validatie bevinden
De Goedgekeurde gidsen worden in de tabel in vet aangegeven – stand van zaken op 15 juli 2013
G-001 Autocontrolegids Dierenvoeders
G-002 Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie
G-003 Gids voor de autocontrole in de slagerij
G-004 Autocontrolegids voor de brouwerijsector
G-005 Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie
G-006 Generische autocontrolegids voor pluimveeslachthuis en -uitsnijderij
G-007 Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in algemene voedingswaren
G-009 Gids voor autocontrole van de ophaling en het transport van rauwe melk
G-010 Autocontrolegids in de sector van de productie en de distributie van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik
G-011 Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem in de sector van de voedingssupplementen
G-014 Gids Autocontrole: aardappelen-groenten-fruit verwerkende industrie en handel
G-017 Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen
G-018 Generisch autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt vlees, vleesbereidingen en
separatorvlees voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren
G-019 Gids voor Autocontrole en Traceerbaarheid: Vleesproducten-Bereide maaltijden-Salades-Natuurdarmen
G-020 Autocontrolegids voor de Maalderijen
G-022 Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie
G-023 Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem in de Horecasector
G-024 Gids Autocontrole en Traceerbaarheid voor de margarine industrie
G-025 Gids voor goede hygiënepraktijken en autocontrole voor grootkeukens en verzorgingsinstellingen
G-026 Gids voor goede hygiënepraktijken in de broodbakkerij - banketbakkerij - chocoladebewerking - ijsbereiding
G-027 Gids autocontrole van de koffiebranderijen
G-028 Sectorgids Productie Organische Meststoffen
G-029 Autocontrole Gids van de productiebedrijven van water, frisdranken en vruchtensappen en nectars
G-030 Gids van goede Bijenteeltpraktijken
G-031 Gids voor goede hygiënische praktijken in de frituur
G-032 Gids Autocontrole en Traceerbaarheid Vissector
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G-033 Sectorgids autocontrole voor de aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de Primaire Plantaardige Productie
G-034 Gids autocontrole voor de verwerking van hoevezuivel
G-035 Autocontrolegids in de sector van de productie en de distributie van minerale meststoffen voor beroepsmatig gebruik in de land- en tuinbouw
G-036 Autocontrolegids voor de sector van de fabricatie, het verpakken, importeren en verdelen van potgronden
G-038 Autocontrolegids voor de handel in granen en agro-toelevering
G-039 Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren
G-040 Sectorgids voor de primaire productie
G-041 Autocontrolegids voor de voorschoolse groepsopvang van 0 tot 3-jarigen
** Lijst (commerciële) standaarden en (privaat) lastenboeken onder accreditatie
BRC
IFS
GMP Diervoeders – ovocom
Meritus – Belbeef vzw
Certus – Belpork vzw
IKM - Interprofessionele Werkgroep IKM-QFL-QMK
IKKB Standaard voor de Plantaardige Productie- OVPG (Overlegplatform voor de Verwerking van Plantaardige Grondstoffen) - AGROFRONT
(Representatieve orgaan van de Belgische landbouworganisaties: Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond en Fédération Wallonne de l'Agriculture).
Lastenboek geïntegreerd pitfruit: Lastenboek en veldboek voor de geïntegreerde productie van pitfruit volgens het Ministerieel Besluit van de
Vlaamse regering van 13/02/2003 voor bedrijven gelegen in het Vlaamse gewest en ‘L’arrêté du Gouvernement Wallon’ van 29/04/2004 voor bedrijven gelegen in het Waalse gewest
EG-verordening Nr 834/2007: EG-verordening Nr 834/2007 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen
_______________________________________________________________________________________________________________________
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