
 

Overzicht wijzigingen gids G-O14: - versie 5  

Algemeen: 
1. 2 extra (generieke) hoofdstukken 

2. Uitbreiding met activiteiten: 

a. Bewerkte vis en visserijproducten 

b. Verse groenten- en fruitsappen 

3. Nevenstroom dierenvoeder en de bijhorende productsteekkaarten: geschrapt. Voor deze 

activiteit dient de autocontrolegids G-001 van Ovocom gevolgd te worden. Meer info: 

https://www.ovocom.be/G-001.aspx 

 
• Hoofdstuk 1: 

o Deel 1.1: toevoeging generieke hoofdstukken aan inhoudsopgave gids en 

verwijzing naar eigen checklist van de gids wijzigen door generieke checklist van 

het FAVV. Schrappen productsteekkaarten 

o Deel 1.2.2.2: uitbreiding scope naar bewerkte diepgevroren vis- en 

visserijproducten – idem voor deel 1.2.3.4 

o Deel 1.2.4.3: verduidelijking handel in zaaizaad 

o Deel 1.2.3: uitbreiding scope met verse fruitsappen 

o Aanpassing inhoudsopgave autocontrole gids handel 

 

• Hoofdstuk 2 Handel: 

o Deel 2.1.2: verwijzing naar generiek hoofdstuk 20 betreffende technische 

hulpstoffen 

o Nieuw: 2.1.12: Reglementering met betrekking tot novel food 

 

• Hoofdstuk 2 Verwerking: 

o Deel 2.1.2: verwijzing naar generiek hoofdstuk 20 betreffende technische 

hulpstoffen 

o Deel 2.1.6: verwijzing naar generiek hoofdstuk betreffende food contact materials 

o Nieuw: 2.1.12: Reglementering met betrekking tot novel food 

o Deel 2.2.1: Toevoeging wetgeving anorganische tin 

o Nieuw: 2.3.8: reglementering met betrekking tot bewerkte vis en visserijproducten 

 

• Hoofdstuk 3: 

o Deel 3.4:  

 verwijzing naar geschrapte KB van 30/11/1999 schrappen 

 Wijziging indeling: 

• 3.4.1: Fytolicentie 

• 3.4.2 Erkenning in het kader van de handelsnormen groenten en 

fruit (volgens omzendbrief van 03/03/2016) 

o Deel 3.6.1b:  

https://www.ovocom.be/G-001.aspx


 

 n.a.v. afstemming met Caroline De Praeter van FAVV: verduidelijking dat 

onverwerkte verpakte groenten en/of fruit vrijgesteld zijn van de 

verplichte voedingswaardevermelding 

o Deel 3.6.2: intrekken 

o Deel 3.7.2: schrapping deel intracommunitaire handel wegens verhuis naar nieuw 

stuk 3.4.2 

 

• Hoofdstuk 5 Handel: 

o Deel 5.1.1: schrappen van eis 5.1.1 c en d want vereisten van geschrapte KB van 

30/11/1999 

 

• Hoofdstuk 5 Verwerking: 

o Deel 5.7.1c: uitbreiding naar bewerkte diepgevroren vis- en visserijproducten 

 

• Hoofdstuk 6 Verwerking: 

o Deel 6.2.1e: uitbreiding naar bewerkte diepgevroren vis- en visserijproducten 

o Deel 6.3.3.b: uitbreiding naar bewerkte diepgevroren vis- en visserijproducten 

o Deel 6.3.5c: uitbreiding naar bewerkte diepgevroren vis- en visserijproducten 

 

• Hoofdstuk 7: 

o Deel 7.3.1.1 b: 

 wijziging tabel perchloraat aan nieuwe waarden 

 toevoeging kwik 

o Deel 7.3.1.17: Diepgevroren, bewerkte vis en visserijproducten 

o Deel 7.3.2.1: Toevoegen diepgevroren, bewerkte vis en visserijproducten 

o Deel 7.3.3.3: acrylamide 

 

• Hoofdstuk 8-A “diepvries”: 

o Deel 8.1.1: aanpassing beschrijving producten 

o Deel 8.1.4: toevoeging diepgevroren, bewerkte vis en visserijproducten 

o PVA 17 pg. 100: aangepast voor diepgevroren, bewerkte vis en visserijproducten 

o BVP 10 Allergenenbeleid pg. 122: aangepast voor diepgevroren, bewerkte vis en 

visserijproducten 

 

• Hoofdstuk 8-K: Verse groente- en fruitsappen 

Volledig nieuw stuk 

 

• Hoofdstuk 9: 

o Deel 9.1.2.2: Toevoeging diepgevroren, bewerkte vis en visserijproducten 

o Tabel 9.13: aangepast voor diepgevroren, bewerkte vis en visserijproducten 

o Deel 9.2.4: aanpassing deel bemonsteringsplan Belgapom aan laatste resultaten 

o Deel 9.2.9: schrapping ovw geschrapte KB van 30/11/1999 

 



 

• Hoofdstuk 10: 

o Deel 10.3.1: verwijzing naar geschrapte KB van 30/11/1999 schrappen 

 

• Hoofdstuk 12 Nevenstroom dierenvoeder 

o Volledig hoofdstuk geschrapt 

 

• Hoofdstuk 14: 

o Deel 14.1c: aanpassing lijst 3e landen ivm vereiste behandeling houten 

verpakkingsnorm( ISPM15 norm) 

o Nieuw: 14.5: Verplichtingen in het geval van splitsing van partijen van 

gecertificeerd aardappelpootgoed 

 

• Hoofdstuk 19: Bijlagen 

o Bijlage I-A, I-B & I-C: checklist te wijzigen door generieke checklist van FAVV – 

alsook alle referenties naar deze bijlage in de gids 

 

• Alle productsteekkaarten 

Geschrapt 

 

• Generieke hoofdstukken: 

1) Food Contact Materials 

2) Technische hulpstoffen 
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