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Erkenning als  
keurings-/certificeringsinstelling 

 

 

 

Overeenkomstig artikel 10 van het KB van 14 november 2003 
betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de 
voedselketen, wordt 

Inscert Partner 
Rue Hayeneux, 62 
B - 4040 HERSTAL 

 
erkend als certificerings-/keuringsinstelling om audits uit te voeren in 
het kader van de validatie van autocontrolesystemen op basis van de 
gidsen, vermeld in bijlage bij deze akte (zie vanaf pagina 2). 
 

• Erkenning nr.: CI-020 

• Ingangsdatum: 2021-07-16 

• Vervaldatum: 2024-07-15 
 
De houder van deze erkenning moet voldoen aan de verplichtingen 
van het hoger vermelde KB en aan de bijhorende procedure voor de 
erkenning van de certificerings- en keuringsinstellingen (PB 07 P 03). 
  
Elke wijziging van de gegevens die werden meegedeeld met het oog 
op het verkrijgen van deze erkenning moet onmiddellijk worden 
meegedeeld aan het FAVV. 
 
Deze erkenning vervangt elke voorgaande erkenning vanaf de 
ingangsdatum van deze akte. 
 
Deze erkenning is niet overdraagbaar. 
 
 
 
 
 
 

Directeur 
Katrien Beullens 

 
 

 
 
 
 

Onze opdracht is te waken  

over de veiligheid van de 

voedselketen en de kwaliteit 

van ons voedsel, ter 

bescherming van de 

gezondheid van  

mens, dier en plant. 

Federaal Agentschap  

voor de Veiligheid  

van de Voedselketen
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Directie Transformatie en 
Distributie van 

Voedingsmiddelen 
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Food Safety Center 
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Bijlage bij: Erk CI-020 INSCERT PARTNER - NLv4.docx 

Aanvraag Gids  Titel van de gids* Erkenning 

Van Tot  

2021-05-06 G-002 Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie 2021-07-16 2024-07-15 

2021-05-06 G-003 Autocontrolegids voor de beenhouwerij-spekslagerij 2021-07-16 2024-07-15 

2021-05-06 G-004 Autocontrolegids voor de brouwerijsector 2021-07-16 2024-07-15 

2021-05-06 G-006 Generische autocontrolegids voor 

pluimveeslachthuis en - uitsnijderij en inrichtingen 

die gehakt vlees, vleesbereidingen, separatorvlees 

op basis van pluimveevlees produceren 

2021-07-16 2024-07-15 

2021-05-06 G-007 Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem  

voor de detailhandel in algemene voedingswaren 

2021-07-16 2024-07-15 

2021-05-06 G-010 Autocontrolegids in de sector van de productie en de 

distributie van gewasbeschermingsmiddelen 

2021-07-16 2024-07-15 

2021-05-06 G-011 Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem 

in de sector van de voedingssupplementen 

2021-07-16 2024-07-15 

2021-05-06 G-014 Gids Autocontrole: aardappelen-groenten-fruit 

verwerkende industrie en handel 

2021-07-16 2024-07-15 

2021-05-06 G-017 Sectorgids voor wegtransport en opslag in de 

voedselketen 

2021-07-16 2024-07-15 

2021-05-06 G-018 Generische autocontrolegids voor slachthuizen, 

uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging 

van gehakt vlees, vleesbereidingen en 

separatorvlees van als landbouwhuisdier gehouden 

hoefdieren 

2021-07-16 2024-07-15 

2021-05-06 G-019 Gids voor het ontwikkelen van 

autocontrolesystemen bij de productie van 

voedingsmiddelen in de sectoren: Vleesproducten - 

Kant en klaar gerechten - Sauzen, bouillons en 

soepen - Salades -Natuurdarmen 

2021-07-16 2024-07-15 

2021-05-06 G-022 Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, 

chocolade-, praline-, suikergoed- en 

ontbijtgranenindustrie 

2021-07-16 2024-07-15 

2021-05-06 G-023 Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem 

in de Horecasector 

2021-07-16 2024-07-15 

2021-05-06 G-025 Autocontrolegids voor de sector van de 

grootkeukens en verzorgingsinstellingen 

2021-07-16 2024-07-15 

2021-05-06 G-026 Autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij 2021-07-16 2024-07-15 

2021-05-06 G-029 Autocontrole gids van de productiebedrijven van 

verpakt water, frisdranken, sappen en nectar 

2021-07-16 2024-07-15 

2021-05-06 G-032 Autocontrolegids voor de vissector  2021-07-16 2024-07-15 
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* Steeds de laatst geldende versie van de gids is van toepassing 

 

2021-05-06 G-033 Sectorgids autocontrole voor de aannemers van 

land- en tuinbouwwerken voor de primaire 

plantaardige productie 

2021-07-16 2024-07-15 

2021-05-06 G-034 Autocontrolegids voor de productie en verkoop van 

zuivelproducten op het landbouwbedrijf 

2021-07-16 2024-07-15 

2021-05-06 G-038 Autocontrolegids voor de handel in granen en agro-

toelevering 

Scope  ISO 17020 (Groep 2 Agrotoelevering) 

2021-07-16 2024-07-15 

2021-05-06 G-039 Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem 

voor de groothandel in voedingswaren 

2021-07-16 2024-07-15 

2021-05-06 G-040 Sectorgids voor de primaire productie 2021-07-16 2024-07-15 

2021-05-06 G-041 Autocontrolegids voor de voedselveiligheid in de 

opvang van baby's en peuters 

2021-07-16 2024-07-15 

2021-05-06 G-044 Generieke autocontrolegids voor de B2C-sectoren, 

praktijkhandboek incl.: 

- Module AT – Ambulante en tijdelijke verkoop 

- Module GL - Bewerking en verwerking van 

groenten en fruit 

- Module BP – Brood, banket en chocolade 

- Module CP – Consumptie ter plaatse: 

ontkoppelde bereiding, bediening op afdelingen 

en buffetten 

- Module DA – Dierlijke bijproducten 

- Module KM – Kinderopvang 

- Module FR – Gefrituurde gerechten 

- Module BM – Melkkeukens 

- Module PT – Pita 

- Module SA – Productie van belegde broodjes 

- Module ZL – Productie van zuivelproducten 

- Module GI – Softijs en consumptie-ijs 

- Module TD – Tapinstallaties 

- Module NF – Verkoop van non-food 

- Module VE – Vers vlees, vleesbereidingen en 

vleesproducten 

- Module VP - Verse, bewerkte en verwerkte 

visserijproducten 

2021-07-16 2024-07-15 
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