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CERTIFICAAT 
 

EN ISO 9001 : 2015 
Kwaliteitsmanagementsysteem 

 

VINÇOTTE nv 

Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, België  
 
 
 

Wij certificeren dat   Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen 

 

gevestigd te Kruidtuinlaan 55 
 1000 BRUSSEL 
 België 
 
een kwaliteitssysteem heeft ingevoerd en op peil houdt, dat conform is met de eisen van de norm 
EN ISO 9001 : 2015 “Kwaliteitsmanagementsystemen” voor: 
 
- Het kernproces en activiteiten van het FAVV voor de veiligheid van de voedselketen. 
- Alle activiteiten die van belang zijn voor of invloed hebben op de consument, de 

samenleving, de operatoren, de nationale en internationale overheden en instanties en 
de externe partners. 

- Alle overblijvende activiteiten van management en van ondersteunende 
dienstverlening. 

- Proces milieubeheer binnen het FAVV. 
 

Dit certificaat is gebaseerd op het resultaat van een kwaliteitsaudit, gedocumenteerd in het auditverslag  
60553341a. 

 
Certificaatnummer: 10 QMS 4135cR2 
Voor de eerste maal uitgereikt op: 5 juli 2010 
Geldig van 12 juni 2017 tot 4 juli 2019 
 
Aanvullende informatie m.b.t. de certificatiescope en de toepassing van de EN ISO 9001 : 2015 kunnen bij 
de titularis van dit certificaat worden bekomen. 
 
Het certificaat werd tijdens de Certificatie Commissie van 26 september 2016 toegekend met inachtneming 
van het Algemeen Reglement van Vinçotte nv. 



BIJLAGE 
 

EN ISO 9001 : 2015 
Kwaliteitsmanagementsysteem 

 

VINÇOTTE nv, 

Vilvoorde - België 
 

Certificaat nr. 10 QMS 4135cR2 
 

Het kernproces en activiteiten van het FAVV voor de veiligheid van de voedselketen, 
namelijk : 
- Het programmeren, het plannen en de rapportering van de resultaten van de inspecties, 

de monsternemingen en de analyses in alle stadia van de voedselketen op basis van een 
risico-evaluatie en van de wetgeving 

- De wettelijke bewaking, het uitwerken en implementeren van het wetgevend kader en de 
operationele reglementering 

- De evaluatie van de risico’s met betrekking tot de voedselketen in samenwerking met 
het Wetenschappelijk Comité  

- De validatie van autocontrolegidsen en het organiseren van audits voor de validatie van 
autocontrole-systemen 

- De integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de 
levensmiddelen en hun grondstoffen en van databanken 

- Het beheer van de OSE-analyses (Overdraagbare Spongiforme Encefalopathieën) 
- De preventie en het beheer van crisissen en de permanente behandeling van elk 

binnenkomend bericht met een mogelijk risico (RASFF-berichten (Rapid Alert System for 
Food and Feed), klachten, notificaties in het kader van de meldingsplicht). 

- Het organiseren van gecoördineerde controlemissies. 
- De activiteiten van de Nationale Opsporingseenheid. 

 

Alle activiteiten die van belang zijn voor of invloed hebben op de consument, de 
samenleving, de operatoren, de nationale en internationale overheden en instanties en de 
externe partners, zoals : 
- Het verlenen van erkenningen, toelatingen en registraties aan operatoren en van 

erkenningen aan externe partners (laboratoria, certificeringsinstellingen voor 
autocontrole) 

- Het opstellen en het opvolgen van conventies met externe partners (Nationale 
Referentielaboratoria, DGZ) 

- Het beheer van dierenartsen en andere zelfstandigen belast met opdracht 
- Het verzorgen van de internationale relaties en het ontwikkelen van procedures voor 

import en export 
- De communicatie en het beantwoorden van alle vragen, aanvragen alsook de 

behandeling van alle klachten door gespecialiseerde diensten (meldpunt voor de 
consument, call centers financiering, ombudsdienst voor de operatoren). 

- Het beheer van de begroting en van de financiering van het FAVV (heffingen, retributies, 
administratieve boetes, fondsen) 

- De interne audit en de begeleiding van externe zendingen, audits, en bezoeken door 
nationale en internationale overheden en delegaties. 

- Het organiseren van de technische overlegcomités voor het ontwikkelen en 
optimaliseren van hulpmiddelen ter uitvoering van de controles.   

 

 

Alle overblijvende activiteiten van management en van ondersteunende dienstverlening 
(ICT, P&O, Logistiek) en van administratieve processen in de PCE’s. 

 
Proces milieubeheer binnen het FAVV. 

 


