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Aspect dierenwelzijn vs. autocontrolegidsen
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Geachte mevrouw, geachte heer,
Het aspect “dierenwelzijn” is nog steeds in verschillende gidsen 1 (primaire productie
en slachthuizen) opgenomen.
Gezien het feit dat dit item niet meer onder de bevoegdheid van het FAVV valt en om
misverstanden te vermijden, werd beslist dat dit item niet langer weerhouden kan
worden in de betrokken gidsen1 (G-006, G-018 en G-040). Sowieso kunnen eventuele
vaststellingen van non-conformiteiten ten aanzien van dierenwelzijn juridisch gezien
geen invloed hebben op het al dan niet valideren / certificeren van een
autocontrolesysteem op basis van het KB van 14 november 2003 betreffende
autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen.
Er wordt dan ook aan de beheerders van de betrokken gidsen1 verzocht het aspect
dierenwelzijn bij de eerstvolgende revisie te verwijderen uit de gids1. In afwachting
hiervan wordt het aspect dierenwelzijn reeds vanaf publicatie van deze brief
beschouwd als zijnde niet langer een onderdeel van de gids 1. Dit kan bijgevolg
ook geen onderdeel uitmaken van de autocontrole-audits op basis van de gids1.
Indien de sector dit wenst, kunnen deze aspecten uiteraard evenwel hernomen
worden in de overeenkomstige commerciële auditreferentiëlen voor zover dit nog niet
het geval zou zijn.

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.

1

Autocontrolegids goedgekeurd door het FAVV overeenkomstig artikel 9 van het KB van 14
november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de
voedselketen.

Opdat de beheerders van de commerciële auditreferentiëlen zich zouden kunnen
aanpassen aan deze verandering van de regels kunnen de OCI’s, op vraag van de
operator, nog de dierenwelzijnsaspecten verifiëren op basis van de items op de
auditchecklist ter validatie van het “autocontrolesysteem” (tijdens deze
overgangsperiode worden de audittools van het FAVV dus niet gewijzigd). De
eventuele niet-conformiteiten bij deze items m.b.t. het welzijn mogen evenwel geen
enkele invloed hebben op de beslissing voor de validatie / certificering van het
autocontrolesysteem, gebaseerd op het KB van 14 november 2003, van de betrokken
inrichting.
Hoogachtend,

Vicky Lefevre
Directeur-generaal
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