Statiestraat 164
B-2600 Berchem-Antwerpen
+32 3 287 37 60
+32 3 287 37 61
www.tuv-nord-integra.com
info@tuv-nord-integra.com
BE 0465 666 712

Belangrijkste wijzigingen in de controlepunten GLOBALG.A.P. IFA versie 5.2
1. Nieuwe Controlepunten
Er zijn 3 nieuwe major controlepunten :

AF 17. Niet-conforme producten
AF 17.1 Heeft de producent een
gedocumenteerde procedure voor
niet conforme producten en is deze
procedure geïmplementeerd ?

FV 5.9 Etikettering
FV 5.9.1 Wordt de productetikettering, die
plaatsvindt op de uiteindelijke
eindverpakking, uitgevoerd volgens
de geldende voedselvoorschriften in
het land van bestemming en volgens
de specificaties van de klant?
FV 5.9.2 Wanneer de risico-inventarisatie
wijst op mogelijke kruisbesmetting
van voedselallergenen, worden die
producten dan geëtiketteerd om het
te identificeren ?
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Een gedocumenteerde procedure is aanwezig
en deze procedure specificeert dat alle niet
conforme producten duidelijk geïdentificeerd
en behandeld zijn als producten welke niet
conform zijn. Deze producten moeten
behandeld/verwerkt worden naar de aard
van het probleem en/of specifieke klant/retail
eisen.

Major
Must

Indien er product verpakt wordt in de
eindverpakking dan dient de productlabeling
te voldoen aan de van toepassing zijnde
voedsel regelgeving in het land waar het
product naar verkocht wordt (intentie)

Major
Must

Wanneer de risico-inventarisatie wijst op
mogelijke kruisbesmetting, wordt het product
dan geëtiketteerd in overeenkomst met de
wetgeving van het land van productie en het
land van bestemming met betrekking tot
voedselallergenen.
Het risico van kruisbesmetting (potentieel en
opzettelijk) wordt in aanmerking genomen
wanneer bijvoorbeeld voedselallergenen op
dezelfde productielijn of met dezelfde
apparatuur zijn verpakt.
Ook oogst- en verpakkingsapparatuur en
persoonlijke beschermkleding moeten in
aanmerking genomen worden (verwijzing
naar AF 1.2.1, AF 1.2.2, bijlage AF 2 en FV
5.1.1)

Major
Must
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2. Wijzigingen in de interpretaties van een aantal bestaande controlepunten :
-

-

FV 5.1.1 in de hygiëne risicoanalyse voor oogst en productbehandeling dienen ook allergenen
en transportvoertuigen opgenomen te worden
FV 5.2.6 : de transportvoertuigen in dit controlepunt zijn niet langer beperkt tot het transport
van het veld naar het bedrijf (opslag, pakstation), maar ook het transport van (verpakte)
producten van het bedrijf naar de klant of de veiling vallen voortaan onder dit controlepunt
(voor zover ze nog eigendom van het bedrijf zijn).
FV 5.7.2 : laatste spoeling
ordt gedefinieerd als geen erdere spoeling/ assen ordt
gedaan door de producent oordat het product erkocht ordt
PPM 3.2.2. (alleen voor plantenkwekerijen) : verduidelijking mbt. de transitieperiode

3. Aanvullingen /wijzigingen in de bijlages :
-

AF 1.2.1 : in de risicoanalyse voor productlocaties dient het risico op allergenen opgenomen
te worden. Meer info hierover is te vinden in Bijlage AF 2.5 – Allergenen (p. 36)
CB 7.6.3 / CB 7.6.4 : de criteria waaraan een residu-monitoringsysteem moet voldoen, werden
verder uitgewerkt (zie Bijlage CB 5 – B op pag. 116-119)
Bijlage FV 1 – 5.1.1 : Water bij activiteiten voorafgaand aan het oogsten : Beslissingsboom op
p.144 : vermelding dat het verplicht is om deze beslissingsboom te gebruiken voor de
wateranalyses uit FV 4.1.2

4. Praktisch gezien :
-

Alle jaarlijkse controles vanaf 1/08/2019 zullen gebeuren volgens de versie 5.2

-

Onaangekondigde controles na 1/08/2019 zullen nog steeds volgens versie 5.1 verlopen zolang
u gecertificeerd bent volgens versie 5.1

5. Varia :
-

Alle v5.2 documenten zijn te vinden op https://www.globalgap.org/uk_en/documents/
De zelf-audit v5.2 is beschikbaar op onze website www.tuv-nord-integra.com
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