Smiley
Keurslager Michielsen

Met de Smiley staat hygiëne op het menu!
Beste klant,
Dankzij het voltallige Michielsen-team en onder begeleiding van Josefien Van Kerkhoven,
onze Food Safety Consultant, hebben we na verschillende maanden hard werken,
cursus volgen, bijsturing krijgen over voedselveiligheid en autocontrole, de “Smiley”
met grote onderscheiding ontvangen! En dit willen we graag met jou delen!

Wat is de “Smiley” ?

De Smiley is een zelfklever die uitgereikt wordt door de FAVV (Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de Voedselketen) en aantoont dat wij een geloofwaardig
systeem van hygiëne toepassen.
7 Elke Smiley draagt een uniek identificatienummer
7 De Smiley kleeft bij ons vooraan in de winkel
7 De Smiley is 3 jaar geldig

Hoe verkrijg je een “Smiley”?

Wie een Smiley wil, moet om te beginnen in zijn winkel een degelijk systeem invoeren om de veiligheid van de voedselketen te garanderen. Dat systeem noemt men ‘autocontrole’. Autocontrole is een ander woord voor controle op vlak van
hygiëne op basis van vaste schema’s. Dit wordt heel concreet verduidelijkt in de gids zodat het makkelijk in de praktijk
omzetbaar is. Met de publicatie van het koninklijk besluit betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in
de voedselketen wordt iedereen die voedsel verkoopt, verplicht een autocontrolesysteem te hebben.
Om de Smiley te kunnen krijgen moet het autocontrolesysteem verder nog aan een aantal voorwaarden voldoen:
7 Het moet zijn ingevoerd op grond van een specifieke autocontrolegids
7 Het moet met gunstig gevolg een audit hebben ondergaan die is uitgevoerd door een voor de betreffende
sector erkende certificeringsinstelling OCI (Onafhankelijke Certificeringsinstellingen)
Als na een controle van het Voedselagentschap of van de OCI zou blijken dat het gecertificeerde autocontrolesysteem niet
goed wordt nageleefd, dan kan het Voedselagentschap de Smiley laten intrekken.

Wat zijn de voordelen voor jou?

Door het bekomen van de Smiley kunnen wij je garanderen dat de voedselveiligheid optimaal is. Zo kan je in alle vertrouwen
blijven genieten van al onze producten! Kwaliteit, elke dag opnieuw met de “Smiley”!
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