
 

   

IR versie 01/01/2016 1/39     

 
 

CERTUS-REGLEMENT 
 

Versie 01/01/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

vzw Belpork asbl 

Koning Albert II-laan 35, bus 54 – Avenue Roi Albert II 35, boîte 54 

1030 Brussel – 1030 Bruxelles 

tel. : 02/552.81.44 

fax: 02/552.81.30  

email: info@belpork.be 

website: www.certus-info.be 

BTW BE 0470.805.831 TVA

mailto:info@belpork.be


 

IR versie 01/01/2016  2/39  

Inhoudsopgave 

1. ALGEMENE VOORWAARDEN ..................................................................................................................... 3 

2. TOETREDINGS- EN ERKENNINGSPROCEDURES .......................................................................................... 4 

2.1  Algemene toetredingsvoorwaarden ...................................................................................................... 4 

2.2  Toetredings- en erkenningsprocedure voor een groepering ................................................................ 4 

2.3  Bankwaarborg en aansprakelijkheid ..................................................................................................... 4 

2.4  Toetredings- en certificeringsprocedure voor een deelnemer ............................................................. 5 

2.5  Inschrijving in een andere erkende groepering ..................................................................................... 5 

3.  WEIGERING, UITSLUITING, ANNULERING, VERLIES VAN ERKENNING EN OPZEGGING ............................. 7 

3.1  Weigering van een kandidaat-groepering of een kandidaat-deelnemer door Belpork vzw ................. 7 

3.2  Uitsluiting van een erkende deelnemer ................................................................................................ 7 

3.3  Annulering van erkenning door een groepering ................................................................................... 8 

3.4  Verlies erkenning bij langdurige inactiviteit .......................................................................................... 8 

3.5  Opzegging van een erkenning door een deelnemer ............................................................................. 9 

4.  OVERNAME VAN EEN ERKEND CERTUS-VARKENSBEDRIJF ...................................................................... 10 

5.  TRACEERBAARHEID .................................................................................................................................. 11 

5.1  Certus-klophamer ................................................................................................................................ 11 

5.2  Certus-vertrekfiche .............................................................................................................................. 11 

5.3  Certus-certificaat ................................................................................................................................. 12 

5.4  Certus-leveringsbon............................................................................................................................. 12 

5.5  Zeugencertificaat en –leveringsbon .................................................................................................... 13 

5.6  Opmaak certificaat en leveringsbon voor Q&S-begunstigde .............................................................. 13 

6. CONTROLE ................................................................................................................................................ 14 

6.1  Algemeen ............................................................................................................................................. 14 

6.2  Type audits .......................................................................................................................................... 14 

6.3  Kosten ten laste van de deelnemer ..................................................................................................... 17 

6.4  Mogelijkheid tot tegenexpertise ......................................................................................................... 19 

7.  BEOORDELINGSWIJZE .............................................................................................................................. 20 

8.  KLACHTEN EN BEROEPSMOGELIJKHEID ................................................................................................... 22 

9.  VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET CERTUS-LOGO .............................................................. 23 

10.  UITWISSELING VAN GEGEVENS ................................................................................................................ 24 

11.  DEFINITIES ................................................................................................................................................ 25 

Bijlagen: 
 Bijlage 1: Aansluitingsformulier varkensproducent 
 Bijlage 2: Aansluitingsformulier slachthuis 
 Bijlage 3: Aansluitingsformulier uitsnijderij 

Bijlage 4: Overeenkomst Groepering - Belpork vzw 
 Bijlage 5: Standaardversie bankwaarborg 
 Bijlage 6: Bestelformulier Certus-kloplogo 
 



 

IR versie 01/01/2016  3/39  

1. ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Dit Certus-reglement vernietigt en vervangt ieder vorig uitgebracht Certus-reglement. 

Elke deelnemer aan het Certus-kwaliteitssysteem dient de autoriteit van de Raad van Bestuur van 

Belpork vzw en de door haar erkende controle- en certificatie-instellingen te erkennen. 

Elke beslissing van de Raad van Bestuur en van de beroepscommissie van Belpork vzw is definitief. 

Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd. 

Daarenboven zijn alle geschillen onderworpen aan het Belgisch recht. 
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2. TOETREDINGS- EN ERKENNINGSPROCEDURES 

 

2.1  Algemene toetredingsvoorwaarden 

 

Enkel een groepering of een nieuwe deelnemer voorgedragen door een reeds erkende groepering 

kan zich kandidaat stellen voor het Certus-kwaliteitssysteem. Elke officiële communicatie tussen 

Belpork vzw en de (kandidaat-)groepering zal via de respectievelijke maatschappelijke zetels 

gebeuren. 

 

2.2  Toetredings- en erkenningsprocedure voor een groepering 

 

Een groepering bestaat uit minstens één varkensproducent en één slachthuis. Een groepering kan 

zich slechts als kandidaat-groepering opgeven indien zij een rechtspersoonlijkheid (BVBA, NV, 

VZW,…) bezit met een statutair bepaalde maatschappelijke zetel. De kandidaat-groepering dient een 

schriftelijke kandidatuur in te dienen bij Belpork vzw.  

Deze kandidatuur dient vergezeld te zijn van: 

 

- twee getekende exemplaren van de overeenkomst “Groepering versus Belpork vzw “ (zie 

bijlage 4), 

- één exemplaar van het Certus-lastenboek, geparafeerd op elke bladzijde, “voor akkoord” 

ondertekend en gedateerd op de laatste bladzijde, 

- één exemplaar van het Certus-reglement, geparafeerd op elke bladzijde, “voor akkoord” 

ondertekend en gedateerd op de laatste bladzijde, 

- het bewijs dat een participatieverantwoordelijkheid aangegaan is door de kandidaat-

groepering o.v.v. een onherroepelijke en onvoorwaardelijke bankwaarborg van 14.874 

euro tegenover Belpork vzw (zie bijlage 5), 

- de statuten van de kandidaat-groepering, 

- per deelnemer een volledig ingevuld en door hem of haar ondertekend 

“Aansluitingsformulier deelnemer” (zie bijlage 1, 2 en 3),  

 

één exemplaar van de overeenkomst “Groepering versus Belpork vzw “ zal door Belpork vzw 

tegengetekend teruggestuurd worden. Enkel wanneer Belpork vzw in het bezit is van bovenvermelde 

documenten kan gestart worden met de toetredingsprocedure. Binnen een termijn van 5 werkdagen 

zal Belpork vzw de kandidatuur doorsturen naar het controleorgaan (behoudens overmacht). 

De toetredingsfase bedraagt maximaal 3 maanden te tellen vanaf de eerste initiële audit van een 

kandidaat-deelnemer (slachthuis en/of producent) en kan in geval van onregelmatigheden verlengd 

worden. 

Een groepering kan enkel erkend worden indien minstens 1 aangesloten slachthuis en minstens 1 

aangesloten varkensproducent erkend zijn. De groepering zal hiervan door Belpork vzw schriftelijk op 

de hoogte worden gesteld. 

 

2.3  Bankwaarborg en aansprakelijkheid 

 

Elke groepering dient zich te engageren door bij de kandidatuurstelling een onherroepelijke en 

onvoorwaardelijke bankwaarborg (zie bijlage 5) aan te gaan tegenover Belpork vzw. Het bedrag van 

de bankwaarborg is vastgesteld op 14.874 euro.  
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Deze bankwaarborg moet tot 6 maanden na het verbreken en/of het opzeggen van de overeenkomst 

tussen de groepering en Belpork vzw aangehouden blijven, ongeacht de partij die de overeenkomst 

beëindigt. Dit heeft tot doel de kosten van de lopende controles en/of sancties te dekken. In geval 

van gehele of gedeeltelijke opeising van de bankwaarborg verbindt de (kandidaat-) groepering zich er 

toe binnen de 15 kalenderdagen het resterende garantiebedrag van de bankwaarborg te 

regulariseren tot een totaal bedrag van 14.874 euro. Niet tijdige regularisatie heeft van rechtswege 

een onmiddellijke en definitieve weigering of uitsluiting binnen het Certus-kwaliteitssysteem tot 

gevolg. Tevens vrijwaart de groepering, in naam van al haar (kandidaat-) deelnemers, Belpork vzw en 

de door haar erkende controle- en certificeringsinstellingen van eventuele schade-eisen door derden 

ingevolge inbreuken op het Certus-lastenboek en -reglement. 

 

2.4  Toetredings- en certificeringsprocedure voor een deelnemer  

 

Een deelnemer stelt zich via een erkende groepering kandidaat door het invullen en handtekenen 

van een “Aansluitingsformulier” (zie bijlage 1, en 3).  Elke kandidatuur dient via een erkende 

groepering doorgestuurd te worden naar Belpork vzw. 

 

Enkel wanneer Belpork vzw in het bezit is van een geldig aansluitingsformulier én na betaling van de 

toetredingskost (zie p. 15) door de groepering, kan de toetredingsprocedure gestart worden met het 

uitvoeren van de initiële audit. Na betaling zal Belpork vzw binnen een termijn van 5 werkdagen de 

opdracht geven aan een controle-instelling om een initiële audit uit te voeren bij de kandidaat-

deelnemer (behoudens overmacht). De volledige toetredingsprocedure duurt vanaf de initiële audit 

maximaal 3 maanden voor producenten en maximaal 1 maand voor slachthuizen en uitsnijderijen. 

Om combi-audits (Certus-lastenboek in combinatie met de Sectorgids en desgevallend CodiplanPlus en 

FebevPlus) zo veel mogelijk te stimuleren, wordt ernaar gestreefd de Certus-audits te laten uitvoeren 

door het controleorgaan dat bevoegd is voor de controle van de Sectorgids. Dit controleorgaan dient 

aanvaard te zijn door Belpork vzw én dient geaccrediteerd te zijn voor zowel het Certus-lastenboek 

als voor de Sectorgids voor de betreffende schakel. Indien het controleorgaan niet aan 

bovengenoemde eisen voldoet, wordt in samenspraak met de deelnemer en in functie van een 

eventuele andere combi-audit een andere geschikte OCI gezocht voor het uitvoeren van de Certus-

audit. 

 

Indien het controleorgaan de initiële audit gunstig rapporteert, kan de certificatie-instelling overgaan 

tot een schriftelijke erkenning (= certificatie) van de kandidatuur: het Certus-certificaat zal door de 

certificatie-instelling naar de deelnemer gestuurd worden. 

 

Slechts wanneer de deelnemer over een geldig Certus-certificaat beschikt, mogen de vleesvarkens, 

de karkassen of het vlees binnen het Certus-kwaliteitssysteem gecommercialiseerd worden. 

De groepering zal door Belpork vzw van de positieve certificatiebeslissing op de hoogte worden 

gebracht. 

 

2.5  Inschrijving in een andere erkende groepering  

 

Een erkende deelnemer kan zich inschrijven in een andere erkende groepering. Hiervoor zal door 

Belpork vzw geen toetredingskost worden aangerekend. 
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Een inschrijving bij een andere groepering dient steeds via de maatschappelijke zetel van deze 

groepering te gebeuren volgens de modaliteiten beschreven in punt 2.4.  Deze groepering schrijft de 

deelnemer in bij Belpork vzw via een "Aansluitingsformulier" (zie bijlage 1, 2 en 3). 
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3. WEIGERING, UITSLUITING, ANNULERING, VERLIES VAN ERKENNING EN OPZEGGING 

 

3.1  Weigering van een kandidaat-groepering of een kandidaat-deelnemer door Belpork vzw 

 

Indien de kandidatuurstelling afwijkt van hoger vermelde toetredingsvoorwaarden, wordt de 

kandidatuur als onbestaande beschouwd tot op het ogenblik dat volledig voldaan is aan de 

voorwaarden. Bij gebrek aan regularisatie binnen de 3 maanden vervalt de kandidatuurstelling. 

Een kandidaat-deelnemer kan geweigerd worden, wanneer blijkt dat er tijdens de (verlengde) 

toetredingsprocedure van een kandidaat-deelnemer een KO wordt vastgesteld en/of wanneer de 

corrigerende maatregelen voor een vastgestelde NC A niet voldoen/niet tijdig worden genomen. 

 

Een kandidaat-deelnemer die een audit door een controleorgaan pertinent weigert, wordt eveneens 

geweigerd voor het Certus-kwaliteitssysteem. Evenwel krijgt deze deelnemer de mogelijkheid zich 

terug aan te melden voor een nieuwe toetredingsprocedure. 

 

De weigering van een kandidaat-groepering wordt door Belpork vzw bij aangetekend schrijven aan 

de kandidaat-groepering betekend.  

De weigering van een kandidaat-deelnemer binnen een erkende groepering wordt bij aangetekend 

schrijven aan de betrokken deelnemer (door de certificatie-instelling) en de betreffende groepering 

(door Belpork vzw) betekend. 

Eventueel beroep in rechte door de kandidaat-groepering of de erkende groepering tegen deze 

weigering heeft geen opschortende werking wat de beslissing betreft. Tevens wijzigt de weigering 

van een kandidaat-deelnemer binnen een erkende groepering niets aan de contractuele 

verplichtingen van deze erkende groepering. 

 

3.2  Uitsluiting van een erkende deelnemer  

 

De uitsluiting van een erkende deelnemer wordt bij aangetekend schrijven aan de betrokken 

deelnemer (door de certificatie-instelling) en aan de groepering (door Belpork vzw) betekend. Een 

erkende deelnemer kan uitgesloten worden indien de audit een KO aan het licht brengt en/of indien 

er bij de vaststelling van NC A’s geen of onvoldoende corrigerende maatregelen worden genomen 

binnen de vooropgestelde termijn. Een Certus-erkende deelnemer die een audit door een 

controleorgaan pertinent weigert, wordt eveneens uitgesloten. Het certificaat van de desbetreffende 

deelnemer wordt onmiddellijk ingetrokken. Nadien kan de deelnemer opnieuw zijn kandidatuur 

stellen tot erkenning voor het Certus-kwaliteitssysteem. 

 

[Een Certus-erkende deelnemer die zijn factuur voor de deelnemersbijdrage niet regulariseert 

volgens de modaliteiten beschreven in punt 6.3, wordt eveneens en zonder voorafgaandelijke 

verwittiging, uitgesloten uit het Certus-kwaliteitslabel.] 
 

Punt 3.2 toegevoegd per 1 juni 2016 bij besluit van de Raad van Bestuur van 17 februari 2016   
 

Bij uitsluiting of verlies van erkenning (zie pagina 7) moet elke commercialisatie binnen het Certus-

kwaliteitssysteem door de betreffende deelnemer onmiddellijk stopgezet worden.  De uitgesloten 

deelnemer moet binnen een termijn van 8 kalenderdagen na de verzendingsdatum van het 

aangetekend schrijven door de certificatie-instelling, het eventueel beschikbare materiaal 

(vertrekfiches, het Certus-certificaat en het Certus-kloplogo) inleveren bij Belpork vzw.   
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Na deze termijn zal de betrokken deelnemer van een erkende groepering van rechtswege en zonder 

enige ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 250 euro verschuldigd zijn aan Belpork vzw 

voor elke kalenderdag dat hij in gebreke blijft om het beschikbaar materiaal terug te bezorgen. Bij 

gebrek aan betaling van deze vergoeding door de betrokken deelnemer zal deze door Belpork vzw 

verhaald worden op de erkende groepering. Bovendien zal Belpork vzw de uitgesloten deelnemer 

geen toegang meer verlenen tot de webtoepassing TRACY (https://administratie.certus.be). 

 

Eventueel beroep door de erkende groepering of uitgesloten deelnemer tegen deze uitsluiting heeft 

geen opschortende werking wat de beslissing betreft. Tevens wijzigt de uitsluiting van een erkende 

deelnemer binnen de erkende groepering niets aan de contractuele verplichtingen van de 

groepering. 

 

Het niet voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake de verplichte bijdragen bestemd voor de 

promotie en afzetbevordering van de producten van de landbouw, tuinbouw en agrovoeding, kan 

gelijkgesteld worden met een KO-criteria.1  

 

3.3  Annulering van erkenning door een groepering 

 

Een groepering kan een einde maken aan de overeenkomst met Belpork vzw. Dergelijke annulering 

dient per aangetekend schrijven gericht te worden aan Belpork vzw. Ook indien een groepering een 

deelnemer wenst uit te schrijven moet dit schriftelijk gemeld worden aan Belpork vzw. Het is de 

verantwoordelijkheid van de groepering om de deelnemer hierover in te lichten. Indien dit niet door 

de groepering gebeurt, is Belpork vzw hiervoor niet aansprakelijk. 

Bovendien dient aan volgende voorwaarden voldaan te worden: 

 

1. Alle openstaande facturen tussen de huidige groepering en Belpork vzw (die rechtstreeks 

betrekking hebben op de betrokken deelnemer of op de groepering zelf,) moeten betaald 

zijn; 

2. Alle mogelijke geschillen tussen de huidige groepering en Belpork vzw dienen volledig 

afgehandeld te zijn, zowel administratief als financieel (voor zover zij rechtstreeks betrekking 

hebben op de betrokken deelnemer of op de groepering zelf). 

 

Indien de betrokken deelnemer nog bij minstens één andere groepering is aangesloten, blijft de 

erkenning van de deelnemer behouden. 

Indien de deelnemer niet bij minstens één andere groepering is aangesloten, verliest de deelnemer 

zijn erkenning, tenzij hij zich binnen 1 maand inschrijft bij een andere erkende groepering. 

De deelnemer krijgt van Belpork vzw hiervan schriftelijk een bevestiging. 

 

3.4  Verlies erkenning bij langdurige inactiviteit 

 

                                                           
1 Dit betreft het besluit van de Waalse regering van 14 december 1995 tot vaststelling van de verplichte bijdragen bestemd voor het 

Bevorderingsfonds "Veeteelt en Vlees" en het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen 
bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij en eventuele in 
de plaats tredende wetgeving. 
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Een erkende deelnemer die gedurende de hieronder beschreven periodes geen Certus-activiteit aan 

de dag legt, verliest zijn erkenning. Dit om onnodige controlekosten bij erkende deelnemers die geen 

Certus-activiteit vertonen, te vermijden. 

 

Een ‘inactieve deelnemer’ wordt als volgt gedefinieerd: 

 

Voor een erkende varkensproducent: Geen levering van Certus-varkens (geklopt met het 

Certus-kloplogo) en het niet uitschrijven van een 

Certus-vertrekfiche gedurende een periode van 

minstens 1 jaar. 

 

Voor een erkend slachthuis:  Het niet opmaken van een origineel Certus-certificaat 

gedurende een periode van minstens 6 maanden. 

 

Voor een erkende uitsnijderij:  Het niet opmaken van een originele Certus-

leveringsbon gedurende een periode van minstens 6 

maanden. 

 

De certificatie-instelling stelt de deelnemer hiervan schriftelijk en aangetekend in kennis. De 

groepering wordt hiervan door Belpork vzw op de hoogte gesteld. 

Om opnieuw als deelnemer erkend te worden dient de toetredingsprocedure opnieuw doorlopen te 

worden (zie punt 2.4). 

 

3.5  Opzegging van een erkenning door een deelnemer 

 

Een deelnemer die zijn Certus-erkenning “opzegt” zal geannuleerd worden uit het Certus-

kwaliteitssysteem van zodra de einddatum van het lopende certificaat wordt overschreden. De 

annulatie wordt door Belpork vzw per aangetekend schrijven zowel aan de deelnemer als aan de 

betrokken groepering meegedeeld. 

De geannuleerde deelnemer moet binnen een termijn van 8 kalenderdagen na het vervallen van het 

Certus-certificaat, het eventueel beschikbare materiaal (vertrekfiches, het Certus-certificaat en het 

Certus-kloplogo) inleveren bij Belpork vzw. 

 

 



   

IR versie 01/01/2016  10/39  

4. OVERNAME VAN EEN ERKEND CERTUS-VARKENSBEDRIJF 

 

Wanneer een erkend Certus-varkensbedrijf wordt overgenomen door derden, dan vervalt het Certus-

certificaat van de overlater en dient de overnemer de toetredingsprocedure voor Certus te 

doorlopen (zie hoger, hfst 2.4 ‘Toetredings- en certificeringsprocedure voor een deelnemer’). Deze 

regel geldt niet voor overnames door familieverwanten van de eerste of tweede graad, echtgenoten 

en vennootschappen waarbij de oorspronkelijke bedrijfsleider aandeelhouder blijft of wordt. Die 

overnames moeten wel gemeld worden aan Belpork vzw en aan de certificatie-instelling. 
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5. TRACEERBAARHEID 

 

5.1  Certus-klophamer 

 

Iedere erkende varkensproducent krijgt van Belpork vzw een klophamer met zijn beslagcode en het 

Certus-kloplogo. Deze klophamer, bijkomend voorzien van een Certus-kloplogo, blijft eigendom van 

Belpork vzw. Het gebruik van de Certus-klophamer en Certus-kloplogo is exclusief voorbehouden 

voor het erkende beslag. 

 

Indien het Certus-kloplogo stuk is, dient het bestelformulier (zie bijlage 6) ingevuld en terug gestuurd 

te worden naar Belpork vzw.  Belpork vzw zal vervolgens een nieuw exemplaar aan de deelnemer 

bezorgen.Een klophamer of een beslagcode die beschadigd is moet door de deelnemer zelf 

vervangen worden. Mogelijke leverancier is bij Belpork vzw bekend. 

 

5.2  Certus-vertrekfiche 

 

De traceerbaarheid en identificatie van Certus-vleesvarkens op het beslag bij vertrek naar het 

slachthuis gebeurt via de Certus-vertrekfiche. Deze vertrekfiche wordt door Belpork vzw onder 

gebundelde vorm verstrekt aan de erkende varkensproducent of wordt digitaal opgemaakt door de 

erkende varkensproducent via de webtoepassing TRACY (op de URL https://administratie.certus.be). 

 

Voor de papieren vertrekfiches: 

Deze door Belpork vzw verstrekte vertrekfiche wordt in drievoud opgemaakt: 

- Het origineel exemplaar is bestemd voor het slachthuis waar de vleesvarkens worden 

geslacht; 

- Een doordrukexemplaar is bestemd voor de varkensproducent; 

- Een tweede doordrukexemplaar is bestemd voor het controleorgaan. 

 

Met het oog op traceerbaarheid dient de vertrekfiche volledig, duidelijk en correct ingevuld te 

worden door de varkensproducent.  Enkel het origineel exemplaar vergezelt de vleesvarkens tijdens 

het transport naar het slachthuis. Het exemplaar bestemd voor het controleorgaan en het exemplaar 

bestemd voor de varkensproducent worden op het beslag bijgehouden. Deze documenten dienen 

gedurende minimaal 1 jaar na de datum van vertrek van de vleesvarkens naar het slachthuis bewaard 

te worden. 

 

Papieren vertrekfiches kunnen steeds besteld worden bij het secretariaat van Belpork vzw. 

 

Voor de digitale vertrekfiches: 

Belpork vzw zal hiervoor een paswoord en gebruikersnaam toekennen aan de producent zodat deze 

zich kan inloggen op de webtoepassing TRACY. De varkensproducent dient de Certus-vertrekfiche 

volledig en correct in te vullen via de webtoepassing volgens de modaliteiten beschreven in de 

Certus online-handleiding (www.certus-info.be). Enkel indien de vertrekfiche volledig en correct is 

opgemaakt zal deze automatisch via het systeem aan het slachthuis overgemaakt worden. Indien het 

beslag, vermeld op de vertrekfiche, in toetreding is, zal automatisch de connotatie “specimen” op de 

vertrekfiche vermeld staan. 

 

https://administratie.certus.be/
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In geval er door een technische panne van de webtoepassing geen specimen en/of originele 

vertrekfiches digitaal kunnen worden aangemaakt, moet er gebruik gemaakt worden van een 

papieren vertrekfiche die meegegeven wordt naar het slachthuis.  

 

5.3  Certus-certificaat 

 

Om de traceerbaarheid en lotidentificatie van Certus-varkensvlees vanaf het slachthuis te 

garanderen, wordt gebruik gemaakt van de Certus-certificaten. Deze verplicht te gebruiken 

certificaten voor alle vleesvarkens die binnen het Certus-kwaliteitssysteem gecommercialiseerd 

worden, dienen volledig en correct aangemaakt te worden via de webtoepassing TRACY (op de URL 

https://administratie.certus.be). Belpork vzw zal hiertoe een paswoord en gebruikersnaam 

toekennen aan het slachthuis. Originele certificaten moeten volgens de modaliteiten beschreven in 

punt 6.3 op voorhand besteld worden via de erkende groepering. 

 

Het slachthuis dient het Certus-certificaat volledig en correct in te vullen via de webtoepassing TRACY 

volgens de modaliteiten beschreven in de Certus online-handleiding (www.certus-info.be).  Slechts 

indien het certificaat volledig en correct is opgemaakt, mag het aan de begunstigde van de karkassen 

overgemaakt worden. Indien één van de beslagen vermeld op het certificaat, het slachthuis of de 

begunstigde van de karkassen in toetreding is, zal automatisch de connotatie “specimen” op het 

certificaat vermeld staan. 

 

Enkel in geval er door een technische panne van de webtoepassing geen specimen en/of originele 

certificaten kunnen worden aangemaakt, is het gebruik van door Belpork vzw verstrekte 

nooddocumenten toegelaten. Nadat de technische panne is verholpen dient de gebruiker de 

gegevens van het noodcertificaat (zowel origineel als specimen) in de webtoepassing binnen de 2 

werkdagen in te geven. Voor een origineel nooddocument zal eenzelfde prijs aangerekend worden 

als voor een origineel certificaat. Specimendocumenten zijn gratis.  

De gebruiker is verplicht om binnen de 24u fouten met de webtoepassing aan de helpdesk te 

melden. 

 

5.4  Certus-leveringsbon 

 

Om de traceerbaarheid en lotidentificatie van Certus-varkensvlees te volgen vanaf de uitsnijderij 

naar een volgende schakel in de keten, dient bij iedere Certus-levering een Certus-leveringsbon 

volledig en correct opgemaakt te worden.  Deze verplicht te gebruiken leveringsbon moet 

aangemaakt worden via de webtoepassing TRACY (op URL https://administratie.certus.be). Belpork 

vzw zal hiertoe een paswoord en gebruikersnaam toekennen aan de uitsnijderij.  

 

De uitsnijderij dient de Certus-leveringsbon volledig en correct in te vullen via de webtoepassing 

volgens de modaliteiten beschreven in de online handleiding (www.certus-info.be).  Slechts indien de 

leveringsbon volledig en correct is opgemaakt, mag deze aan de begunstigde van de technische 

deelstukken overgemaakt worden. Indien de uitsnijderij of de begunstigde van de technische 

deelstukken in toetreding is of de leveringsbon verwijst naar een specimencertificaat, zal 

automatisch de connotatie “specimen” op de leveringsbon vermeld staan. 

 

Een noodleveringsbon mag enkel gebruikt worden in geval er door een technische panne geen 

specimen en/of originele leveringsbonnen kunnen aangemaakt worden via de webtoepassing.   
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Op dit document dient iedere levering gespecificeerd te worden. Het aantal kilo’s of het aantal 

deelstukken van iedere levering dient samen met het lotnummer en het nummer van het Certus-

certificaat genoteerd te worden. Nadat de technische panne is verholpen dient de gebruiker de 

gegevens van de noodleveringsbon (zowel origineel als specimen) in de webtoepassing in te geven 

binnen de 2 werkdagen. De gebruiker is verplicht om binnen de 24u fouten met de webtoepassing 

aan de helpdesk te melden. 

 

5.5  Zeugen-certificaat en -leveringsbon 

 

Om de traceerbaarheid en lotidentificatie van zeugenvlees vanaf het slachthuis en uitsnijderij te 

garanderen, wordt gebruik gemaakt van zeugen-certificaten (karkassen) en -leveringsbonnen 

(versneden vlees). Deze certificaten en leveringsbonnen dienen volledig en correct aangemaakt te 

worden via de webtoepassing “TRACY zeugen” (op de URL https://zeugen.belpork.be).Belpork vzw 

zal hiertoe een paswoord en gebruikersnaam toekennen aan het slachthuis en/of uitsnijderij die zich 

hiertoe wil aansluiten. 

 

Het slachthuis en/of de uitsnijderij dient het zeugen-certificaat en/of -leveringsbon volledig en 

correct in te vullen via de webtoepassing “TRACY zeugen” volgens de daartoe voorziene 

modaliteiten. Slechts indien het certificaat en/of de leveringsbon volledig en correct is opgemaakt, 

mag het aan de begunstigde van de karkassen en/of het versneden vlees overgemaakt worden. 

 

De gebruiker is verplicht om binnen de 24u fouten met de webtoepassing aan de helpdesk te 

melden. 

 

5.6  Opmaak certificaat en leveringsbon voor Q&S-begunstigde 

  

Alle slachthuizen en uitsnijderijen dienen geregistreerd te worden in de Q&S databank en dienen een 

individuele overeenkomst te onderschrijven met Q&S. Daarenboven kan vlees enkel geaccepteerd 

worden onder de volgende condities: 

 

- Certus-vlees kan als Q&S-waardig aanvaard worden, mits aan volgende voorwaarden 

voldaan wordt: het vlees moet uiteraard Certus-vlees zijn, het slachthuis of de uitsnijderij 

moet Certus-erkend zijn, het Certus-vlees moet met een origineel Certus-certificaat 

(karkassen) of met een originele Certus-leveringsbon (versneden vlees) beleverd worden 

en tot slot moet de Duitse afnemer Q&S-erkend zijn. 

 

- Zeugenvlees kan als Q&S-waardig aanvaard worden, mits aan volgende voorwaarden 

voldaan wordt: de zeugen dienen afkomstig te zijn van Certus- en/of CodiplanPlus-erkende 

varkensbedrijven, het slachthuis en/of de uitsnijderij moet Certus-erkend zijn, het 

zeugenvlees moet met een origineel zeugen-certificaat (karkassen) of met een originele 

zeugen-leveringsbon (versneden vlees) beleverd worden; elke individuele zeug die 

geslacht wordt moet een minimum koud slachtgewicht hebben van 120 kg; de karkassen 

en het vlees mogen de naam of het logo van Certus niet dragen en tot slot moet de 

Duitse afnemer Q&S-erkend zijn. 

 

 

 

https://zeugen.belpork.be/


   

IR versie 01/01/2016  14/39  

6. CONTROLE 

 

6.1  Algemeen 

 

Elke deelnemer verbindt zich ertoe om in het kader van de Certus-audits vrije toegang en volledige 

medewerking te verlenen aan de vertegenwoordigers van het controleorgaan en/of Belpork vzw, 

ongeacht het tijdstip van het onaangekondigde controlebezoek. 

 

Het toezicht op de naleving van de Certus-normen in het Certus-lastenboek bestaat enerzijds uit 

administratieve en anderzijds uit fysische controles (visueel en/of analytisch). Iedere schakel uit de 

productieketen wordt onderworpen aan deze controles. De controlefrequentie voor de verschillende 

audits is beschreven in het controleschema. Dit controleschema ligt ter inzage op het secretariaat 

van Belpork vzw. 

 

Het Certus-controleschema is onderworpen aan de bijsturingsplicht. Bijgevolg kan het 

controleschema automatisch bijgestuurd worden op basis van nieuwe wetgeving, controlemethoden 

of -procedures, analysetechnieken en gebruiken in de sector. 

 

De kostprijs van de genomen stalen zal niet door Belpork vzw of het door Belpork vzw 

aangestelde controleorgaan vergoed worden. 

 

6.2  Type audits 

 

PRIMAIRE DIERLIJKE PRODUCTIE 

 

1. Initiële- of toetredingsaudit 

 

De initiële audit vindt plaats maximaal 1 maand na het indienen van de aanvraag en betaling 

van de toetredingskost. De datum van de audit wordt overeengekomen tussen de OCI en de 

kandidaat-deelnemer. 

De audit omvat een administratieve en fysische controle van de normen in het Certus-

lastenboek. Alle bevindingen worden genoteerd op de checklist en het samenvattend 

auditrapport. Het samenvattend auditrapport wordt ondertekend door de kandidaat-

deelnemer en de auditor.  

Enkel indien er geen Knock Outs (KO) worden vastgesteld en/of indien vastgestelde A-non 

conformiteiten (NC A) aantoonbaar gecorrigeerd worden en/of er voor vastgestelde B-non 

conformiteiten (NC B) een degelijk plan van aanpak wordt opgemaakt, zal er een certificaat 

worden uitgereikt aan de kandidaat-deelnemer. Het certificaat heeft een geldigheidsduur 

van drie jaar en gaat in op het moment van de positieve certificatiebeslissing, die uiterlijk 3 

maanden na de auditdatum moet genomen worden.  

 

2. Verlengings- of periodieke audit 

 

Binnen de periode vanaf 9 maanden vóór de vervaldatum van een Certus-certificaat, zal er 

een verlengingsaudit plaatsvinden. De audit omvat een administratieve en fysische controle 

van de normen in het Certus-lastenboek.  
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Alle bevindingen worden genoteerd op de checklist en het samenvattend auditrapport. Het 

samenvattend auditrapport wordt ondertekend door de deelnemer en de auditor.  

Het certificaat zal ook nu enkel uitgereikt worden indien er geen KO worden vastgesteld, 

geen NC A’s meer open staan en indien er een gedegen plan van aanpak is met betrekking 

tot de NC B’s. Het certificaat sluit aan op de vervaldatum van het vorige certificaat en heeft 

een geldigheidsduur van drie jaar. 

De mogelijke non-conformiteiten zijn net zoals bij een initiële audit onder te verdelen in KO, 

NC A , NC B en NC C (zie punt 7. beoordelingswijze). 

 

Een verlengingsaudit mag maximaal drie keer na elkaar door dezelfde auditor in dezelfde 

vestiging uitgevoerd worden. 

 

3. Corrigerende maatregel-audit 

 

In bepaalde gevallen zal het nodig zijn dat een corrigerende maatregel-audit op het bedrijf 

wordt uitgevoerd om te valideren of de NC A gecorrigeerd werd(en) (bv. wanneer de 

effectiviteit van een corrigerende maatregel niet documentair beoordeeld kan worden). 

Enkel de correcties van de A non-conformiteit worden tijdens deze audit gecontroleerd. Deze 

audit vindt plaats binnen drie maanden na een initiële audit of binnen 1 maand na een 

verlengings- of onaangekondigde audit. Indien de vooropgestelde termijn  niet 

gerespecteerd wordt, wordt de audit negatief afgesloten en kan geen certificaat worden 

uitgereikt. Er zal minstens een nieuwe audit moeten plaats vinden. 

 

4. Onaangekondigde audit 

 

In opdracht van Belpork vzw wordt systematisch nagegaan of de houder van het Certus-

certificaat permanent voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in het Certus-lastenboek. 

Daarom worden er zogenaamde “onaangekondigde audits” uitgevoerd. 

 

- Toepassingsgebied en organisatie: het totaal aantal uit te voeren onaangekondigde 

audits wordt vastgelegd in het Certus-controleschema.  

- De keuze van de bedrijven die een onaangekondigde Certus-audit krijgen gebeurt ad 

random binnen de lijst van gecertificeerde bedrijven, maar kan toch aangestuurd worden 

door een risicoanalyse uitgevoerd door de OCI of Belpork vzw. Het aantal uit te voeren 

onaangekondigde audits per controleorgaan is afhankelijk van het aantal bedrijven dat 

toegewezen is aan dat controleorgaan. 

- Melding van een onaangekondigde audit: de audit mag maximum 2 dagen op voorhand 

worden gemeld aan de producent. Als de deelnemer de onaangekondigde audit weigert, 

verliest deze met onmiddellijke ingang het Certus-certificaat. 

- De audit omvat een selectie van de normen in het Certus-lastenboek (spot-audit). Alle 

bevindingen worden genoteerd op de checklist en het samenvattend auditrapport. Het 

samenvattend auditrapport wordt ondertekend door de deelnemer en de auditor. 

- De audit wordt uitgevoerd door een OCI aangesteld door Belpork vzw. 

- De mogelijke non-conformiteiten zijn net zoals bij een initiële- en verlengingsaudit onder 

te verdelen in KO, NC A , NC B en NC C (zie punt 7. beoordelingswijze). 
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VERWERKING 

 

1. Initiële- of toetredingsaudit 

 

De initiële audit vindt plaats maximaal 3 maanden na de het indienen van de aanvraag en 

betaling van de toetredingskost. De datum van de audit wordt overeengekomen tussen de 

OCI en de kandidaat-deelnemer. De audit omvat een administratieve en fysische controle 

van de normen in het Certus-lastenboek. Alle bevindingen worden genoteerd op de checklist 

en het samenvattend auditrapport. Het samenvattend auditrapport wordt ondertekend door 

de kandidaat-deelnemer en de auditor. 

  

Enkel indien er geen Knock Outs (KO) worden vastgesteld en/of indien vastgestelde A-non 

conformiteiten (NC A) aantoonbaar gecorrigeerd worden en/of er voor vastgestelde B-non 

conformiteiten (NC B) een degelijk plan van aanpak wordt opgemaakt, zal er een certificaat 

worden uitgereikt aan de kandidaat-deelnemer. Het certificaat heeft een geldigheidsduur 

van 1 jaar en gaat in op het moment van de positieve certificatiebeslissing, die uiterlijk 1 

maand na de auditdatum moet genomen worden.  

 

2. Verlengings- of periodieke audit (= vernieuwing van het certificaat) 

 

Binnen de periode vanaf 3 maanden vóór de vervaldatum van een Certus-certificaat, zal er 

een verlengingsaudit plaatsvinden. De audit omvat een administratieve en fysische controle 

van de normen in het Certus-lastenboek. Alle bevindingen worden genoteerd op de checklist 

en het samenvattend auditrapport. Het samenvattend auditrapport wordt ondertekend door 

de deelnemer en de auditor.  

Het certificaat zal ook nu enkel uitgereikt worden indien er geen KO worden vastgesteld, 

geen NC A’s meer open staan en indien er een gedegen plan van aanpak is met betrekking 

tot de NC B’s. Het certificaat sluit aan op de vervaldatum van het vorige certificaat en heeft 

een geldigheidsduur van 1 jaar. 

De mogelijke non-conformiteiten zijn net zoals bij een initiële audit onder te verdelen in KO, 

NC A , NC B en NC C (zie punt 7. beoordelingswijze). 

 

Een verlengingsaudit mag maximaal drie keer na elkaar door dezelfde auditor in dezelfde 

vestiging uitgevoerd worden. 

 

3. Corrigerende maatregel-audit (= aanvullende audit) 

 

In bepaalde gevallen zal het nodig zijn dat een corrigerende maatregel-audit op het bedrijf 

wordt uitgevoerd om te valideren of de NC A gecorrigeerd werd(en) (bv. wanneer de 

effectiviteit van een corrigerende maatregel niet documentair beoordeeld kan worden). Deze 

audit vindt plaats binnen 1 maand na een initiële audit, verlengings- of onaangekondigde 

audit. Enkel de correcties van de A non-conformiteit worden tijdens deze audit 

gecontroleerd. Indien de vooropgestelde termijn  niet gerespecteerd wordt, wordt de audit 

negatief afgesloten en kan geen certificaat worden uitgereikt. Er zal minstens een nieuwe 

audit moeten plaats vinden. 
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4. Onaangekondigde audit 

 

In opdracht van Belpork vzw wordt systematisch nagegaan of de houder van het Certus-

certificaat permanent voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in het Certus-lastenboek. 

Daarom worden er zogenaamde “onaangekondigde audits” uitgevoerd.  

 

- Toepassingsgebied en organisatie: het totaal aantal uit te voeren onaangekondigde 

audits wordt vastgelegd in het Certus-controleschema.  

- De keuze van de bedrijven die een onaangekondigde Certus-audit krijgen gebeurt ad 

random binnen de lijst van gecertificeerde bedrijven, maar kan toch aangestuurd worden 

door een risicoanalyse uitgevoerd door de OCI of Belpork vzw.  

- Melding van een onaangekondigde audit: de audit moet maximum 1 werkdag op 

voorhand worden gemeld aan het slachthuis en de uitsnijderij. Als de deelnemer de 

onaangekondigde audit weigert, verliest deze met onmiddellijke ingang het Certus-

certificaat. 

- De audit omvat een administratieve en fysische controle van de normen in het Certus-

lastenboek. Alle bevindingen worden genoteerd op de checklist en het samenvattend 

auditrapport. Het samenvattend auditrapport wordt ondertekend door de deelnemer en 

de auditor. Tijdens de onaangekondigde audit bij slachthuizen en uitsnijderijen worden 

eveneens de eisen van de Autocontrolegids en FebevPlus gedeeltelijk gecontroleerd. 

- De audit wordt uitgevoerd door een expert (erkend door het FAVV) aangesteld door 

Belpork vzw. 

- De mogelijke non-conformiteiten zijn net zoals bij een initiële audit onder te verdelen in 

KO, NC A, NC B en NC C (zie punt 7. beoordelingswijze). 

- Belpork vzw behoudt zich het recht voor om slachthuizen en uitsnijderijen binnen het 

Certus-kwaliteitssysteem te schorsen naar aanleiding van de resultaten van deze 

onaangekondigde audits of bijkomend vastgestelde non-conformiteiten (al dan niet voor 

de eisen ACS, FebevPlus of Certus). 

 

6.3  Kosten ten laste van de deelnemer 

 

[Alle facturen van de vzw Belpork zijn contant betaalbaar. In geval van laattijdige betaling kan 

vanaf de dertigste dag na factuurdatum, van rechtswege en zonder voorafgaande 

ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding van 10 % van het factuurbedrag als schadebeding 

aangerekend worden. Indien geen gunstig gevolg gegeven wordt aan de eerste aanmaning tot 

betaling leidt dit, zonder voorafgaande verwittiging, van rechtswege tot een definitieve 

weigering of uitsluiting binnen het Certus-kwaliteitslabel door de OCI of Belpork vzw.] 
 

Punt 6.3 toegevoegd per 1 juni 2016 bij besluit van de Raad van Bestuur van 17 februari 2016   

 

1. Toetredingskosten 

 

Belpork vzw zal per beslag een toetredingskost aanrekenen van 200 euro (excl. BTW) via de 

(kandidaat-)groepering waarbij de kandidaat-deelnemer op het moment van de toetreding is 

aangesloten. 
Punt 1. Ingevoegd per 1 januari 2017 bij besluit van de Raad van Bestuur van 19 december 2016. 

 

2. Controlekosten 
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[Vanaf 1 januari 2017 vallen de kosten voor controle en certificatie (initiële, periodieke, 

onaangekondigde evenals de corrigerende maatregelaudit) rechtstreeks ten laste van de 

deelnemer. Ook wanneer geen Certus-activiteit aanwezig is of de audit zonder medeweten 

van de OCI niet kan doorgaan (niemand aanwezig op tijdstip van afspraak, weigering toegang 

aan OCI, etc.) wordt een forfaitair bedrag aangerekend. De OCI zal deze kosten rechtstreeks 

aan de deelnemer factureren. In overleg tussen Belpork vzw en de erkende OCI worden 

tarieven vastgelegd die de OCI maximaal aan de deelnemers mogen aanrekenen. Deze 

maximumtarieven zijn vanaf 1 januari 2017 te vinden op de website www.certus.be.] 
Punt 2. ingevoegd per 1 januari 2017 bij besluit van de Raad van Bestuur van 17 februari 2016. 

 

3. Deelnemersbijdrage primaire productie 

 

[Er wordt een jaarlijkse deelnemersbijdrage op niveau van de primaire productie 

aangerekend van 70 euro (excl. BTW) per beslag. Deze bijdrage wordt rechtstreeks door 

Belpork vzw gefactureerd aan de Certus-producent. De facturatie gebeurt standaard in 

januari (behalve in het overgangsjaar 2016) aan alle producenten die op 1 januari van dat 

jaar over een Certus-erkenning beschikken. Producenten die na 1 januari Certus-

gecertificeerd worden, betalen een eerste maal de deelnemersbijdrage in januari van het 

daaropvolgende jaar. Voor het jaar van toetreding zit de deelnemersbijdrage vervat in de 

toetredingskost.] 
 

Punt 3. ingevoegd per 1 juni 2016 bij besluit van de Raad van Bestuur van 17 februari 2016. 

 

 

4. Kostprijs bijkomende analyses 

 

Kostprijs = prijs per analyse + staalname die Belpork vzw aan het controleorgaan betaalt + 

10% administratieve kost. 

 

Deze kostprijs is van toepassing voor alle analyses die vermeld staan in het controleschema 

en die niet onder het Nationaal Monitoring Plan (NMP) van Febev vallen. 

 

De facturen voor de bijkomende analyses worden rechtstreeks gefactureerd aan de 

kandidaat-groepering of de erkende groepering. 

 

5. Karkasbijdrage 

 

Per vleesvarken dat onder het TRACY-systeem wordt gecertificeerd, wordt een 

karkasbijdrage aangerekend aan de groepering. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgelegd door 

de Raad van Bestuur van Belpork vzw en gecommuniceerd via de website (www.certus-

info.be) en rechtstreeks aan de groeperingen. 

 

Hiertoe wordt per verstrekt Certus-certificaat een voorschot aan de groepering aangerekend. 

Op basis van het effectief aantal Certus-vleesvarkens per certificaat, zal maandelijks 

retroactief het saldo aan de groepering gefactureerd worden. Bovendien worden Certus-

certificaten pas verstrekt na voorafgaande storting van het voorschot op de rekening van 

Belpork vzw. 

http://www.certus.be/
http://www.certus-info.be/
http://www.certus-info.be/
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6.4  Mogelijkheid tot tegenexpertise 

 

Binnen het Certus-kwaliteitssysteem bestaat de mogelijkheid om voor bepaalde analyses een 

tegenexpertise aan te vragen. Een overzicht van de analyses waarvoor een tegenexpertise mogelijk 

is, is terug te vinden in het controleschema (analyses die niet onder het NMP Febev vallen). 

De betrokken deelnemer kan via de groepering binnen een termijn van 2 weken na de 

verzendingsdatum van het schrijven waarbij hem een eventuele positieve analyse en de 

bijbehorende correctieve maatregel wordt betekend, een tegenexpertise vragen per aangetekend 

schrijven aan Belpork vzw. Na verloop van deze termijn vervalt definitief het recht op tegenexpertise. 

De tegenexpertise wordt uitgevoerd volgens dezelfde analysemethode en in een daartoe ander 

geaccrediteerd labo. De keuze van het labo ligt bij Belpork vzw.De kost van de tegenexpertise zal aan 

de groepering doorgerekend worden. 

 

De aanvraag van de tegenexpertise heeft geen opschortende werking voor de certificatiebeslissing. 

Indien de tegenexpertise het initiële resultaat bevestigt, blijft de certificatiebeslissing gelden.  De 

certificatiebeslissing vervalt indien de tegenexpertise in het voordeel uitvalt voor de (kandidaat-) 

deelnemer. Belpork vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade bij de 

deelnemer ten gevolge van de resultaten van de tegenexpertise. 
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7. BEOORDELINGSWIJZE  

 

In het Certus-lastenboek is per opgelegde norm of voorwaarde de categorie van overtreding bepaald 

afhankelijk van de graad van ernst van de overtreding. Er zijn 4 verschillende categorieën van non-

conformiteiten (NC’s) die maximaal kunnen worden opgelegd: 

 

1. Knock Out-criteria (KO) 

2. A non-conformiteit (NC A) 

3. B non-conformiteit (NC B) 

4. C non-conformiteit NC C) of aanbeveling 

 

Deze categorieën van non-conformiteiten zijn eveneens opgenomen in het lastenboek en de 

checklist. 

 

1. Knock Out-criteria (KO) 

 

Indien er non-conformiteiten vastgesteld worden die een KO tot gevolg hebben, zal de 

deelnemer uitgesloten worden uit het Certus-kwaliteitssysteem. Het certificaat van de 

desbetreffende deelnemer wordt onmiddellijk ingetrokken. Nadien kan de deelnemer 

opnieuw zijn kandidatuur stellen tot erkenning voor het Certus-kwaliteitssysteem. Indien een 

deelnemer voor een bepaalde periode wordt uitgesloten, dient deze periode nageleefd te 

worden. 

 

2. A non-conformiteiten (NC A) 

 

Indien A non-conformiteiten (NC A) vastgesteld worden, dient de deelnemer de corrigerende 

maatregelen aan de certificatie-instelling te melden en deze maatregelen toe te passen 

binnen een termijn die door de auditor op basis van de aard van de non-conformiteit wordt 

bepaald, maar die niet langer dan drie maand mag zijn in geval van een initiële audit en één 

maand voor alle andere audittypes op productieniveau. Op slachthuis- en uitsnijderijniveau 

bedraagt deze termijn in alle gevallen maximaal één maand. 

 

Een NC A dient in alle gevallen gecorrigeerd te worden en het bewijs hiervan moet aan de 

certificatie-instelling overgemaakt worden. Indien de corrigerende maatregelen niet kunnen 

aangetoond worden via nazending is een corrigerende maatregel-audit binnen de 

vooropgestelde termijn noodzakelijk. 

 

Voor een NC A die bij de vorige audit ook reeds werd vastgesteld is er steeds een 

corrigerende maatregel-audit nodig binnen de maand na de audit. 

 

Indien er geen corrigerende maatregelen binnen de geldige termijn worden genomen of 

indien deze maatregelen niet voldoende zijn, wordt de audit negatief afgesloten. In geval van 

een initiële audit wordt geen certificaat uitgereikt, in alle andere gevallen wordt het lopende 

certificaat ingetrokken. De deelnemer wordt hier onmiddellijk van op de hoogte gebracht 

door  de certificatie-instelling (zie punt 3. Weigering en  uitsluiting). 
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3. B non-conformiteiten (NC B) 

 

Indien B non-conformiteiten (NC B) vastgesteld worden, moet de deelnemer een actieplan 

opstellen dat overgenomen wordt op het samenvattend auditrapport (SAR). De  deelnemer 

moet dit plan binnen een termijn van 6 maanden toepassen, met uitzondering van cyclus- en 

tijdsgebonden voorwaarden, die zich niet meer voordoen binnen de 6 maanden na het 

opstellen van het actieplan. In dit geval wordt het plan toegepast eens de omstandigheden 

eigen aan de cyclus of aan de productieperiode opnieuw aanwezig zijn. 

 

Er moet geen corrigerende maatregel-audit worden uitgevoerd om na te gaan of het plan van 

aanpak effectief werd toegepast door de deelnemer. De verificatie ervan gebeurt tijdens de 

eerstvolgende audit. 

 

Voor een NC B die bij de vorige audit ook reeds werd vastgesteld, zal het vaststellen van 

dezelfde tekortkoming leiden tot een NC A, op voorwaarde dat de onaangekondigde audit 

meer dan 6 maanden na de vorige audit plaatsvindt. 

 

4. C non-conformiteiten (NC C) 

 

Het betreft hier een aanbeveling. Het niet voldoen aan voorwaarden met C-criteria staat een 

certificatie niet in de weg, maar er wordt wel op aangedrongen dat de deelnemer probeert 

zo snel mogelijk aan deze voorwaarde(n) te voldoen. 
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8. KLACHTEN EN BEROEPSMOGELIJKHEID 

 

Iedere Certus-erkende deelnemer dient ontvangen klachten van een volgende of verzonden klachten 

aan een voorgaande schakel in de productieketen te registreren op een klachtenformulier, dat door 

de controle-instellingen wordt nagezien. Ook klachten in verband met inspectie of certificatie kunnen 

hierop vermeld worden. 

 

Iedere (kandidaat-)deelnemer of groepering heeft het recht een klacht in te dienen tegen een 

beslissing van de certificatie-instelling. Deze klacht moet schriftelijk gemotiveerd neergelegd worden 

bij de certificatie-instelling. De certificatie-instelling is bevoegd voor de afhandeling van de klacht. 

Na grondige evaluatie zal de beslissing van de certificatie-instelling schriftelijk gemotiveerd en 

aangetekend meegedeeld worden aan de betrokken deelnemer. 

 

Indien de deelnemer zich niet kan verzoenen met de afhandeling van de klacht, kan de betrokkene 

binnen de 14 kalenderdagen na het schrijven van de certificatie-instelling beroep aantekenen. 

Hiertoe moet de deelnemer een aangetekende brief sturen aan de certificatie-instelling. 

De certificatie-instelling zal bij ontvangst van dit schrijven de gedetailleerde beroepsprocedure 

toesturen aan de betrokken deelnemer. Bij het opstarten van de beroepsprocedure verleent de 

betrokken deelnemer het recht aan de certificatie-instelling om alle vaststellingen tijdens de 

controles over te maken aan de leden van de beroepscommissie van de certificatie-instelling. 

 

Bij de uitsluiting van een deelnemer, heeft het opstarten van de beroepsprocedure geen 

opschortende werking. In alle andere gevallen betekent de opstart van de beroepsprocedure dat de 

certificatiebeslissing uitgesteld wordt, tot de beroepscommissie een beslissing heeft genomen. 



   

IR versie 01/01/2016  23/39  

 

9. VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET CERTUS-LOGO 

 

Belpork vzw is eigenaar van het op 28/01/2004 onder nr. 2231926 als gemeenschapsmerk 

gedeponeerd kwaliteitslabel “Certus”. 

 

Het Certus-logo mag enkel gebruikt worden na een schriftelijke erkenning door  de certificatie-

instelling of na schriftelijke toestemming van Belpork vzw. 

 

Het Certus-logo dient steeds integraal volgens de hieronder beschreven richtlijnen en specificaties te 

worden gebruikt. 

 

Incorporatie van het eigen merk in het Certus-logo is niet toegelaten. De technische lijn ter 

afbakening van het wit veld rond het logo dient te allen tijde te worden gerespecteerd. 

 

Indien eigen Certus-promotiemateriaal of communicatie door een groepering of een deelnemer 

gerealiseerd wordt, dient dit materiaal eerst ter goedkeuring voorgelegd te worden aan Belpork vzw. 

 

De oppervlakteverhouding tussen het Certus-logo en het eigen merk of logo, indien samen gebruikt 

(vb. verpakking), ligt tussen 2/1 en 1/2.  De minimum afmetingen van het Certus-logo dient minimaal 

1.5 cm straal te bedragen. 
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10. UITWISSELING VAN GEGEVENS 

 

De varkensproducent verleent aan Belpork vzw de uitdrukkelijke toegang tot o.m. volgende 

specifieke gegevens uit Sanitel: adresgegevens van het beslag en wijzigingen, type bedrijf, aantal 

biggen-, zeugen- en vleesvarkensplaatsen, het aantal aanwezige biggen/zeugen/vleesvarkens volgens 

het recentste bezoekrapport, de bedrijfs- of bedrijfsbegeleidingsdierenarts en zijn/haar 

plaatsvervanger, professionele transporteurs voor aan- en afvoer van dieren gedurende het laatste 

jaar, oormerknummers, rastype, geslacht, aankoopdatum, datum en land van import, 

herkomstbeslag, beslag van bestemming, H- of R-statuut, sanitair statuut, contaminant statuut, 

salmonellastatus, nummer laad- en losbonnen en identificatie- en registratiedocumenten. 

 

Iedere deelnemer binnen het Certus-kwaliteitssysteem verleent aan de bevoegde overheid 

onvoorwaardelijk en onherroepelijk het recht om vaststellingen van residuen van 

diergeneesmiddelen of contaminanten van Richtlijn 96/23/EG van de Raad enerzijds en parameters 

die opgenomen zijn als KO- of A-overtredingen in het Certus-lastenboek anderzijds door de bevoegde 

overheid of haar aangestelde over te maken aan Belpork vzw.  Belpork vzw zal deze onrechtstreeks 

bekomen vaststellingen conform het huidig reglement sanctioneren.   

 

De certificatie-instelling zorgt ervoor dat het resultaat van een controle telkens teruggekoppeld 

wordt aan de betrokken deelnemer. Indien er een vaststelling is van KO en/of NC A, zorgt Belpork 

vzw voor de terugkoppeling van het resultaat aan de groepering(en) waartoe de deelnemer behoort. 

De betrokken deelnemer heeft recht op een kopij van de analyseresultaten van de stalen die op hem 

betrekking hebben. Deze kopij wordt meegestuurd bij vaststelling van afwijkingen of op aanvraag van 

de deelnemer. 

 

Iedere deelnemer verleent in het kader van crisismanagement toegang tot alle productiesites, 

documenten en relevante informatie ten aanzien van Belpork vzw. Belpork vzw heeft het recht om 

relevante informatie aan derden over te maken indien dit noodzakelijk blijkt te zijn. 

 

Meldingsplicht  

 

Elke deelnemer uit de primaire sector (producent) of transformatiesector (slachthuis, uitsnijderij) is 

verplicht om Belpork vzw onmiddellijk in te lichten indien hij een melding krijgt over eender welk 

incident (bv. residuen boven de limiet) of crisissituatie met mogelijke invloed op de voedselveiligheid 

(en/of zijn deelname en erkenning in het Certus-kwaliteitssysteem).  

De varkenshouder heeft dus de plicht om Belpork vzw in toetredingsfase of bij erkenning op de 

hoogte te stellen dat zijn beslag onderhevig is aan verscherpte controlemaatregelen en/of een R- of 

H-code (gekregen) heeft. 

 

Iedere deelnemer binnen het Certus-kwaliteitslabel verleent tevens aan Belpork vzw en/of aan de 

door Belpork vzw erkende controleorganen of haar onderaannemers (labo’s) onvoorwaardelijk en 

onherroepelijk het recht om in het kader van de wet op de meldingsplicht alle vastgestelde 

inbreuken (bekomen door inspecties en/of analyses) op wettelijke bepalingen die de 

volksgezondheid kunnen schaden, te signaleren aan de bevoegde overheid (vb. FAVV voor België) en 

aan organisaties die een samenwerkingscontract met Belpork vzw hebben afgesloten (vb. Q&S 

GmBH). Indien er een melding gebeurt, zal Belpork vzw de betrokken deelnemer hiervan op de 

hoogte brengen. 
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11. DEFINITIES 

 

Afdeling: de volledig afgescheiden ruimte, bestaande uit 1 of meerdere 

hokken, waarin een groep of groepen vleesvarkens samen 

gehouden worden.  Elke afdeling dient afzonderlijk genummerd te 

worden. 

 

ARSIA: Association Régionale de Santé et d’ Identification Animales asbl 

 

Autocontrole: geheel van maatregelen die door bedrijven worden genomen om 

ervoor te zorgen dat producten, in alle stadia van productie, 

verwerking en distributie die onder hun beheer vallen: 

 

 voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake 

voedselveiligheid;  

 voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake kwaliteit van 

de producten waarvoor het FAVV bevoegd is;  

 voldoen aan de voorschriften over de traceerbaarheid en 

het toezicht op de effectieve naleving van die 

voorschriften;  

 specifiek voor primaire productie voldoen aan de 

hygiënevoorschriften en bijhouden van registers. 

 

Het autocontrolesysteem (ACS) voor de primaire dierlijke productie 

wordt beheerd door Codiplan vzw. Het autocontrolesysteem (ACS) 

voor slachthuizen en uitsnijderijen wordt beheerd door Febev vzw. 

De eisen van het autocontrolesysteem zitten vervat in de 

Sectorgids. 

 

Bedrijfsdierenarts: de aangenomen dierenarts die door de verantwoordelijke is 

aangewezen om in het beslag de reglementaire controles en 

profylactische ingrepen op de dieren uit te voeren. 

 

Bedrijfsbegeleidingsdierenarts: In geval van bedrijfsbegeleiding moet er een contract afgesloten 

zijn met een dierenarts naar keuze. Voor diersoorten waarvoor een 

bedrijfsdierenarts verplicht is (o.a. varkens) moet dezelfde 

dierenarts aangeduid worden voor deze bedrijfsbegeleiding. Een 

bedrijfsbegeleidingscontract is nodig wanneer de veehouder wenst 

te beschikken over een grotere voorraad (dan voor 5 dagen) 

voorschriftplichtige diergeneesmiddelen De veehouder ontbiedt de 

bedrijfsbegeleidingsdierenarts minstens 6 maal per jaar met een 

tussentijd van twee maanden (bij varkens). Tijdens dit bezoek moet 

ook het diergeneesmiddelenregister ondertekend worden. 

 

Belac: Belgische accreditatie-instelling 
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Belpork: vereniging zonder winstoogmerk met als doel de bevordering van 

de consumptie en de ondersteuning van het imago van 

varkensvlees en varkensvleesproducten, via het beheren, 

coördineren en certificeren van IKB-projecten en kwaliteitslabels. 

Maatschappelijke zetel en secretariaat gelegen te 

Koning Albert II-laan 35 bus 54 

1030 Brussel 

BTW-nummer: BE 0470.805.831 

ON: 0470805831 

www.certus-info.be 

 

Beslag: een op een geografische entiteit (landbouwbedrijf) als een 

epidemiologische eenheid gehouden dier of groep dieren van een 

zelfde soort.  De locatie van het beslag wordt vastgesteld op basis 

van het adres en de coördinaten van de geografische entiteit.   

 

Beslagnummer: = BE + vroegere beslagnummer van 8 cijfers + annex van 4 cijfers.  

Hierbij is de annex een aanduiding van het diertype + een 

volgnummer. 

 

Big: een varken vanaf de geboorte tot aan het spenen. 

 

Certificeren: uitreiken van een certificaat. 

 

Certificaat: aantoonbaar bewijs dat wordt afgeleverd na een gunstige audit en 

waaruit blijkt dat de operator voldoet aan een sectorgids of 

lastenboek. 

Codiplan vzw: overlegplatform opgericht door de drie representatieve 

landbouworganisaties binnen de primaire productie (Boerenbond, 

Algemeen Boerensyndicaat en Féderation Wallone de 

l’Agriculture). Ze heeft als doel het beheren van de sectorgids voor 

de primaire dierlijke productie en het lastenboek CodiplanPlus. 

Codiplan vzw richt zich in eerste instantie tot landbouwbedrijven 

die een autocontrole certificaat willen behalen. Daarnaast richt 

Codiplan vzw zich tot alle afnemers van de primaire sector die het 

autocontrolesysteem (ACS) in hun afspraken met hun leveranciers 

aanvaarden. 

Codiplan vzw 

Tervurenlaan 182/b4 

1150 Brussel 

www.codiplan.be 

 

CodiplanPlus: CodiplanPlusVarken 

 

 

 

 

http://www.boerenbond.be/
http://www.absvzw.be/
http://www.fwa.be/
http://www.fwa.be/
http://www.codiplan.be/
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CodiplanPlusVarken: CodiplanPlusVarken omvat een aantal bijkomende eisen die niet 

opgenomen zijn in de sectorgids, zowel wettelijke 

(milieu)bepalingen als bovenwettelijke voorwaarden, in het kader 

van de wederzijdse erkenning met Q&S (Duitsland). Het is de 

bedoeling dat de bijkomende checklist van CodiplanPlusVarken 

tijdens de audit van de G 040 mee gecontroleerd wordt. 

 

Certificatie-instelling: = certificatieorgaan: neemt de certificatiebeslissingen en is bij Belac 

geaccrediteerd volgens de norm EN 45011. 

 

Controleorgaan: = Organisme voor Controle en Inspectie (OCI): geaccrediteerd 

onafhankelijk organisme met als opdracht de controleactiviteiten 

uit te voeren in het kader van het een kwaliteitssysteem. 

Deelnemer: onderdeel van een schakel in de hoedanigheid van een natuurlijk 

persoon of een rechtspersoon. 

 

Dierengezondheidszorg 

Vlaanderen: 

DGZ Vlaanderen vzw voert opdrachten uit i.v.m. dierengezondheid 

voor het Federale Ministerie van Volksgezondheid en is onder meer 

verantwoordelijk voor de registratie in Sanitel van gegevens 

betreffende identificatie van veehouders en dieren, alsook de 

registratie van dierbewegingen.   

DGZ vzw 

Deinse Horsweg 1 

9031 Drongen 

www.dgz.be 

 

Diergeneesmiddelen: geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, met of zonder 

wachttijd, al of niet voorschriftplichtig 

 

FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

(kortweg Voedselagentschap): agentschap dat waakt over de 

veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van het voedsel, ter 

bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant. 

Veehouders hebben doorgaans contact met het FAVV via de 

Provinciale Controle Eenheid (PCE) gevestigd in hun provincie. 

FAVV 

Administratief Centrum Kruidtuin – Food Safety Center 

Kruidtuinlaan 55 

1000 Brussel 

www.afsca.be 

 

Febev: Federatie van het Belgisch Vlees vzw, vakorganisatie voor de 

sectoren varkens- en rundvlees. 

 

FebevPlus: FebevPlusVarken 

 

 

http://www.dgz.be/
http://www.afsca.be/
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FebevPlusVarken: privaat lastenboek voor de slachthuizen, uitsnijderijen en 

groothandelaars in varkensvlees, gebaseerd op de G 018 met 

extralegale voorwaarden overeengekomen met het Duitse Q&S, dat 

wordt beheerd door Febev. 

 

Fijndoseertoestel: het fijndoseertoestel is een toestel dat op een gecontroleerde wijze 

de uniforme inmenging van een geregistreerd gemedicineerd 

voormengsel bij de levering van het mengvoeder op het 

landbouwbedrijf regelt. 

 

Gelt: een geslachtsrijp vrouwelijk varken dat nog niet heeft geworpen. 

 

Geografische entiteit: elk gebouw of complex van gebouwen dat een eenheid vormt, de 

erbij horende terreinen daarin begrepen, waar dieren worden 

gehouden of die daartoe bestemd zijn. 

 

Gespeend big:  varken vanaf het spenen tot de leeftijd van tien weken. 

 

GMP: Good Manufacturing Practices: regeling die beheerd wordt door de 

vzw Ovocom met als doel de kwaliteit van het dierenvoeder te 

waarborgen of ieder door de vzw Ovocom als gelijkwaardig 

beschouwd kwaliteitssysteem. De GMP Dierenvoeders is het 

kwaliteits- en controlesysteem dat bovenop de 

dierenvoederwetgeving de kwaliteit en veiligheid van mengvoeders 

moet waarborgen. 

Ovocom vzw 

Gasthuisstraat 31 

1000 Brussel 

www.ovocom.be 

 

Groepering: juridisch gestructureerde productieketen die verschillende schakels 

verenigt: eventueel één of meerdere mengvoederfabrikanten, één 

of meerdere vleesvarkensproducenten, eventueel één of meerdere 

varkenshandelaars, één of meerdere slachthuizen, eventueel één of 

meerdere uitsnijderijen, eventueel één of meerdere groothandels 

en eventueel één of meerdere fabrikanten van producten op basis 

van vlees. Een groepering bestaat minstens uit één 

varkensproducent en één slachthuis. 

 

H-statuut: staat voor Hormonenstatuut. Dit statuut, uitgereikt door het FAVV, 

wijst op een beslag waar residu’s van verboden producten (vb. 

hormonen) werden aangetroffen. 

 

R-statuut: staat voor Residustatuut.  Dit statuut, uitgereikt door het FAVV, 

wijst op een beslag waar te hoge residu’s van toegelaten 

geneesmiddelen werden vastgesteld. 
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Kandidaat-deelnemer: deelnemer in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon of een 

rechtspersoon die de proefperiode doorloopt, tijdens dewelke het 

controleorgaan toetredingscontroles uitvoert. 

 

Kandidaat-groepering: groepering die de proefperiode doorloopt tijdens dewelke het 

controleorgaan toetredingscontroles uitvoert, en die dus nog niet 

in het bezit is van een door Belpork vzw tegengetekend exemplaar 

van de overeenkomst “Groepering versus de vzw Belpork”.  

Bijgevolg is men nog niet gemachtigd om varkensvlees of 

vleesproducten onder het Certus-label te commercialiseren. 

 

IKB Nederland Varkens: 

 

Integraal Keten Beheerssysteem Nederland Varkens (vroeger IKB 

2004): kwaliteitssysteem in Nederland waarvan het College van 

Deskundigen bestaat uit varkenshouders en vertegenwoordigers 

van aanverwante bedrijven die dichtbij de ondernemers in de 

varkenshouderij staan. Inspectie en certificatie gebeurt door een 

onafhankelijk en geaccrediteerd controle- en certificatieorganisme. 

Regelinghouder van IKBNV is ‘De Groene Belangenbehartiger BV’ 

(DGB bv). 

IKB Nederland Varkens 

Oosteinde 21 

NL-7772 CA Hardenberg 

www.dgbenergie.nl 

 

IKKB: Integraal Keten Kwaliteit Beheer. De IKKB Standaard beschrijft het 

geheel van wettelijke en aanvullende eisen voor productveiligheid, 

productkwaliteit en milieu voor de plantaardige voedselketen. 

De vereisten voor de IKKB standaard bevatten bovenop de 

vereisten onder de bevoegdheid van het FAVV (Sectorgids: 

autocontrolegids voor de primaire plantaardige productie), 

vereisten voortvloeiend uit de professionele akkoorden en 

vereisten m.b.t. milieu en veiligheid. 

 

Mv-soja: Maatschappelijk Verantwoorde soja. 

 

Opvolgingsperiode: de periode van 3 maanden voorafgaand aan het slachttijdstip. De 

gegevens van het nationaal identificatie- en registratiesysteem 

fungeren als referentie. 

 

Primaire dierlijke productie: de productie, het fokken en het telen van dieren en primaire 

producten van dierlijke oorsprong; inclusief de productie van dieren 

voorafgaande aan het slachten. 

 

Nationaal identificatie- en 

registratiesysteem: 

(zie Sanitel in België)   
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Nationaal Monitoring Plan 

Febev (NMP): 

 

De resultaten van de analyses van individuele bedrijven (in het 

kader van hun autocontrole) en van het Nationaal Monitoring Plan 

van het FAVV worden samengebracht in één centrale databank. De 

organisatie van de monitoring op nationaal niveau laat op een 

statistisch gebaseerde en economisch aanvaardbare manier toe, 

een globaal beeld te krijgen van de voedselveiligheid van de 

producten van de keten. Het plan kan a.h.v. de verkregen 

resultaten en een risicoanalyse systematisch verfijnd worden en het 

individuele bedrijf krijgt in ruil de mogelijkheid om zijn resultaten te 

positioneren t.o.v. de ganse productiekolom. 

 

Profylactisch: preventief of voorbehoedend. 

 

Q&S: Qualität und Sicherheit: Duits ketengarantiesysteem voor 

voedingsproducten.  

Q&S Qualität und Sicherheit GmbH , 

Schedestrasse 1-3 

D-53113 Bonn 

www.q-s.de 

 

QSG: QualitätsSicherungsGarantie in Denemarken. 

 

R&O-procedure: Procedure van reiniging en ontsmetting. 

 

Reforme dieren: dieren die na hun productieve levensduur (of ten gevolge van o.m. 

vruchtbaarheids- of motorische problemen) worden vervangen en 

afgevoerd naar het slachthuis. 

 

Salmonella-begeleidingsplan: gratis bedrijfsbezoek en advies met maatregelen van een dierenarts 

van Dierengezondheidszorg Vlaanderen voor varkensbedrijven die 

een hogere prevalentie van Salmonella vertonen dan gemiddeld. 

 

Sanitair verantwoordelijke: veehouder die gewoonlijk over de dieren van een veebeslag een 

onmiddellijk beheer en toezicht uitoefent. Deze persoon draagt de 

eindverantwoordelijkheid in het kader van de autocontrole voor de 

naleving van de in deze gids beschreven maatregelen en het 

bijhouden van de registers op het bedrijf. 

 

Sanitel: informaticasysteem van het FAVV voor de identificatie en de 

registratie van alle dieren, veehouders (sanitaire 

verantwoordelijken), veebedrijven (beslagen), verzamelplaatsen, 

veehandelaars, veevervoerders en verplaatsingen van de dieren. 

Elk dier wordt bij middel van een unieke beslagidentificatie, 

omschreven in het nationaal identificatie- en registratiesysteem, 

geïdentificeerd. Dit systeem wordt beheerd door DGZ/ARSIA. 
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Schakel: onderdeel van een gestructureerde productieketen die bestaat uit 

één of meerdere deelnemers die eenzelfde activiteit uitvoeren. 

 

Sectorgids: = autocontrolegids: document, opgesteld door een sector en 

bestemd voor de operatoren van die sector, met aanwijzingen hoe 

men kan voldoen aan de wettelijk opgelegde vereisten voor 

hygiëne, traceerbaarheid en autocontrole. Dit document wordt 

goedgekeurd door het FAVV. 

 

Separatorvlees: het product dat wordt verkregen door vlees, dat na het uitbenen 

nog aan de beenderen vastzit of vlees van pluimveekarkassen, 

daarvan mechanisch te scheiden, waardoor de 

spierweefselstructuur verloren gaat of verandert. 

 

Slachthuis: een inrichting voor het slachten en uitslachten van dieren waarvan 

het vlees bestemd is voor menselijke consumptie. 

 

Uitsnijderij: een inrichting voor het uitbenen en/of uitsnijden van vlees. 

 

Varkensproducent: de in het nationaal identificatie- en registratiesysteem, als 

beslagverantwoordelijke aangeduide persoon. 

 

Vegaplan: Vegaplan vzw beheert de IKKB Standaard.  

Vegaplan vzw  

Tervurenlaan 182 bus 4 

1150 Brussel 

www.vegaplan.be 

 

Vers vlees: vlees dat, buiten een koel- of vriesbehandeling, geen enkele 

behandeling heeft ondergaan om de houdbaarheid te bevorderen, 

met inbegrip van vacuümverpakt vlees of vlees in CA-verpakking 

(gecontroleerde atmosfeer). 

 

Vleesbereiding:  vers vlees, dat met inbegrip van vlees dat in kleine stukken is 

gehakt, waaraan levensmiddelen, kruiderijen of additieven zijn 

toegevoegd of dat een verwerking heeft ondergaan die niet 

volstaat om de inwendige spierweefselstructuur van het vlees te 

veranderen en daardoor de kenmerken van vers vlees doet 

verdwijnen. 

 

Vleesproduct: verwerkte producten die zijn verkregen door verwerking van vlees 

of door verdere verwerking van zulke verwerkte producten, zodat 

op het snijvlak geconstateerd kan worden dat de kenmerken van 

vers vlees verdwenen zijn. 
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Vleesvarken: varken vanaf 10 weken ouderdom dat wordt gehouden om, met 

het oog op de vleesproductie, te worden geslacht. 

 

Webtoepassing TRACY: digitaal platform op URL https://administratie.certus.be dat toelaat, 

mits de gebruiker beschikt over een door Belpork vzw verstrekt 

paswoord en gebruikersnaam, om Certus-vertrekfiches, Certus-

certificaten en Certus- leveringsbonnen digitaal op te maken en zo 

de elektronische informatiedoorstroming naar de partners in de 

keten realiseert. 

 

Zelfmenger: een zelfmenger is een veehouder die voeder produceert enkel en 

alleen voor zijn eigen dieren. Met het geproduceerde voeder wordt 

op geen enkele manier handel gedreven. 

 

Zeug: vrouwelijk varken vanaf de eerste worp. 

 

    

 

   . 
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AANSLUITINGSFORMULIER VARKENSPRODUCENT 

(alle gevraagde gegevens zijn verplicht in te vullen) 

 

 
Firmanaam:  ...............................................................................  

 
Naam:  ...............................................................................................  

 
Beslaggegevens 

Adres:  ........................................................................................  Postcode + woonplaats:  ...................................................................  

Type bedrijf:             o Open bedrijf             o Gesloten bedrijf  

Beslagnummer:  .........................................................................  Klopcode:  .........................................................................................  

Ondernemingsnr.:  .....................................................................  Vestigingseenheidsnr.:  .....................................................................  

Correspondentiegegevens 

Adres:  ........................................................................................  Postcode + woonplaats:  ...................................................................  

Tel:  .............................................................................................  Fax:  ...................................................................................................  

 
Email:  ............................................................................................................................................................................................................   
Alle communicatie vanuit Belpork vzw zal aan bovenvermeld emailadres worden verstuurd.  
Indien u de communicatie via de post wenst te ontvangen, gelieve dit hier expliciet te vermelden. 

Inspectie-instelling verantwoordelijk voor de controle van de sectorgids:  ..................................................................................................  

Aansluiting bij groepering:  ...........................................................................................................................................................................   

 
 

Ondergetekende bevestigt hierbij kennis genomen te hebben van het Certus-lastenboek en het Certus-reglement en verklaart hiermee 
akkoord te gaan. Bovendien verklaart de deelnemer zich akkoord met eventuele wijzigingen aan het Certus-lastenboek of het  
Certus-reglement volgens beslissing van de Raad van Bestuur van de vzw Belpork.  De deelnemer wordt hiervan door zijn groepering  
op de hoogte gebracht. 
 
Gegevens nationaal identificatie- en registratiesysteem: 
Door het ondertekenen van deze verklaring verleent de deelnemende varkensproducent de uitdrukkelijke toegang aan de vzw Belpork  
en de door haar aangestelde controleorganen tot de specifieke informatie die opgeslagen wordt in het nationaal identificatie- en 
registratiesysteem (vb. in België Sanitel) over zijn/haar beslag . Deze informatie is terug te vinden in het Intern Reglement onder punt 10.  
De toegang tot deze gegevens kan te allen tijde herroepen worden per aangetekende brief aan Belpork vzw en heeft van rechtswege het 
verlies van de erkenning of kandidatuur tot gevolg. 
 
Deze informatie zal door de vzw Belpork strikt vertrouwelijk behandeld worden.  
 
Voor akkoord, 
 
Naam deelnemer: ........................................................................................................  (verplicht in te vullen) 
(handtekening): 
 
 
Datum: ................................................. (verplicht in te vullen) 

vzw Belpork asbl   
Koning Albert II-laan 35, bus 54 –  
Avenue Roi Albert II 35, boîte 54 

1030 Brussel – Bruxelles 
Tel.  02/552 81 44 – Fax 02/552 81 30 
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AANSLUITINGSFORMULIER SLACHTHUIS 

(alle gevraagde gegevens zijn verplicht in te vullen) 

 
 
Firmanaam:  ..................................................................................................................................................................................................  
 

Naam verantwoordelijke:  .............................................................................................................................................................................  

Adres:  ...........................................................................................................................................................................................................  

Postcode + woonplaats:  ...............................................................................................................................................................................  

Tel:  .............................................................................................  Fax:  ...................................................................................................  

Ondernemingsnr.:  .....................................................................  Erkenningsnr.:  ..................................................................................  

 
Email:  ............................................................................................................................................................................................................   
Alle communicatie vanuit Belpork vzw zal aan bovenvermeld emailadres worden verstuurd.  
Indien u de communicatie via de post wenst te ontvangen, gelieve dit hier expliciet te vermelden. 

Inspectie-instelling verantwoordelijk voor de controle van de sectorgids:  ..................................................................................................  

Aansluiting bij groepering:  ...........................................................................................................................................................................   

 
 

Ondergetekende bevestigt hierbij kennis genomen te hebben van het Certus-lastenboek en het Certus-reglement en verklaart hiermee 
akkoord te gaan. Bovendien verklaart de deelnemer zich akkoord met eventuele wijzigingen aan het Certus-lastenboek of het Certus-
reglement volgens beslissing van de Raad van Bestuur van de vzw Belpork.  De deelnemer wordt hiervan door zijn groepering op de 
hoogte gebracht. 
 
De bekomen gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. De deelnemer verklaart zich eveneens akkoord met het verstrekken van 
de opgeslagen informatie aan aangestelde controleorganen (Belac) of derden (zoals FAVV, gerecht,…) indien bij wet vereist. In dit laatste 
geval wordt de deelnemer op de hoogte gebracht. 

 
Voor akkoord, 
 
Naam deelnemer: ........................................................................................................  (verplicht in te vullen) 
(handtekening): 
 
 
 
 
 
Datum: ................................................. (verplicht in te vullen) 
 

 
 
 
 
 

vzw Belpork asbl   
Koning Albert II-laan 35, bus 54 –  
Avenue Roi Albert II 35, boîte 54 

1030 Brussel – Bruxelles 
Tel.  02/552 81 44 – Fax 02/552 81 30 
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AANSLUITINGSFORMULIER UITSNIJDERIJ 

(alle gevraagde gegevens zijn verplicht in te vullen) 

 
 
Firmanaam:  ..................................................................................................................................................................................................  
 

Naam verantwoordelijke:  .............................................................................................................................................................................  

Adres:  ...........................................................................................................................................................................................................  

Postcode + woonplaats:  ...............................................................................................................................................................................  

Tel:  .............................................................................................  Fax:  ...................................................................................................  

Ondernemingsnr.:  .....................................................................  Erkenningsnr.:  ..................................................................................  

 
Email:  ............................................................................................................................................................................................................   
Alle communicatie vanuit Belpork vzw zal aan bovenvermeld emailadres worden verstuurd. Indien u de communicatie via de post wenst 
te ontvangen, gelieve dit hier expliciet te vermelden. 

Inspectie-instelling verantwoordelijk voor de controle van de sectorgids:  ..................................................................................................  

Aansluiting bij groepering:  ...........................................................................................................................................................................   

 
 

Ondergetekende bevestigt hierbij kennis genomen te hebben van het Certus-lastenboek en het Certus-reglement en verklaart hiermee 
akkoord te gaan. Bovendien verklaart de deelnemer zich akkoord met eventuele wijzigingen aan het Certus-lastenboek of het Certus-
reglement volgens beslissing van de Raad van Bestuur van de vzw Belpork.  De deelnemer wordt hiervan door zijn groepering op de 
hoogte gebracht. 
 
De bekomen gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. De deelnemer verklaart zich eveneens akkoord met het verstrekken van 
de opgeslagen informatie aan aangestelde controleorganen (Belac) of derden (zoals FAVV, gerecht,…) indien bij wet vereist. In dit laatste 
geval wordt de deelnemer op de hoogte gebracht. 

 
Voor akkoord, 
 
Naam deelnemer: ........................................................................................................  (verplicht in te vullen) 
(handtekening): 
 
 
 
 
 
Datum: ................................................. (verplicht in te vullen) 

 
 
 
 
 

vzw Belpork asbl   
Koning Albert II-laan 35, bus 54 –  
Avenue Roi Albert II 35, boîte 54 

1030 Brussel – Bruxelles 
Tel.  02/552 81 44 – Fax 02/552 81 30 
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Overeenkomst Groepering – Belpork vzw 

 
 
 
Tussen ondergetekenden, 

 

ter ener zijde : 

 

 ....................................................................................................................................................... (naam) 

 ....................................................................................................................................................... (adres) 

Tel: ........................................................................... Fax: ...........................................................................      

Email: ..........................................................................................................................................................  

KBO-nummer: .............................................................................................................................................  

Hierbij vertegenwoordigd door: 

 .................................................................................................................................. (naam en functie) 

 

Hierna genoemd “de contractant” 

en 

ter ander zijde : 

 

Belpork vzw 

Koning Albert II-laan 35, bus 54, 1030   Brussel 

Tel. : 02/552 81 44 Fax : 02/552 81 30 

Hierbij vertegenwoordigd door: 

 .................................................................................................................................. (naam en functie) 

 .................................................................................................................................. (naam en functie) 

 

Hierna genoemd “Belpork” 

 

wordt overeengekomen hetgeen volgt : 

 

Artikel 1 - Voorwerp 

 

De praktische implementatie van het Certus-kwaliteitslabel voor varkensvlees ter bevordering van de 

verkoop en de afzet van “Kwaliteitsvarkensvlees” in binnen- en buitenland. 

 

Artikel 2 - Lastenboek, reglement en controleschema 

 

2.1. De contractant verklaart zich akkoord met het Certus-lastenboek en eventuele aanpassingen als 

gevolg van beslissingen van de Raad van Bestuur van Belpork. 
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2.2. De contractant verbindt er zich toe de bepalingen van het Certus-reglement en eventuele 

aanpassingen ervan als gevolg van beslissingen van de Raad van Bestuur van Belpork, na te 

leven en deze schriftelijk in kennis te brengen bij zijn aangesloten deelnemers. 

 

2.3. Met het oog op de controle van de naleving van de normen en voorwaarden die opgelegd 

worden in het Certus-lastenboek en reglement, verklaart de contractant zich te onderwerpen 

aan het controleschema. 

 

Artikel 3 - Duur 

 

3.1. Huidige overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van onbepaalde duur, en treedt in 

werking op de dag van ondertekening door beide partijen. 

 

3.2. Elke partij kan deze overeenkomst beëindigen volgens de modaliteiten beschreven in het 

Certus-reglement. 

Tevens kan de contractant op vrijwillige basis de overeenkomst beëindigen (rekening houdende 

met de voornoemde opzegmodaliteiten). 

 

Artikel 4 - Facturatie 

 

4.1. De contractant ziet toe op de naleving van het Certus-lastenboek en -reglement door iedere 

deelnemer binnen zijn groepering en draagt hiervoor de (financiële) verantwoordelijkheid. 

 

4.2. De facturatie door de vzw Belpork zal gebeuren conform de tarieven en modaliteiten vermeld in 

het reglement. 

 

4.3. Alle facturen van de vzw Belpork zijn contant betaalbaar. In geval van laattijdige betaling is vanaf 

de dertigste dag na factuurdatum, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, 

een forfaitaire vergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 25 euro 

verschuldigd als schadebeding. Indien geen gunstig gevolg gegeven wordt aan de eerste 

aanmaning tot betaling zal de vzw Belpork zonder voorafgaande verwittiging de onherroepelijke 

en onvoorwaardelijke bankwaarborg geheel of gedeeltelijk opeisen teneinde het verschuldigd 

bedrag (factuurbedrag + schadebeding) te vereffenen. 

 

4.4. In geval van gehele of gedeeltelijke opeising van de bankwaarborg verbindt de contractant zich 

er toe binnen de 15 kalenderdagen het resterende garantiebedrag van de bankwaarborg te 

regulariseren tot het in het Certus-reglement gedefinieerde garantiebedrag. Niet-tijdige 

regularisatie heeft van rechtswege een definitieve weigering of uitsluiting binnen het Certus-

kwaliteitslabel tot gevolg. 

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid 

 

5.1 De contractant vrijwaart, in naam van al zijn (kandidaat-) deelnemers, Belpork en het  

 door Belpork erkende controleorgaan van schade-eisen door derden ingevolge inbreuken op het 

Certus-lastenboek en -reglement. 

 



   

IR versie 01/01/2016  38/39  

5.2 De aansprakelijkheid van Belpork tegenover de contractant en al zijn (kandidaat-) deelnemers is 

uitgesloten voor elk verlies of schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door sancties 

ingevolge inbreuken op het Certus-lastenboek en –reglement, tenzij de contractant bewijst dat 

deze te wijten is aan een grove fout van Belpork en/of een grove fout van het door Belpork 

erkende controleorgaan.  In dit geval is de aansprakelijkheid van Belpork beperkt tot een 

maximum bedrag van 24.789 euro per schadegeval én per jaar. De contractant dient een 

eventuele schade schriftelijk kenbaar te maken t.o.v. Belpork binnen de maand nadat deze 

ontstond of zich voordeed, bij gebreke waaraan alle tegen Belpork gerichte vorderingsrechten 

van rechtswege vervallen.  Elk verhaal t.o.v. Belpork vervalt van rechtswege indien de 

traceerbaarheid m.b.t. de gecertificeerde en gelabelde producten ophoudt te bestaan. 

 

Artikel 6 – Toepasselijk recht, bevoegde rechtsmacht 

 

6.1. De overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. 

 

6.2. In geval van geschillen betreffende de interpretatie en/of de uitvoering van deze  overeenkomst 

zijn de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd. 

 

Artikel 7 - Bijlagen 

 

7.1. De hierbij gevoegde bijlagen maken integraal deel uit van onderhavige overeenkomst. 

 

7.2. Lijst der bijlagen: 

1. Het Certus-lastenboek 

2. Het Certus-reglement 

 

 

Deze overeenkomst werd opgemaakt te Brussel op ............................................, in tweevoud. 

Door zijn handtekening erkent elke partij een origineel exemplaar van deze overeenkomst en een 

exemplaar van zijn bijlagen ontvangen te hebben. 

 

De bekomen gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. De deelnemer verklaart zich eveneens 

akkoord met het verstrekken van de opgeslagen informatie aan aangestelde controleorganen (Belac) 

of derden (zoals FAVV, gerecht,…) indien bij wet vereist. In dit laatste geval wordt de deelnemer op 

de hoogte gebracht.  

 

 

Voor akkoord, Voor akkoord, 

 

 

 

 

 

 

 

Belpork vzw de contractant: 
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Standaardversie bankwaarborg 
 

 
 
Overwegende dat,  

 

- tussen uzelf, de VZW Belpork, en onze cliënt .................................................................................... 

  …………………………………………..(naam + adres van de contractant) een contract werd afgesloten 

m.b.t. het bekomen van het Certus-kwaliteitslabel. 

 

- dit contract voorziet dat door onze cliënt te uwen gunste een uitvoeringsgarantie ad 

14874 EUR, dient neergelegd te worden als waarborg voor de goede uitvoering van de door haar 

aangegane verbintenissen conform het Certus-lastenboek en het Certus- reglement binnen het 

“Certus-kwaliteitslabel”. 

 

verbinden wij, de N.V.  ............................................ (naam bank), met maatschappelijke zetel te ……….

 .................................................................................  ........................................................ (adres bank) en 

bij deze handelend door haar Zetel te  ...................  ........................................................ (adres) ons er 

onherroepelijk toe om U een bedrag van maximum 14874 EUR te betalen op uw eerste schriftelijk 

verzoek, vergezeld van een door U behoorlijk ondertekende verklaring stellende dat  . (naam 

contractant) in gebreke is gebleven in de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk vermeldend 

welke verplichtingen  .............................................. (naam contractant) niet is nagekomen. 

 

Deze garantie wordt van kracht op de datum van de schriftelijke kandidatuurstelling van onze cliënt 

bij Belpork vzw. 

Om geldig te zijn dient ieder verzoek tot betaling ons, per aangetekend schrijven, gericht aan het 

adres van voormelde Zetel, te bereiken. 

 

Deze garantie blijft tevens tot 6 maanden na het verbreken en/of het opzeggen van de overeenkomst 

tussen onze cliënt en de VZW Belpork aangehouden, ongeacht de partij die de overeenkomst 

beëindigde.  De VZW Belpork zal iedere verbreking of opzegging van het contract met of door onze 

cliënt,  ..................................................................................................................... (naam contractant), 

binnen de 72 uur per aangetekend schrijven aan de bevoegde zetel van onze instelling, N.V.  

 .......................................................................................................................... (naam bank), melden. 

 

De rechten uit hoofde van deze garantie zijn niet overdraagbaar. 

 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze garantie en voor de beslechting van alle mogelijke 

geschillen in verband met deze garantie zijn uitsluitend de rechtbanken van het Brusselse 

arrondissement bevoegd. 

 

 

Opgemaakt te ........................................................ , op .............................................................................. 
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Bestelformulier Certus-kloplogo 
 

 
Ondergetekende, ...................................................................................................  (naam deelnemer), 
 
Beslagadres: ...............................................................................................................................................  
 
Correspondentieadres: ...............................................................................................................................  
 

 met klopnummer      

 
wenst een nieuw Certus-kloplogo te bestellen. 
 
Naam deelnemer: ............................................................................................. (verplicht in te vullen) 
  
(handtekening): 
 
 
 
 
 
 
Datum: ................................................... (verplicht in te vullen) 
  

 
Belangrijk: 

 

Iedere erkende varkensproducent verkrijgt van Belpork vzw gratis een klophamer met zijn of haar 

beslagcode en het Certus-kloplogo. 

Deze klophamer, bijkomend voorzien van een Certus-kloplogo, blijft eigendom van de vzw Belpork. 

Het gebruik van de Certus-klophamer en Certus-kloplogo is exclusief voorbehouden aan het 

erkende Certus-beslag. 

Bij uitsluiting of annulering van de erkenning van de varkensproducent, dient het Certus-kloplogo 

terug bezorgd te worden aan de vzw Belpork. 

Indien het Certus-kloplogo stuk is, dient dit bestelformulier ingevuld en terug gestuurd te worden 

naar Belpork vzw.   

Belpork vzw zal vervolgens een nieuw exemplaar aan de deelnemer bezorgen. 

Een beschadigde klophamer en/of de beslagcode moet door de deelnemer zelf vervangen worden. 

Mogelijke leverancier is bij Belpork vzw bekend. 
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