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1. Producenten 
 
Alle producenten die op 01/07/2013 in het bezit zijn van een geldig Certus-certificaat worden 
initieel aanvaard als leverancier binnen het nieuwe lastenboek. Deze worden hier schriftelijk van 
op de hoogte gebracht en ontvangen op aanvraag een papieren exemplaar van het nieuwe 
lastenboek en intern regelement. Alle relevante documenten worden digitaal ter beschikking 
gesteld (website). 
 
Het lastenboek treedt in voege op 01/07/2013. De controles worden opgestart vanaf 
01/09/2013. De Certus-controle wordt in combi uitgevoerd met de controle voor de sectorgids 
G-040. Dit impliceert dat beide certificaten per definitie dezelfde begin- en einddatum hebben. 
Indien de OCI die aangeduid is voor het uitvoeren van de controle op de sectorgids niet erkend is 
door Belpork vzw, wordt een andere erkende OCI aangeduid in overleg met de producent. 
 
De einddatum van het bestaande ACS certificaat is steeds bepalend voor het inplannen van de 
Certus-audit. 
 
Om de overgang te faciliteren wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
 

- Deelnemers waarvan het certificaat G-040 hernieuwd wordt tussen 01/07/2013 en 
31/08/2013 

 
Deze groep deelnemers krijgt bij opstart van het Certus-lastenboek dd. 01/07/2013 
éénmalig een audit Certus zonder combi met G-040. Deze audit wordt uitgevoerd tussen 
01/09/2013 en 31/12/2013. Een positieve audit resulteert in een Certus-certificaat, 
waarvan de einddatum gelijk gesteld wordt met het lopende G-040 certificaat. Dit 
impliceert dat het certificaat éénmalig een kortere looptijd dan drie jaar kan hebben. 

 
- Deelnemers waarvan het certificaat G-040 hernieuwd wordt tussen 01/09/2013 en 

30/06/2016 
 

Deze groep deelnemers krijgt een combi-audit Certus/G-040. Een positieve audit 
resulteert in een Certus-certificaat waarvan de begin- en einddatum gelijkgeschakeld 
wordt met de looptijd van het autocontrolecertificaat. 

 
- Deelnemers waarvan het certificaat G-037/G-040 vervalt na 30/06/2016 

 
Deze groep deelnemers krijgt bij opstart van het Certus-lastenboek dd. 01/07/2013 
éénmalig een audit Certus zonder combi met G-040. Deze audit wordt uitgevoerd tussen 
01/09/2013 en 31/12/2013. Een positieve audit resulteert in een Certus-certificaat, 
waarvan de einddatum gelijk gesteld wordt met het lopende G-040 certificaat. Dit 
impliceert dat het certificaat éénmalig een langere looptijd dan drie jaar kan hebben. 
 

De bestaande Certus-certificaten hebben een looptijd tot 31/12/2014. Dit certificaat vervalt per 
definitie op het moment dat de eerstvolgende periodieke controle negatief wordt afgesloten. 
Indien deze positief wordt afgesloten, vervalt het bestaande certificaat op het moment dat het 
nieuw uitgereikte certificaat aanvangt. 
 
Iedere producent waarvan het certificaat G-037/G-040 vervalt na 31/12/2014 ontvangt een 
bijkomend overgangscertificaat met looptijd vanaf 01/01/2015 tot aan de vervaldatum van het 
certificaat G-037/G-040. 
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Iedere producent kan per definitie een onaangekondigde audit krijgen vanaf 01/09/2013. 
 

2. Slachthuizen en uitsnijderijen 
 

Alle slachthuizen en uitsnijderijen die op 01/07/2013 in het bezit zijn van een geldig Certus-
certificaat worden initieel aanvaard binnen het nieuwe lastenboek. Deze worden hier schriftelijk 
van op de hoogte gebracht en ontvangen op aanvraag een papieren exemplaar van het nieuwe 
lastenboek en intern regelement. Alle relevante documenten worden digitaal ter beschikking 
gesteld (website). 
 
Het lastenboek treedt in voege op 01/07/2013. De Certus-controle wordt vanaf 01/09/2013 in 
combi uitgevoerd met de controles voor de sectorgids G-018 en de controle FebevPlusVarken. Dit 
impliceert dat deze certificaten dezelfde begin- en einddatum hebben. Indien de OCI, die 
aangeduid is voor het uitvoeren van de controle op de sectorgids en FebevPlusVarken, niet erkend 
is door Belpork vzw wordt een andere erkende OCI aangeduid. 
 
De bestaande planning voor de audits voor de sectorgids G-018 is steeds bepalend voor het 
vastleggen van de auditdatum van de Certus-audit. 

 
Ieder slachthuis of uitsnijderij kan per definitie een onaangekondigde controle krijgen vanaf 
01/09/2013. 

 
3. Verkooppunten 

 
Verkooppunten worden niet langer opgenomen in het Certus-Lastenboek dd. 01/07/2013. Deze 
deelnemers worden per 01/07/2013 geannuleerd en worden hier schriftelijk van op de hoogte 
gebracht. 


