Provinciale dienst van :
Datum :

Veranwoordelijke controleur :

Nr :

Operator :

N° uniek :

Adres :

PRI 3285 Landbouwbedrijf - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [3285] v2
C : conform
NC : niet-conform
NA : niet van toepassing

H : Hoofdstuk
B : Bijlage
A : Artikel

§: paragraaf
L : Deel
P : Punt

C

1.

NC

Punten

NA

INFRASTRUCTUUR : SPECIFIEKE EISEN

1.1. Ruimten waarvoor de vereisten gelinkt zijn aan de activiteit ( PAP specifiek )
1.

3

De niet-gevoelige zones zijn proper, voldoende geventileerd en beschikken over voldoende en aangepaste
verlichting.
Europese verordening: 852/2004 A4 B1 P4a,b + Eur. ver./Règl. eur. 852/2004 A4 B1 P5a,b + KB/AR 13/07/2014
A16 (1*)

2.

10

De gevoelige zones zijn goed onderhouden, proper, voldoende geventileerd en beschikken over voldoende en
aangepaste verlichting.
Europese verordening: 852/2004 A4 B1 P4a,b + Eur. ver./Règl. eur. 852/2004 A4 B1 P5a,b + KB/AR 13/07/2014
A16 (1*)

3.

10

Schoon water of drinkwater wordt gebruikt waar nodig.
Europese verordening: 852/2004 A4 B1 P5c + KB/AR 14/01/2002 A7 + KB/AR 13/07/2014 A16 + Eur. ver./Règl. eur.
852/2004 A4 B1 P4d (2*)

4.

3

Indien vereist zijn de resultaten van wateranalyses beschikbaar en worden ze volgens de voorgeschreven
frequenties uitgevoerd.
Europese verordening: 852/2004 A4.1 B1 P5c of 4d (3*)

5.

3

De zones waar dieren gehouden worden, zijn goed onderhouden en proper.
Europese verordening: 852/2004 A4.1 B1 P4a (3*)

6.

3

Er zijn toiletten en voorzieningen om de handen te wassen en te drogen op bedrijven waar plantaardige
levensmiddelen gemanipuleerd worden die bestemd zijn om rauw gegeten te worden.
Europese verordening: 852/2004 A4.1 B1 P5b (3*)

Totaal :

0

0

0

Totaal van de wegingsfactoren :

0

0

0

% van de niet-conformiteiten :
Limieten :

Te verbeteren :

0

%

Onvoldoende :

0

%

Ongunstig major : 0

Ongunstig minor : 0

0

%

waarvan 0

met *

Commentaar Controleur

2.

GMP/GHP : TOEPASSING

1.

Gevaarlijke producten (bestrijdingsmiddelen, biociden, meststoffen, smeermiddelen, brandstoffen,…) en
reinigings- en ontsmettingsproducten worden zodanig bewaard dat elke vorm van verontreiniging van de productie
wordt voorkomen.

3

Europese verordening: 852/2004 A4 B1 P4g + Eur. ver./Règl. eur. 183/2005 A5 B1 Ha1 P4e + Eur. ver./Règl. eur.
852/2004 A4 B1 P5f + KB/AR 13/07/2014 A16 (4*)
2.

1

Het personeel leeft de hygiëneregels na.
Europese verordening: 852/2004 A4 B1 P5d + Eur. ver./Règl. eur. 852/2004 A4 B1 P4e + KB/AR 13/07/2014 A16
(1*)

3.

1

Producten voor de reiniging of ontsmetting van de uitrusting en infrastructuur worden overeenkomstig de
gebruiksaanwijzing gebruikt.
Europese verordening: 852/2004 A4 B1 P5h + Eur. ver./Règl. eur. 183/2005 A5 B3 P3 + KB/AR 13/07/2014 A16 (4*)

4.

3

Afval wordt regelmatig afgevoerd en zodanig bewaard dat verontreiniging wordt voorkomen.
Europese verordening: 852/2004 A4 B1 P4g + Eur. ver./Règl. eur. 852/2004 A4 B1 P5f + Eur. ver./Règl. eur.
183/2005 A5 B1 Ha1 P4e + KB/AR 13/07/2014 A16 (4*)

5.

3

Verontreiniging van de levensmiddelen en diervoeders door ongedierte, schadelijke organismen en vreemde
voorwerpen / stoffen wordt door de operator op gepaste wijze voorkomen.
Europese verordening: 852/2004 A4 B1 P2, 5e + Eur. ver./Règl. eur. 183/2005 A5 B3 P4 + KB/AR 13/07/2014 A16
(4*)

6.

3

De aanwezigheid van gezelschapsdieren of voedselproducerende dieren in gevoelige zones, wordt op gepaste
wijze voorkomen.
Europese verordening: 852/2004 A4 B1 P5e + Eur. ver./Règl. eur. 183/2005 A5 B1 P4d + KB/AR 13/07/2014 A16
(4*)

7.

10

Aan de exploitant bekend gemaakte analyseresultaten worden gevolgd door voldoende corrigerende acties.
Europese verordening: 852/2004 A4 B1 P5g + Eur. ver./Règl. eur. 852/2004 A4 B1 P4i + Eur. ver./Règl. eur.
183/2005 A5 B1 P4g + KB/AR 13/07/2014 A16 (4*)

8.

3

De productiedieren zijn proper.
Europese verordening: 852/2004 A4 B1 H2 P4c (3*)

9.

3

De wachtperiode tussen het strooien van chemische producten (meststoffen, pesticiden,…) en het grazen of het
maaien voor de productie van diervoeder stemt overeen met de veiligheidstermijnen voorzien door de fabrikant.
Europese verordening: 183/2005 A5 B3 P1 (5*)

10.

3

De wachtperiode tussen het strooien van mest en het grazen of het maaien voor de productie van diervoeder is
voldoende om kruisverontreiniging te voorkomen.
Europese verordening: 183/2005 A5 B3 P2 (5*)

11.

3

De voeders worden tijdens het voederen niet verontreinigd
Europese verordening: 183/2005 A5 B3 P10 (5*)

12.

3

Zaaizaden worden zo opgeslagen dat dieren er niet bij kunnen komen. De dieren kunnen geen voeders of
gemedicineerde voeders opeten die niet voor hun soort zijn toegelaten.
Europese verordening: 183/2005 A5 B3 P8,9 + Eur. ver./Règl. eur. 999/2001 A7 (6*)

13.

10

De opvolging van de besmette percelen is correct gebeurd.
Koninklijk besluit: 10/08/2005 A5 (7*)

14.

10

Producenten van aardappelen, tomaten of aubergines gebruiken geen oppervlaktewater in de beschermingszone
voor Ralstonia solanacearum, tenzij voor aubergines en tomaten een schriftelijke toelating van het FAVV is
bekomen.
Koninklijk besluit: 26/01/2014 B7 Pa,b + Min. besl./Arr. min. 23/07/2014 (8*)

Totaal :

0

0

0

Totaal van de wegingsfactoren :

0

0

0

% van de niet-conformiteiten :

0

%

Limieten :

Te verbeteren :

0

%

Onvoldoende :

0

%

Ongunstig major : 0

Ongunstig minor : 0

waarvan 0

met *

Commentaar Controleur

3.

PRODUCT - GERELATEERDE CONTROLES

1.

Alle materiaal dat in contact komt met de levende dieren en/of diervoeders, met inbegrip van materiaal bestemd
voor de productie ervan, is in goede staat, proper en, indien nodig, ontsmet.

3

Europese verordening: 852/2004 A4 B1 P4a,b + Eur. ver./Règl. eur. 852/2004 A4 B1 P5a,b + Eur. ver./Règl. eur.
183/2005 A5.5 B3 (9*)
2.

10

De exploitant gebruikt enkel afgekeurd (hoeve)pootgoed of overschotten en /of brengt ze enkel in de handel als
levensmiddel of diervoeder als hij kan aantonen dat ze ervoor geschikt zijn.
Europese verordening: 396/2005 A18 (10*)

Totaal :

0

0

0

Totaal van de wegingsfactoren :

0

0

0

% van de niet-conformiteiten :
Limieten :

Te verbeteren :

0

%

Onvoldoende :

0

%

Ongunstig major : 0

Ongunstig minor : 0

0

%

waarvan 0

met *

Commentaar Controleur

4.

DOCUMENTAIRE CONTROLE

1.

Er bestaat een bijgewerkt register van de in het bedrijf vastgestelde schadelijke organismen of ziekten.

3

Europese verordening: 852/2004 A4 B1 Ha P3.9b + Eur. ver./Règl. eur. 852/2004 A4 B1 Ha P3.8c + Eur. ver./Règl.
eur. 183/2005 A5 B1 Ha2 P2c + KB/AR 14/11/2003 A3 P4 (11*)
2.

Er bestaat een bijgewerkt register van analyseresultaten van monsters genomen in het bedrijf of van producten
afkomstig van het bedrijf.

3

Europese verordening: 852/2004 A4 B1 P8d + Eur. ver./Règl. eur. 852/2004 A4 B1 Ha P3.9c + Eur. ver./Règl. eur.
183/2005 A5 B1 Ha2 P2d + KB/AR 14/11/2003 A3 P4 (11*)
3.

Er bestaat een bijgewerkt register van de aan- en afvoer van diervoeders.

3

Europese verordening: 852/2004 A4 B1 P8a + Eur. ver./Règl. eur. 183/2005 A5 B1 Ha2 P2e (9*)
4.

Er worden uitsluitend diervoeders met ingrediënten van dierlijke oorsprong aangekocht en gebruikt die toegelaten
zijn voor alle aanwezige diersoorten.

10

Europese verordening: 999/2001 A7 (12*)
5.

Er bestaat een bijgewerkt register van het gebruik van GGO zaaigoed gebruikt voor de productie van planten
bestemd voor dierlijke consumptie.
Europese verordening: 183/2005 A5 L1 Ha2 P2b (5*)

3

6.

Een kopie van deze checklist wordt overgemaakt aan de Gewesten conform het protocol tussen het FAVV en de
betaalorganen van het Waalse en Vlaamse Gewest betreffende de randvoorwaarden. De door de Gewesten
mogelijk opgelegde sancties met betrekking tot de premies naar aanleiding van vaststellingen tijdens de controles
vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het FAVV.

Totaal :

0

0

0

Totaal van de wegingsfactoren :

0

0

0

0

% van de niet-conformiteiten :
Limieten :

Te verbeteren :

0

%

Onvoldoende :

0

%

Ongunstig major : 0

Ongunstig minor : 0

%

waarvan 0

met *

Commentaar Controleur

5.

ORGANISCHE MESTSTOFFEN EN BODEMVERBETERENDE MIDDELEN (OM-BV) DIE DIERLIJKE BIJPRODUCTEN
(DBP) BEVATTEN

1.

De landbouwer ontvangt meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten die dierlijke bijproducten
bevatten (OM-BV).

2.

De OM-BV worden opgeslagen in een geschikte opslagruimte waar geen landbouwhuisdieren kunnen komen.

10

Europese verordening: 142/2011 A22 B11 H2D2 (13*)
3.

10

Het laten grazen van landbouwhuisdieren op een perceel waarop meststoffen, bodemverbeterende middelen,
teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten (OM-BV) zijn gebruikt of het maaien van gras of groenvoer
afkomstig van een perceel waarop deze OM-BV zijn gebruikt gebeurt in overeenstemming met de specificaties op
het etiket (wachttijd van 21 dagen of totaal verbod).
Europese verordening: 142/2011 A17 B2 H2 (13*)

4.

0

Het etiket van de OM-BV bevat de voorgeschreven vermeldingen.
Europese verordening: 142/2011 A17 B8 H2 P2a + Eur. ver./Règl. eur. 142/2011 A17 B8 H2 P2b (13*)

5.

3

De ontvangen OM-BV zijn vergezeld van een handelsdocument dierlijke bijproducten.
Europese verordening: 142/2011 A17 B8 H3 P2 (13*)

6.

1

Het handelsdocument dat de producten vergezelt bij levering, bevat de volgende gegevens: plaats en datum van
verzending, de omschrijving, de categorie (2 of 3), de hoeveelheid (uitgedrukt in volume, gewicht of aantal
verpakkingen), naam, adres en erkennings- of registratienummer van zowel de leverancier, de vervoerder als de
operator (ontvanger).
Europese verordening: 142/2011 A17 B8 H3 P6 (13*)

7.

10

Een teler van voedermiddelen houdt een geüpdatet register bij van de percelen waarop deze OM-BV gebruikt zijn.
Europese verordening: 142/2011 A17 B8 H4D4 (13*)

8.

3

In dit register gebruik van OM-BV zijn vermeld: de namen en de hoeveelheden van de gebruikte producten, de
data en plaatsen (identificatie perceel of weide d.m.v. perceelsnummer of ondubbelzinnige benaming) van gebruik
en de correcte data waarop het vee het land mag (mocht) begrazen of waarop het land voor de productie van
groenvoer voor diervoeder mag (mocht) worden gemaaid.
Europese verordening: 142/2011 A17 B8 H4D4 (13*)

9.

3

De handelsdocumenten en het register gebruik van OM-BV worden tenminste 2 jaar bewaard.
Europese verordening: 142/2011 A17 B8 H3 P5 + Eur. ver./Règl. eur. 142/2011 A17 B8 H4D4 (13*)

Totaal :

0

0

0

Totaal van de wegingsfactoren :

0

0

0

% van de niet-conformiteiten :
Limieten :

Te verbeteren :

0

%

0

%

Onvoldoende :

Ongunstig major : 0

0

%

Ongunstig minor : 0

waarvan 0

met *

Commentaar Controleur

Wetgeving:
1*.verordening (eg) nr. 852/2004 van het europees parlement en de raad van 29/04/2004 inzake levensmiddelenhygiëne
+ koninklijk besluit van 13/07/2014 betreffende levensmiddelenhygiëne
2*.verordening (eg) nr. 852/2004 van het europees parlement en de raad van 29/04/2004 inzake levensmiddelenhygiëne
+ koninklijk besluit van 14/01/2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in
de handel brengen van voedingsmiddelen wordt gebruikt
+ koninklijk besluit van 13/07/2014 betreffende levensmiddelenhygiëne
3*.verordening (eg) nr. 852/2004 van het europees parlement en de raad van 29/04/2004 inzake levensmiddelenhygiëne
4*.verordening (eg) nr. 852/2004 van het europees parlement en de raad van 29/04/2004 inzake levensmiddelenhygiëne
+ verordening (eg) nr. 183/2005 van het europees parlement en de raad van 12/01/2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne
+ koninklijk besluit van 13/07/2014 betreffende levensmiddelenhygiëne
5*.verordening (eg) nr. 183/2005 van het europees parlement en de raad van 12/01/2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne
6*.verordening (eg) nr. 183/2005 van het europees parlement en de raad van 12/01/2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne
+ verordening (eg) nr. 999/2001 van het europees parlement en de raad van 22/05/2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde
overdraagbare spongiforme encefalopathieën
7*.koninklijk besluit van 10/08/2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen
8*.koninklijk besluit van de 26/01/2014 betreffende de bestrijding van bruinrot in aardappelen (ralstonia solanacearum (smith) yabuuchi et al.)
+ ministerieel besluit van de 23/07/2014 tot vaststelling van gebieden bedoeld in artikel 5, § 2 van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 betreffende de bestrijding van bruinrot in aardappelen
(ralstonia solanacearum (smith) yabuuchi et al.)
9*.verordening (eg) nr. 852/2004 van het europees parlement en de raad van 29/04/2004 inzake levensmiddelenhygiëne
+ verordening (eg) nr. 183/2005 van het europees parlement en de raad van 12/01/2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne
10*.verordening (eg) nr. 396/2005 van het europees parlement en de raad van 23/02/2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van richtlijn 91/414/eg van de raad
11*.verordening (eg) nr. 852/2004 van het europees parlement en de raad van 29/04/2004 inzake levensmiddelenhygiëne
+ verordening (eg) nr. 183/2005 van het europees parlement en de raad van 12/01/2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne
+ koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen
12*.verordening (eg) nr. 999/2001 van het europees parlement en de raad van 22/05/2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde
overdraagbare spongiforme encefalopathieën
13*.verordening (eu) nr. 142/2011 van de commissie van 25/02/2011 tot uitvoering van verordening (eg) nr. 1069/2009 van het europees parlement en de raad tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van richtlijn 97/78/eg van de raad wat betreft bepaalde
monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn

Commentaar Controleur

Commentaar operator

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Gemaakt te

, op

Handtekening en stempel controleur

Naam operator of
aanwezige persoon :
Functie :
Tekent voor kennisname :

Ongunstig

