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Aanvraag offerte voor de certificatie van een  
voedselveiligheidsbeheerssysteem in de  

VOEDINGS- en DIERVOEDERsector 

 

DEEL 1: Algemeen 

 

1.2.    Bedrijfsspecifieke informatie  
Aantal personeelsleden tijdens normale productie? 
(omgerekend naar full-time equivalenten (FTE)) 

      

Aantal personeelsleden tijdens piekperioden? 
(omgerekend naar full-time equivalenten (FTE)) 

      

Wordt er in shifts gewerkt? 
Indien ja: 

- hoeveel shifts ? 
- aantal FTE per shift ? 
- wanneer wordt er in shifts gewerkt ? 

 neen    ja 
 
      
      

 altijd     enkel in piekperiodes 
Aantal HACCP plannen /product types?       
Fabrieksoppervlakte (m2) productie:                opslag :       
Hebt u voor de uitwerking en/of implementatie van uw 
beheerssysteem voor voedselveiligheid beroep 
gedaan op consulenten? 

 neen      
 ja, nl.:       

 
Is uw bedrijf reeds gecertificeerd in het kader van 
kwaliteits- en/of voedselveiligheidsbeheerssystemen? 
 

 neen      
� Wenst u een offerte voor een pre-audit om na 
     te gaan of uw systeem klaar is voor certificatie?      
     neen    ja  

 ja  � vul tabel 1.3 in 
Tegen wanneer wenst u gecertificeerd te worden?        
Zijn er seizoensproducten/activiteiten?  neen   ja, nl. in de periode:      

Zo ja, welke?       
*BRC grade, IFS level, QS status… 

** voor IFS 

 
TÜV NORD INTEGRA 
Certificatie in landbouw en voeding 
Statiestraat 164  
B-2600 Berchem 
Tel:  +32 3 287 37 60 
Fax: +32 3 287 37 61 

 

 

1.1 Contactgegevens (indien er meerdere sites zijn, vul per site een aanvraagformulier in) 
Naam van het bedrijf       
Juridische structuur   nv      bvba    cvba          
Is het bedrijf deel van een groter geheel?  neen  ja, nl.       
Adres        

           
Contactpersoon  
   Telefoonnummer 
   Email 

      
      
      

BTW nummer 
(1 aanvraagformulier per BTW nummer) 

      

VEN nummer  
(zoals in Kruispuntbank van Ondernemingen) 

      

FAVV nummer Erkenningsnr.       
Toelatingsnr.       
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1.3.  Huidige certificatie status bij andere certificeringsinstellingen 

 
Standaard 

 
Certificerings-

instelling 

Datum 
laatste 
audit 

 
Resultaat * 

Volgende audit 
uit te voeren 

vóór 

Certificaat  
geldig tot 

 

COID  
nummer ** 
/ BRC site 

code 
                                
                                
                                
 

 

1.4.  Uw activiteitencodes zoals bekend bij het FAVV  
(zie www.favv.be/erkenningen/activiteiten/ voor meer info hierover) 

 
AC 

 
PR 

 
Activiteit 

Korte detail omschrijving 
van deze activiteit in uw 

bedrijf  

Erkennings- of 
toelatingsnummer 

hierop van 
toepassing 

 
                              
                              
                              
 

 
Het bedrijf doet een aanvraag voor de certificering van 
onderstaande scope voor de aangeduide standaarden 

 

 
Vermeld hier de SCOPE met duidelijke omschrijving van de productgroepen 
De scope verschijnt integraal op het certificaat. 

      

Vermeld hier de EXCLUSIONS 
In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat bepaalde producten uitgesloten worden van de scope. 
Indien dit het geval is, vermeld welke producten en beschrijf waarom deze uitgesloten kunnen worden. 
De exclusions verschijnen ook op het certificaat. Exclusions zijn niet toegelaten voor ACS. 

      

 
Zie document ‘Wegwijzer’ (te vinden op webpagina: http://www.tuv-nord.com/be/nl/voedselveiligheid-438.htm) voor meer 
informatie betreffende de certificatieprocedure van TÜV NORD INTEGRA evenals informatie betreffende de standaarden.  

 
 

  BRC Global Standard for Food Safety � ga naar deel 2 
  BRC Global Markets Food :    basic level      intermediate level � ga naar deel 2 
  BRC Global Standard for Storage and Distribution 

 Voeding �ga naar deel 2 
Verpakking en verpakkingsmateriaal  � ga naar deel 2 en 7 

  BRC Global Standard for Agents and Brokers � ga naar deel 6 
  BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials                                � ga naar deel 7 
  IFS International Food Standard � ga naar deel 2 
  IFS Global Markets Food:   basic level      intermediate level � ga naar deel 2 
  IFS Logistic Standard � ga naar deel 2 
  IFS Broker � ga naar deel 6 
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  IFS Cash & Carry/Wholesale � ga naar deel 2 
  ISO 22000 Standaard � ga naar deel 2 
  FSSC 22000 (food production + feed production) � ga naar deel 2 
  FSSC 22000 (food packaging material production) � ga naar deel 7 

 
  HACCP � ga naar deel 2 
  Standaard Comeos Food voor KMO’s   � ga naar deel 2 
  QS Standard (enkel de keten Fruit, Groenten en Aardappelen – stage Wholesale) � ga naar deel 2 
  Healthy Farming Association-verwerking varkens � ga naar deel 2 

 
  Feed Chain Alliance (FCA) (Ovocom) / FSSC Feed � ga naar deel 3 
 Optie NZO � ga naar deel 3 
  FAMI QS � ga naar deel 3  
  Lastenboek Plantaardige Mengvoeders � ga naar deel 3 
  KAT � ga naar deel 3 
  Healthy Farming Association-feed � ga naar deel 3 

  
 
Autocontrolegidsen    
  G-001                   � ga naar deel 4 
  G-038                 � ga naar deel 4 
  andere gidsen                   � ga naar deel 2 en 4 
  Autocontrole en export, omzendbrief FAVV dd 25/09/2013          � ga naar deel 5 
 

  FebevPLUS Varken (steeds in combinatie met ACS slachthuizen) 
  FebevPLUS Rund (steeds in combinatie met ACS slachthuizen) 
  Certus (steeds in combinatie met ACS slachthuizen en FebevPLUS) 

  Indien u reeds Certus deelnemer bent, geef hier uw Certus ID:       
 
 
 
 In welke taal/talen wenst u de certificaten te ontvangen? 
     Nederlands    Frans     Engels  andere taal:        
 
In de offerteprijs is een certificaat in 1 taal naar keuze inbegrepen.  Per bijkomend certificaat in een andere taal,  zal een kost 
van 75 euro worden aangerekend. 
 
Handtekening en datum 
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DEEL 2: 
Specifieke informatie voor de VOEDINGSSECTOR 

 
 
  
2.1 Processen: algemeen     

 Aankoop   
 Ontvangst onverpakte goederen 
 Ontvangst verpakte goederen 
 Uitpakken 
 Herverpakken zonder verbreken van de onmiddellijke verpakking  
 Herverpakken met verbreken van de onmiddellijke verpakking  
 Analyses in eigen labo  

 
Nevenstromen naar de diervoedersector 

 Nevenstromen rechtstreeks naar veehouder 
 Nevenstromen rechtstreeks naar fabrikant dierenvoeder 
 Nevenstromen naar verwerker, die na verwerking levert aan veehouder of fabrikant dierenvoeder 

 
 
 
2.2 Specifieke voedingsprocessen 
P1  Sterilisatie 
P2  Pasteurisatie 
P3  Doorstraling 
P4 Bewaartechnieken: zouten   suikeren  verzuren  drogen  roken  fermenteren 
P5  Drogen/dehydrateren vacuüm filtratie vriesdrogen  microfiltratie 
P6  Diepvriezen (incl opslag) snelvriezen  koelen  (incl koele opslag) 
P7  Dompelen in / besproeien met antimicrobiële vloeistof     fumigatie 
P8  MAP verpakking  verpakking onder vacuüm 
P9  Preventie van (microbiologische) contaminatie, door strenge hygiëne controle en/of door specifieke   

         infrastructuur:  high care zone aanwezig      high risk zone aanwezig 
P10 Specifieke scheidingsprocessen:          omgekeerde osmose     actieve kool 
P11  koken 

 bakken 
 extrusie 

 frituren  
 drogen 
 roosteren 

 bottelen 
 brouwen 
 fermentatie (vb wijn) 

 

 

P12  slachten  
 sorteren                                                                   
 verpakken        
 bewaring onder gecontroleerde 

atmosfeer-condities (uitgezonderd 
temperatuur)                               

 mixen/mengen   
 verbrokkelen   
 versnijden           
 in schijfjes snijden      
 in blokjes snijden    
 opvullen     
 karnen      

                                 

 met een coating omgeven 
 met een beslag omgeven     
 paneren       

                                                                   

 

P13  distillatie 
 bevochtigen 

 stomen 
 hydrogenatie  

 vermalen 
 purificatie 

 

  rijpen  wassen   
 
 
2.3 Verpakken 

 Primair verpakken    Secundair verpakken   
Maakt u zelf verpakkingsmateriaal?    ja    nee 
Indien ja,  uit korrels worden bekers, flessen, folie… gemaakt          uit folie wordt een tray gestanst 
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2.4 Opslag 
Bent u tijdens de opslag eigenaar van de goederen ?  ja   neen  
Doet u aan cross-docking?         ja   neen  
Hebt u een distributieplatform?   ja   neen 
Welke producten slaat u op ?  Voedingsproducten    Verpakkingsmateriaal   Niet-voedingsproducten 
Opslagtemperatuur 

 Gekoeld 
 Diepvries 
 Kamertemperatuur   

Specifiek voor BRC Storage&Distribution: Specifiek voor IFS Logistics: 
Worden extra activiteiten uitgevoerd? Worden extra activiteiten uitgevoerd? 

 Aanneming: reiniging van containers, manden… 
 Operations: Inkoelen/invriezen/ontdooien/temperen 
 Verpakken/herverpakken van verpakte producten 
 Productinspectie  
 Controle-inspectie op de hoeveelheid 
 Afvalverwerking en recyclage 

 inkoelen/invriezen/ontdooien 
 eenvoudige rijpingsprocessen van fruit 

 
Specifiek voor IFS Wholesale: 
Treatment activities 
 

 Etiketteren 
 In zakken doen 
 Invriezen (in blok) 
 Kuisen 
 Ontdooien 
 Rijpen 
 Sorteren 
 Verpakken 
 Vullen  
 Wassen 
 Wegen 

 

 
2.5 Transport  
Bent u tijdens het transport eigenaar van de goederen ?  ja   neen 
Hoe vervoert u de goederen?   Bulk    Verpakt  
Doet u de in en uitlading van de goederen?   ja   neen 
Welke producten vervoert u ?  Voedingsproducten    Verpakkingsmateriaal   Niet-voedingsproducten 
Aan welke temperatuur vervoert u de goederen? 

 Gekoelde 
 Diepvries 
 Kamertemperatuur  

 
2.6 Specifiek voor ISO 22000  en FSSC 22000 
Heeft uw bedrijf een gecertificeerd ISO 9001 kwaliteitsbeheerssysteem?       ja     neen 
 

2.7 Specifiek voor Comeos 
Deze standaard is enkel bedoeld voor bedrijven die voldoen aan: 

- Aantal werknemers < 50 FTE 
- Omzet < 7.3 miljoen euro 
- Het bedrijf mag niet reeds gecertificeerd geweest zijn voor een GFSI erkende standaard 

 Ik verklaar hierbij dat aan bovenstaande vereisten voldaan is. 
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2.8 Onaangekondigde audits (Specifiek voor BRC Food en IFS Food) 
 

 Wij wensen deel te nemen aan het onaangekondigde audit programma van BRC Food – optie 1 
 Wij wensen deel te nemen aan het onaangekondigde audit programma van BRC Food – optie 2 
 Wij wensen de onaangekondigde BRC audit uit te breiden met de ASDA module.  

Een schriftelijke melding hiervan moet u sturen naar TÜV NORD INTEGRA. Zie “Wegwijzer bij certificering” voor 
meer info. 
 

 Wij wensen deel te nemen aan het onaangekondigde audit programma van IFS Food 
Een schriftelijke melding hiervan moet u sturen naar TÜV NORD INTEGRA. Zie “Wegwijzer bij certificering” voor 
meer info. 

 
 
2.9 Specifiek voor bedrijven met uitbestede processen en/of handelsgoederen 
 
Zijn er processen die u uitbesteedt?        ja     neen 
Zo ja, welke processen:       
         Naam bedrijf :       
         Dit bedrijf is   IFS Food gecertificeerd           gecertificeerd voor een andere standaard nl.               
                               BRC Food gecertificeerd         niet gecertificeerd 
 
Is er naast uw eigen productie ook handel in voedingsmiddelen?                                          ja     neen 
Zo ja, zijn dit producten die u onder uw erkenning/toelating ook zelf zou mogen maken?     ja     neen 
 

 
2.10 Specifiek voor BRC Food: bijkomende vrijwillige modules 
 
Om aan specifieke klanteneisen te kunnen voldoen en om een grotere flexibiliteit aan de bedrijven te kunnen 
geven, heeft BRC bijkomende modules ontwikkeld. De eisen die behoren bij deze bijkomende module(s) worden 
geaudit als onderdeel van de audit van de BRC Food standaard. 
 
Wij wensen onderstaande bijkomende module(s) te laten auditen: 

 ASDA (zie ook 2.8) 
 

 (module 8) Traded Goods (voor voedingsproducten die normaal binnen de scope van BRC FOOD v7 zouden 
vallen, maar niet verwerkt, verder bereid of in primaire verpakking herverpakt worden op de site onder audit) 

• Aantal verschillende leveranciers:       
 

 (module 11) Meat Supply Chain Assurance (voor verwerkingsbedrijven die volgende raw materials gebruiken 
in de productie van vlees of vleesbereidingen: rood vlees, gevogelte of wild; verder bereide vleesproducten, afval 
van rood vlees of gevogelte) 

• Aantal verschillende leveranciers:       

• Aantal species:       

• Aantal producten:       

• Aantal types product (rauw vlees, vleesbereiding, vleesproduct):       

• Aantal supply chains:       

• Aantal tussenstappen per supply chain:       

• Zijn er agents/brokers betrokken?    neen    ja 
• Exhaustieve lijst oorsprongslanden: 

o 1:       

o 2:       

o 3:       

o       
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 (module 12) AOECS Gluten Free Foods (voor voedingsbedrijven dit glutenvrije voedingsproducten 

produceren in overeenstemming met de Association of European Coeliac Societies (AOECS) standaard) 

• Aantal verschillende leveranciers:       

• Aantal grondstoffen:       

• Aantal glutenvrije eindproducten:       
Op onze site worden enkel glutenvrije grondstoffen gebruikt:    neen    ja 
 
 

 (module 15) FSMA (Food safety Modernization Act) Deze module helpt verwerkingsbedrijven om de 
voorschriften uit de FSMA Preventive Controls for Human Foods te begrijpen die niet expliciet omvat worden 
door de BRC Global Standard for Food Safety. 
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DEEL 3: 

Specifieke informatie voor de DIERENVOEDERSECTOR 

 
 
1. Feed Chain Alliance (Ovocom) 

 

Activiteit Afkorting Tonnage/aantal FTE*  

Productie en handel van mengvoeders die in de onderneming 
geproduceerd werden 

MP               ton 

Handel van mengvoeders geproduceerd door derden MH               FTE 

Productie en handel van voormengsels die in de onderneming 
geproduceerd werden 

VP               ton 

Handel van voormengsels geproduceerd door derden VH               FTE 

Productie en handel van voedermiddelen die in de onderneming 
geproduceerd werden 

GP               ton 

Handel van voedermiddelen geproduceerd door derden GH               FTE 

Productie en handel van voedermiddelen die in de onderneming 
geproduceerd werden, afkomstig van te verwerken nevenstromen 
(=transformatie van te verwerken nevenstromen) 

GPVW               ton 

Productie en handel van toevoegingsmiddelen die in de 
onderneming geproduceerd werden 

TP               ton 

Handel van toevoegingsmiddelen geproduceerd door derden TH               FTE 

Op- en overslag van diervoeders en/of ‘te verwerken nevenstromen’ 
voor rekening van derden 

OO               FTE 

Op- en overslag van diervoeders en/of ‘te verwerken nevenstromen’ 
voor eigen rekening 

OO               FTE 

Wegtransport dierenvoeders en/of  ‘te verwerken nevenstromen’ 
voor eigen rekening of voor rekening van derden 

TVWE               FTE 

 
Productie en handel van ‘te verwerken nevenstromen’ die in de 

onderneming geproduceerd werden 
VWP               ton 

Handel van ‘te verwerken nevenstromen’ geproduceerd door derden VWH               FTE 

* Aantal tewerkgestelden voor deze activiteit: FTE (=full-time equivalenten)  
 
Welke van de bovenstaande activiteiten is de hoofdactiviteit in uw bedrijf (activiteit met de grootste omzet)? 
      
 
Wordt u voor het wegtransport geborgd door een 
andere firma? 

 neen    ja 
Zo ja, geef de naam:       
 

Maakt u voor het wegtransport gebruik van een of 
meerdere geborgde  transporteurs?   

 neen   ja 
Zo ja, geef onderstaande informatie: 
Naam :        
Hoeveel FTE zijn in totaal werkzaam bij deze 
transporteur(s)?       
Hoeveel laadruimtes zijn er?       

Doet u beroep op geborgde tussenhandelaars?     neen   ja 
Zo ja, voor welke activiteit? 
  Verkoop van voedermiddelen en mengvoeders aan 
veehouders 
  Transport en opslag voor eigen rekening van louter 
zakgoed in het kader van de verkoop van 
voedermiddelen en mengvoeders aan veehouders 
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Audit in het kader van document ‘BT-04: Inkoop: 
Specifieke aankoopprotocollen’ – module 3 

 neen    ja 
Zo ja, wie zijn de afnemers?       
Welke producten?  

Hoofdzetel en sites doen uitsluitend productie  neen    ja 
 

Hoofdzetel en sites doen uitsluitend diensten  neen    ja 
 Ik wens ook de NZO-module te nemen om te kunnen leveren aan Nederlandse melkveehouders. 

(Deze module kan enkel in combinatie met FCA) Duid het aantal leverancier-product combinaties aan 
die bij u van toepassing is. 

  1-9   10-49    50-199  200-299  300-399  >399 
 
2. Healthy Farming Association (HFA) 

 Ik wens geaudit te worden voor HFA – dierenvoeders 
 
3. Lastenboek Plantaardig mengvoeder 

 Ik wens geaudit te worden voor het Lastenboek Plantaardig Mengvoeder 
 
4. KAT 

 Ik wens geaudit te worden voor KAT 
 
5. FAMI QS 
Toegepaste processen: 

 standaard fermentatie 
 mijnbouw 
 productie van voormengsels 
 chemische processen 
 extractie processen 
 opslag/distributie activiteit (zonder enig productieproces) 

 
Wat is het aantal assured-sources? 
Wat is het aantal non-assured sources? 
Voor meer uitleg over assured en non-assured sources, zie http://www.fami-qs.org/rules  document CI-14-01 

 
Scope :  A. Speciality feed ingredients 

A1. Feed additives (volgens EU 1831/2003) 
Technological additives Sensory additives Nutritional additives Zootechnical additives Coccidiostats and 

histomonostats 
preservatives 
antioxidants 
emulsifiers 
stabilisers 
thickeners 
gelling agents 
binders 
substances for control 

of radionucleide 
contamination 

anticaking Agnes 
acidity regulators 
silage additives 
denaturants 
substances for 

reduction of the 
contamination of feed by 
mycotoxins 

colourants 
flavouring 

compounds 

vitamins, pro-
vitamins and 
chemically well-
defined substances 
having the similar 
effect 

compounds of trace 
elements 

amino acids, their 
salts and analogues 

urea and its 
derivatives 

digestibility 
enhancers 

gut flora stabilisers 
substances which 

favourably affect the 
environment 

other zootechnical 
additives 

coccidiostats and 
histomonostats 

 A2. Functional feed ingredients  
Gelieve hieronder de ingrediënten op te lijsten die van toepassing zijn, zoals vermeld op de Fami-QS lijst 
http://www.fami-qs.org/scope       
      
      

Scope :  B. Mixtures of specialty feed ingredients 
B1. Premixtures 
B2. Specialty complementary feed 
B3. Specialty complementary dietetic feed 



Int fsms av off_v19- 07/06/2017  10 / 21 

 
 

DEEL 4: 
Autocontrolegidsen 

 

Het bedrijf doet een aanvraag voor offerte voor de validatie in het kader van: 
 G-001: Autocontrole dierenvoeders 
 G-002: Autocontrole zuivel  
 G-003: Autocontrole in de slagerij  

 G-004: Autocontrole voor de sector van de brouwerijen 
 G-005: Autocontrole voor de consumptie-ijsindustrie  
 G-006: Autocontrole voor de sector pluimveeslachthuis en –uitsnijderij 
 G-007: Autocontrole voor de detailhandel voor voedingswaren  
 G-009: Autocontrole ophaling en transport van rauwe melk 
 G-011: Autocontrole in de sector van de voedingssupplementen  
 G-014: Autocontrole aardappelen-groenten-fruit; verwerking en handel 
 G-017: Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen 
 G-018: Autocontrole voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de 

            vervaardiging van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees voor als landbouwhuisdier 
gehouden hoefdieren 

 G-019: Autocontrole vleesproducten, bereide maaltijden, bereide salades en aanverwante 
producten en natuurdarmen voor gebruik in andere sectoren van de levensmiddelenindustrie 

 G-020: Autocontrole voor de sector van de maalderijen 
 G-022: Autocontrole biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie 
 G-023: Autocontrole  in de horecasector  
 G-025: Autocontrole voor de sector van de grootkeukens en de verzorgingsinstellingen  
 G-026: Autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij  
 G-027: Autocontrole voor de koffiebranderijen 
 G-029: Autocontrole voor de productiebedrijven van verpakt water, frisdranken, sappen en nectar  
 G-032: Autocontrole voor de vissector  
 G-038: Autocontrole voor de handel in granen en agro-toelevering  
 G-039: Autocontrole voor de groothandel  

 
Zie ‘Wegwijzer bij certificering’  voor specifieke informatie per gids betreffende erkenningen en voor welk type 
bedrijven TÜV NORD INTEGRA certificatie aanbiedt. 
 
 
Zijn er buiten de activiteit waarvoor certificering wordt aangevraagd nog andere activiteiten in 
de voeding?   neen    ja, nl.        
     Geef het procent van de omzet van deze activiteiten, en indien deze activiteiten gecertificeerd zijn, verduidelijk 

dan volgens welk systeem en geef de naam van de certificeringsorganisatie:       
 
Naast uw hoofdactiviteit in de voeding, vervaardigt u uw eigen verpakkingsmaterialen? 
  neen    ja, slechts 1 soort verpakking/techniek/productielijn 
     ja, meerdere soorten verpakkingen/technieken/productielijnen 
 
Kan u gebruik maken van het MB ‘Versoepelingen’ (22-02-2013) ?    ja   neen 
1. Bedrijven die geen levensmiddelen bewerken of verwerken kunnen steeds genieten van de versoepelingen. 
2. Bedrijven die wel levensmiddelen bewerken of verwerken kunnen genieten van de versoepelingen als aan één van de 

volgende voorwaarden is voldaan: 
a. Indien enkel aan de eindverbruiker wordt geleverd (BtoC) 
b. Indien, naast eventuele leveringen aan de eindverbruiker, er ook geleverd wordt aan andere inrichtingen (BtoB) en 

max 30% van de omzet wordt geleverd binnen een straal van 80km 
c. Indien, naast eventuele leveringen aan de eindverbruiker, er ook geleverd wordt aan max 2 andere inrichtingen 

(BtoB), die voldoen aan de voorwaarden vermeld in de punten a) en b) en die behoren tot dezelfde operator als deze 
die levert 
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3. Bedrijven die wel levensmiddelen bewerken of verwerken maar die niet voldoen aan de voorwaarden vermeld in punt 2 
kunnen van de versoepeling genieten indien er slechts 2 voltijds equivalenten tewerkgesteld worden. 
Specifiek voor G-023 en G-025: wenst u een smiley te bekomen?  
(zie http://www.favv-afsca.be/smiley/ voor meer info omtrent de voordelen hiervan) 

  neen    ja             Indien ja, in welke taal:    NL    FR       
 

����Vul voor de autocontrolegids(en) die u hierboven aangeduid hebt, hieronder 
het overeenstemmende hoofdstuk in. 
 
����Vervolledig ook  deel 5, indien u geaudit wenst te worden voor de module 
‘export naar derde landen’ 
 
 
G-001: Autocontrole dierenvoeders 
 
Indien de certificatie van autocontrole G-001 te samen aangevraagd wordt met Feed Chain Alliance 
(Ovocom),  dan dient onderstaande tabel niet meer ingevuld te worden aangezien deze identiek is aan de 
tabel van DEEL 3. 
 

Activiteit Afkorting Tonnage/aantal FTE* 

Productie en handel van mengvoeders die in de onderneming 
geproduceerd werden 

MP               ton 

Handel van mengvoeders geproduceerd door derden MH               FTE 

Productie en handel van voormengsels die in de onderneming 
geproduceerd werden 

VP               ton 

Handel van voormengsels geproduceerd door derden VH               FTE 

Productie en handel van voedermiddelen die in de onderneming 
geproduceerd werden 

GP               ton 

Handel van voedermiddelen geproduceerd door derden GH               FTE 

 Handel van voedermiddelen geproduceerd door derden 

� uitsluitend niet verwerkte primaire producten van 

primaire producenten voor verkoop aan veehouders 
GH                 FTE   

Productie en handel van toevoegingsmiddelen die in de 
onderneming geproduceerd werden 

TP               ton 

Handel van toevoegingsmiddelen geproduceerd door derden TH               FTE 

Op- en overslag van diervoeders voor rekening van derden OO               FTE 

Wegtransport dierenvoeders  eigen rekening of voor rekening 
van derden 

TVWE               FTE 

 Wegtransport van voedermiddelen geproduceerd door 

derden � uitsluitend niet verwerkte primaire producten 

van primaire producenten voor verkoop aan veehouders 
TVWE               FTE 

* Aantal tewerkgestelden voor deze activiteit: FTE (=Full-time equivalenten)  
 
Zijn er nevenstromen uit de voedingssector?      neen    ja 
 
G-002: Autocontrole zuivel  
 
Hoeveel werknemers (uitgedrukt in FTE) zijn betrokken bij de activiteiten van deze gids?       
 
Geproduceerde producttypes:  

 UHT consumptiemelkdranken en UHT-room      
 Gesteriliseerde consumptiemelkdranken en room      
 Gepasteuriseerde consumptiemelkdranken en room      
 Thermisch behandelde gefermenteerde melk      
 Gefermenteerde melk      
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 Zachte kaas op basis van gepasteuriseerde melk            
 Verse kaas      
 Harde kaas op basis van gepasteuriseerde melk      
 Mozzarella op basis van gepasteuriseerde melk      
 Rauwmelkse kazen      
 Zure boter op basis van gepasteuriseerde melk, verse zure karnemelk, thermisch   

    behandelde zure karnemelk      
 Zure boter en verse zure karnemelk op basis van rauwe melk      
 Melkpoeder      
 Neutrale desserts      

  
 
 

Zijn er nevenstromen naar de diervoedersector?     neen    ja 
Indien ja, waar gaat deze nevenstroom naar toe ?  
  rechtstreeks naar veehouder   
  rechtstreeks naar fabrikant diervoeders  
  naar een verwerker, die na verwerking levert aan veehouder of fabrikant diervoeders 
 
 
G-003: Autocontrole in de slagerij   
 
Hoeveel werknemers (uitgedrukt in FTE) zijn betrokken bij de activiteiten van deze gids?       
 
Zijn er nevenstromen naar de diervoedersector?     neen    ja 
Indien ja, voor welk doeleinde? 

 verkoop aan particulier 
 verkoop aan professioneel, anders dan diervoederbedrijf  
 verkoop aan een petfoodfabrikant 
 verkoop aan een bedrijf dat de product verder verwerkt en dan verkoopt aan de diervoedersector 

 
 
G-004: Autocontrole voor de sector van de brouwerijen 

 
Hoeveel hectoliter bier wordt er geproduceerd?       
 
Zijn er nevenstromen naar de diervoedersector?     neen    ja 
Indien ja, waar gaat deze nevenstroom naar toe ?  
  rechtstreeks naar veehouder   
  rechtstreeks naar fabrikant diervoeders  
  naar een verwerker, die na verwerking levert aan veehouder of fabrikant diervoeders 
 
 
G-005: Autocontrole voor consumptie-ijsindustrie 
 
Hoeveel werknemers (uitgedrukt in FTE) zijn betrokken bij de activiteiten van deze gids?       
 
Producten:  ijs       roomijs      melkijs       sorbet       waterijs            
 
Gebruikt u rauwe melk voor de gehele of een deel van uw productie?   ja    neen 
 
Zijn er nevenstromen naar de diervoedersector?     ja    neen 
Indien ja, waar gaat deze nevenstroom naar toe ?  
  rechtstreeks naar veehouder   
  rechtstreeks naar fabrikant diervoeders  
  naar een verwerker, die na verwerking levert aan veehouder of fabrikant diervoeders 
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G-006: Autocontrole voor de sector pluimveeslachthuis en –uitsnijderij 
 
Hoeveel werknemers (uitgedrukt in FTE) zijn betrokken bij de activiteiten van deze gids?       
 
Hoofdactiviteiten :  

 vervaardiging gehakt vlees 
 vervaarding vleesbereidingen  
 vervaardiging separatorvlees  
 slachthuis      
 uitsnijderij 

Nevenactiviteiten :  
 vervoer van vers pluimveevlees 

en vleesbereidingen op basis van 
pluimveevlees           

 gekoelde en diepgevroren 
opslag van pluimveevlees           

 groothandel           
 gekoelde en diepvries opslag 

van dierlijke bijproducten, cat. 3 
 

Diersoorten : 
 braadkip      
 soepkip           
 kalkoen           
 parelhoen           
 eend    
 gans           
 kwartel           
 fazant 
 patrijs           
 duif 

 
Zijn er nevenstromen naar de diervoedersector?     neen    ja 
Indien ja, waar gaat deze nevenstroom naar toe ?  
  rechtstreeks naar veehouder   
  rechtstreeks naar fabrikant diervoeders  
 naar een verwerker, die na verwerking levert aan veehouder of fabrikant diervoeders 
Indien ja, wilt u deze nevenstromen ook laten certifiëren?    
  neen    
  ja, onder FCA   ja, onder ACS (dan hebt u bijkomend de gids G-001 nodig) 

 
 

G-007: Autocontrole voor de detailhandel voor voedingswaren 
 
Welke zijn uw activiteiten? 

uitbaten van een voedingswinkel 
uitbaten van distributieplatformen 
transport met eigen vloot 

 
In geval van een voedingswinkel , wat is de oppervlakte van het deel van uw bedrijf waar de detailhandel 
plaatsvindt? 

 > 1000 m2      400 – 1000 m2      200 - 400 m2      < 200 m2 
 
In geval van een voedingswinkel, heeft u ook nog bijkomende activiteiten zoals 

 beenhouwerij   � gids G-003 vereist 
 bakkerij   � gids G-026 vereist 
 vis- en traiteurafdeling  � gids G-025 vereist 
 koken van marine producten, enkel tijdens eindejaarsperiode 
 belegde broodjes (zelf gesmeerd en belegd) 

 
In geval van een voedingswinkel , welke type producten worden verkocht? 

 niet-voorverpakte producten 
 uitsluitend verkoop van door de leveranciers verpakte producten (incl belegde broodjes) 
 onverpakte groenten en fruit / brood / bake-off producten 

 
Verkoopt u ook onderstaande producten (als ondergeschikte activiteit)? 

 diervoeder (alleen voorverpakt)  meststoffen 
 pesticiden     zaden 

 
 
In geval van distributieplatformen: 
    Aantal FTE inclusief vervoer:       
    Enkel opslag en vervoer op kamertemperatuur?  neen    ja 
 
 
Zijn er nevenstromen naar de diervoedersector?     neen    ja 
Indien ja, waar gaat deze nevenstroom naar toe ?  
  rechtstreeks naar veehouder   
  rechtstreeks naar fabrikant diervoeders  
 naar een verwerker, die na verwerking levert aan veehouder of fabrikant diervoeders 
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G-009: Autocontrole ophaling en transport van rauwe melk 
 
Voeg in bijlage volgende documenten toe:  

1)  Lijst van de Belgische ontvangstcentra van de melkinrichting met vermelding van het juiste adres en telefoonnummer 
2)  Lijst van de Belgische reinigingsstations van de melkinrichting met vermelding van het juiste adres en telefoonnummer.  

Deze lijsten dienen alle informatie te bevatten opgelegd door de Gids ACS Ophaling en transport van rauwe melk (zie punt 
2.5.2 in de gids). 
 
Aantal ontvangstcentra:      

 
 
 

G-011: Autocontrole in de sector van de voedingssuplementen  
 
Hoeveel werknemers (uitgedrukt in FTE) zijn betrokken bij de activiteiten van deze gids?       
 
Zijn er nevenstromen naar de diervoedersector?     neen    ja 
Indien ja, waar gaat deze nevenstroom naar toe ?  
  rechtstreeks naar veehouder   
  rechtstreeks naar fabrikant diervoeders  
 naar een verwerker, die na verwerking levert aan veehouder of fabrikant diervoeders 
Indien ja, wilt u deze nevenstromen ook laten certifiëren?    
  neen    
  ja, onder FCA   ja, onder ACS (dan hebt u bijkomend de gids G-001 nodig) 
 
 

 
G-014: Autocontrole -  Aardappelen, Groenten en Fruit verwerkende industrie en handel 
 
Hoeveel werknemers (uitgedrukt in FTE) zijn betrokken bij de activiteiten van deze gids?       
 

 
Geproduceerde producttypes bij verwerking AGF:  
 

Producttypes bij handel AGF : 

 geschilde en/of versneden aardappelen       
 voorgebakken aardappelproducten       
 aardappelspecialiteiten      
 aardappelvlokken en aardappelgranulaat      
 diepvriesproducten met aardappelen      
 gepasteuriseerde/gesteriliseerde producten met 

aardappelen      
 snacks op basis van aardappelen      
 IVde gamma groenten/kruiden       
 IVde gamma fruit         
 diepgevroren groenten/fruit/kruiden of hun 

mengelingen      
 fruit/groenten conserven      
 fruit /groenten – diepvries 
 hop verwerking 
 gefrituurde snacks obv maïsmeel 

      
 

 ongesneden fruit, eventueel een was/spoelstap, 
sorterings / triëringsstap of verpakkingsstap 

 ongesneden groenten en kruiden, eventueel een 
was/spoelstap, sorterings / triëringsstap of 
verpakkingsstap       

 onbewerkte aardappelen, eventueel een 
was/spoelstap, sorterings/triëringsstap of 
verpakkingsstap      

 verhandeling van fruit, groenten, noten en kruiden  
 verhandeling van gedroogd fruit, groenten, noten en 

kruiden 
 verhandeling van poot- en plantgoed 
 Verhandeling van onbewerkte hop, wel een pers-en 

verpakkingsstap      
 louter trading van AGF, zonder de producten ooit 

fysiek in het bezit te hebben 
 enkel op-en overslag   

 
Interne opslag en een beperkt snijproces (kop-staart 
verwijdering van wortelen, op maat snijden van prei, …) 
kunnen eveneens behoren tot de activiteiten van een 
handelsbedrijf.   
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Zijn er nevenstromen naar de diervoedersector?      neen    ja 
Indien ja, waar gaat deze nevenstroom naar toe ?  
  rechtstreeks naar veehouder   
  rechtstreeks naar fabrikant diervoeders  
  naar een verwerker, die na verwerking levert aan veehouder of fabrikant diervoeders 
 
Exporteert u naar derde landen ?      neen    ja 
Zo ja, welke producten exporteert u naar welke landen?                                 
 
Land  Product  
      
      
      

      
      
      

 
 
 
 
G-017: Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen 
 
Activiteiten: 

 Vervoer Bulk niet vloeibaar en niet onder geleide temperatuur en droog 
 Vervoer Bulk niet vloeibaar en niet ondergeleide temperatuur en vochtig 
 Vervoer Bulk vloeibaar, niet ondergeleide temperatuur 
 Vervoer Bulk vloeibaar onder geleide temperatuur  
 Vervoer Stukgoed verpakt en beschermd of onbeschermd onder geleide temperatuur 
 Vervoer Stukgoed verpakt en beschermd of onbeschermd niet onder geleide temperatuur 

 
 Opslag Bulk, niet vloeibaar, niet onder geleide temperatuur, droog  
 Opslag Stukgoed verpakt en beschermd of onbeschermd onder geleide temperatuur  
 Opslag Stukgoed verpakt en beschermd of onbeschermd niet onder geleide temperatuur 

 
Hoeveel werknemers (uitgedrukt in FTE) zijn betrokken bij de activiteiten van deze gids?       
 
  
G-018: Autocontrole voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt 
vlees, vleesbereidingen en separatorvlees voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren 
 
Hoeveel werknemers (uitgedrukt in FTE) zijn betrokken bij de activiteiten van deze gids?       
 
Productgroepen:  

 gehakt vlees       vleesbereidingen            separatorvlees       
 
Activiteiten:  

 slachthuis kalveren       
 slachthuis runderen  
 slachthuis paarden 
 slachthuis varkens 
 slachthuis gekweekt wild 

 

 uitsnijderij kalveren 
 uitsnijderij runderen 
 uitsnijderij paarden 
 uitsnijderij varkens 
 uitsnijderij kleine herkauwers 
 uitsnijderij gekweekt wild 

 

 darmwasserij 
 koel- en vrieshuis 
 vleesgroothandel 
 handel in levende dieren 
 vervoer van levende dieren (met 

eigen vrachtwagens) 
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Hoeveel verschillende slachtlijnen zijn er? 
 
Exporteert u naar derde landen ?      neen    ja 
Zo ja, welke producten exporteert u naar welke landen?  
                               
 

Land  Product  
      
      
      

      
      
      

 

 

 
 
Hoeveel verschillende slachtlijnen zijn er?       
 
 
Zijn er nevenstromen naar de diervoedersector?     neen    ja 
Indien ja, waar gaat deze nevenstroom naar toe ?  
  rechtstreeks naar veehouder   
  rechtstreeks naar fabrikant diervoeders  
  naar een verwerker, die na verwerking levert aan veehouder of fabrikant diervoeders 
 
 
G-019: Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de productie van voedingsmiddelen in de 
sectoren vleesproducten, kant en klaar gerechten, sauzen, bouillons en soepen, salades en 
natuurdarmen.  

 
Hoeveel werknemers (uitgedrukt in FTE) zijn betrokken bij de activiteiten van deze gids?       

 
Productgroepen: 

 gekookte - gebakken vleesproducten (al dan niet met roken)       
 gepekelde vleesproducten (al dan niet met roken)       
 gefermenteerde – gedroogde vleesproducten (al dan niet met roken)       
 gesteriliseerde en gepasteuriseerde producten       
 slicing (portioneren)       
 bereiden en assembleren kant-en-klaar maaltijden (inclusief soepen)      
 bewerking van natuurdarmen       
 productie van salades  
 productie geëmulgeerde en/of niet geëmulgeerde sauzen 
 productie van bouillons en sauzen en soepen in droge vorm 

 
 
Heb u een bedrijfswinkel waar u uw eigen productie enkel aan uw personeel verkoopt?  neen    ja 
 

 
Zijn er nevenstromen naar de diervoedersector?     neen    ja 
Indien ja, waar gaat deze nevenstroom naar toe ?  
  rechtstreeks naar veehouder   
  rechtstreeks naar fabrikant diervoeders  
 naar een verwerker, die na verwerking levert aan veehouder of fabrikant diervoeders 
Indien ja, wilt u deze nevenstromen ook laten certifiëren?    
  neen    
  ja, onder FCA   ja, onder ACS (dan hebt u bijkomend de gids G-001 nodig) 

 
 

G-020: Autocontrole voor de sector van de maalderijen 
 

Totaal tonnage granen dat jaarlijks verwerkt wordt:       
  
Zijn er nevenstromen naar de diervoedersector?     neen    ja 
Indien ja, waar gaat deze nevenstroom naar toe ?  
  rechtstreeks naar veehouder   
  rechtstreeks naar fabrikant diervoeders  
 naar een verwerker, die na verwerking levert aan veehouder of fabrikant diervoeders 
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G-022: Autocontrole voor de biscuiterie-, chocolade-, praline-, suikergoed en ontbijtgranenindustrie 
 

Hoeveel werknemers (uitgedrukt in FTE) zijn betrokken bij de activiteiten van deze gids?       
 
 

Indien  eigen verkooppunten, juridisch verbonden aan een producerend atelier of bedrijf:       
   

Naam verkooppunt Product(en) Bulk/voorverpakt? 
   
   
   

 
 

Zijn er nevenstromen naar de diervoedersector?     neen    ja 
Indien ja, waar gaat deze nevenstroom naar toe ?  
  rechtstreeks naar veehouder   
  rechtstreeks naar fabrikant diervoeders  
 naar een verwerker, die na verwerking levert aan veehouder of fabrikant diervoeders 
Indien ja, wilt u deze nevenstromen ook laten certifiëren?    
  neen    
  ja, onder FCA   ja, onder ACS (dan hebt u bijkomend de gids G-001 nodig) 

 
 

G-023: Autocontrole in de horecasector 
 
Hoeveel werknemers (uitgedrukt in FTE) zijn betrokken bij deze activiteit ?      
 
Verkoop van dranken en/of voorverpakte levensmiddelen met een houdbaarheid bij 
omgevingstemperatuur van tenminste drie maanden?         neen    ja 
 
Zijn er nevenstromen naar de diervoedersector?     neen    ja 
Indien ja, waar gaat deze nevenstroom naar toe ?  
  rechtstreeks naar veehouder   
  rechtstreeks naar fabrikant diervoeders  
 naar een verwerker, die na verwerking levert aan veehouder of fabrikant diervoeders 
Indien ja, wilt u deze nevenstromen ook laten certifiëren?    
  neen    
  ja, onder FCA   ja, onder ACS (dan hebt u bijkomend de gids G-001 nodig) 
 
 

 
 G-025: Autocontrole voor de grootkeukens en de verzorgingsinstellingen 

 
Hoeveel werknemers (uitgedrukt in FTE) zijn betrokken bij deze activiteit ?       
 
Zijn er nevenstromen naar de diervoedersector?     neen    ja 
Indien ja, waar gaat deze nevenstroom naar toe ?  
  rechtstreeks naar veehouder   
  rechtstreeks naar fabrikant diervoeders  
 naar een verwerker, die na verwerking levert aan veehouder of fabrikant diervoeders 
Indien ja, wilt u deze nevenstromen ook laten certifiëren?    
  neen    
  ja, onder FCA  ja, onder ACS (dan hebt u bijkomend de gids G-001 nodig) 
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 G-026: Autocontrole voor de brood- en banketbakkerij 
 

Hoeveel werknemers (uitgedrukt in FTE) zijn betrokken bij de activiteiten van deze gids?       
 
Gebruikt u rauwe melk /rauwe eieren voor de gehele of een deel van uw productie?  ja    neen 
Zoja, welke % van uw opmzet  geeft de inkoop van rauwe melk weer?  
 
Zijn er nevenstromen naar de diervoedersector?     neen    ja 
Indien ja, waar gaat deze nevenstroom naar toe ?  
  rechtstreeks naar veehouder   
  rechtstreeks naar fabrikant diervoeders  
  naar een verwerker, die na verwerking levert aan veehouder of fabrikant diervoeders 
Indien ja, en indien rechtstreeks naar de veehouder, wilt u deze nevenstromen ook laten certifiëren?    
  neen    
  ja, onder FCA   ja, onder ACS (dan hebt u bijkomend de gids G-001 nodig) 

 
 G-027: Autocontrole voor de koffiebranderijen 

 
Hoeveel werknemers (uitgedrukt in FTE) zijn betrokken bij de activiteiten van deze gids?       
 
Bijkomende activiteiten:  

 productie van gearomatiseerde koffie      
 directe verkoop aan de consument op de plaats van productie       

 
Zijn er nevenstromen naar de diervoedersector?     neen    ja 
Indien ja, waar gaat deze nevenstroom naar toe ?  
  rechtstreeks naar veehouder   
  rechtstreeks naar fabrikant diervoeders  
 naar een verwerker, die na verwerking levert aan veehouder of fabrikant diervoeders 
Indien ja, wilt u deze nevenstromen ook laten certifiëren?    
  neen    
  ja, onder FCA 
  ja, onder ACS (dan hebt u bijkomend de gids G-001 nodig) 

 
 

G-029: Autocontrole voor productiebedrijven van verpakt water, frisdranken, sappen en nectar 
 

Hoeveel werknemers (uitgedrukt in FTE) zijn betrokken bij de activiteiten van deze gids?       
 
Productgroepen :  

 Natuurlijk mineraal water        Bronwater   Drinkwater 
 Frisdrank      

 Limonade            
 Limonade met vruchtenextracten, limonade met plantenextracten       
 Vruchtenlimonade, vruchtensaplimonade      
 Siroop van vruchten of plantaardige stoffen       

 Vruchtensap, groentesap        Vruchten- of groentesap uit concentraat 
 Nectar      
 Energiedrank (energy drink)       
 Energierijke drank (sport drink)       

 
Uitbating van eigen automaten?       neen    ja 
Indien ja, bevatten de automaten enkel voedingsmiddelen of voorverpakte dranken met een bewaartijd  
van min. 3 maand in omgevingstemperatuur?   neen    ja 

 
Zijn er nevenstromen naar de diervoedersector?     neen    ja 
Indien ja, waar gaat deze nevenstroom naar toe ?  
  rechtstreeks naar veehouder   
  rechtstreeks naar fabrikant diervoeders  
 naar een verwerker, die na verwerking levert aan veehouder of fabrikant diervoeders 
Indien ja, wilt u deze nevenstromen ook laten certifiëren?    
  neen    
  ja, onder FCA   ja, onder ACS (dan hebt u bijkomend de gids G-001 nodig) 
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G-032: Autocontrole voor de vissector 
 
Hoeveel werknemers (uitgedrukt in FTE) zijn betrokken bij de activiteiten van deze gids?       
 
Productgroepen: 

 verse onverwerkte1) visserijproducten (in gehele staat, al dan niet verpakt)       
 rauwe bewerkte1) visserijproducten        
 verwerkte1) visserijproducten       
 levende tweekleppige weekdieren, schaaldieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen 1)  
 zeeplanten 1)       
 kikkerbillen en landslakken 1) 

1) Zie ‘Wegwijzer’  voor definities en meer achtergrondinformatie 
 

 
Zijn er nevenstromen naar de diervoedersector?     neen    ja 
Indien ja, waar gaat deze nevenstroom naar toe ?  
  rechtstreeks naar veehouder   
  rechtstreeks naar fabrikant diervoeders  
  naar een verwerker, die na verwerking levert aan veehouder of fabrikant diervoeders 

 
 
 
 

G-038: Autocontrole voor de handel in granen en agro-toelevering 
 

Activiteit 
 

Aantal FTE*  
 

Handel in zaden (agro-toelevering) 
 

 
      

Handel in bestrijdingsmiddelen (agro-toelevering) 
 

 
      

Handel in minerale en/of organische meststoffen en/of teeltsubstraten (agro-
toelevering) 
 

 
      

Handel in minerale en/of organische meststoffen en/of teeltsubstraten meststoffen 
(incl. bulkblending) (agro-toelevering) 
 

 
      

Handel in andere voedermiddelen en mengvoeders (handel in feed/food) 
 

 
      

Handel in granen, olie- en eiwithoudende gewassen voor menselijke en dierlijke 
voeding (handel in feed/food) 

 
 

      
* Aantal tewerkgestelden voor deze activiteit: FTE (=full-time equivalenten)  
 
Welke van de bovenstaande activiteiten is de hoofdactiviteit in uw bedrijf (activiteit met de grootste omzet)? 
      

G-039: Autocontrole voor de groothandel 
 

Hoeveel werknemers (uitgedrukt in FTE) zijn betrokken bij deze activiteit ?       
 
Activiteiten: (bewerken en verpakken vallen niet onder de gids!) 

 opslag bij omgevingstemperatuur      
 opslag gekoeld      
 transport bij omgevingstemperatuur 
 transport gekoeld 

  
aandeel transport vertegenwoordigt meer dan 20% van de omzet?       ja    neen 
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DEEL 5: 

Export naar derde landen 
 
Land Product 

 Brazilië      
 

 China      
 
 
 

 Hong Kong 
 

 Douane-Unie 
 

 Melk en zuivelproducten      
 

 Melk en zuivelproducten 
 Visserijproducten 
 Varkensvlees 

 
 Pluimveevlees 

 
 Melk en zuivelproducten 
 Visserijproducten 
 Vlees en afgeleide producten 
 Gelatine en collageen 
 Diervoeders 

 
 
Zijn er nog andere land-product combinaties? 
Zo ja, welke?            
 
 
 
 

DEEL 6: 
Specifieke informatie voor Agents, Brokers, Importers/exporters 

 
 
 
Welke type activiteiten doet u?   Agent    Broker    
 
Welke additionele diensten doet u?  
 

 Bijkomend verwerking    Export    Herverpakking   Import  
 Opslag    Product ontwikkeling  Product testen   Verdeling 
 Andere 

 
Hoeveel leveranciers hebt u?       
 
Welke productgroepen verhandelt u?   Voeding    Verpakkingsmateriaal 
 
Kruis de productgroepen van toepassing aan: 
 

Voeding 
Verpakkingsmaterialen 

 Kamertemperatuur Gekoeld en bevroren  
 Alcoholische dranken en 

gefermenteerde/gebrouwde 
producten 

 Bakkerijproducten 
 Dranken 
 Droge voeding en ingrediënten 
 Granen en snacks 
 Suikergoed 
 Laag/hoog zuurgehalte in 

blik/glas  
 Oliën en vetten 

 Bakkerijproducten  
 Gekookte vlees-/visproducten 
 Fruit, groenten en noten 
 Rauw gevogelte 
 Rauwe en verwerkte visproducten  
 Rauw, gerookt en/of gefermenteerd 

vlees of vis 
 Rauw rood vlees 
 Rauwe verwerkte producten (vlees en 

vegetarisch) 
 Verwerkte fruit, groenten en noten 
 Zuivel en vloeibaar ei 

 
 Chemische stoffen 

voor verpakkingen en inkt 
voor printers 

 Glas 
 Metaal 
 Papier 
 Plastiek: buigbaar 
 Plastiek: stijf 
 Andere verpakkingen 
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DEEL 7: 
Specifieke informatie voor de 

VERPAKKINGSMATERIALENindustrie 

 
 
 
Welke soorten verpakkingsmaterialen produceert u? 

 
Voor welke doeleinden?  
 

            
            
            
            
            
  
  
      
 

 


