CERTALENT

Onafhankelijk certificatie-organisme
W. de Croylaan 48
3001 Heverlee
tel: +32 (0)16/31.09.22
fax: +32 (0)16/22.42.06
e-mail: certalent@bdb.be

Primaire productie: Certificatieovereenkomst

DEEL I: AANVRAAG
1) BEDRIJFSGEGEVENS

Ondergetekende, ................................................................................................. met de bedrijfsgegevens weergegeven
op het identificatieformulier klant (BDB/CERT/FORMULIER/OPSTART/IDKLANT) de dato .................................... wenst
onderstaande audit(s) te laten uitvoeren.
2) OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT

 SECTORGIDS AUTOCONTROLE en MINISTRIËLE BESLUITEN (controle op wetgeving)
Opgelet! ALLE activiteiten op uw bedrijf dienen aangeduid te worden

 Aanvraag audit Sectorgids G-040 – MODULE A (primaire plantaardige productie)
 Inclusief/Exclusief de Vegaplan Standaard (bevat IPM (Europese richtlijn 2009/128))
 Groenten versmarkt
openlucht (Gvm o) *1

 Suikerbieten (B)
 Suikerbieten voor
biobrandstoffen/vloeibare
biomassa industrie (B b)

 Groenten versmarkt
bedekt (Gvm b) *1

 Cichorei (C)

 Industriegroenten
akkerbouwmatig (IgA)*

 Hard fruit (HF) (incl.

 Industriegroenten
intensief (IgI)*1

 Klein fruit (KF) (vb aardbei,

steenfruit) *1
bessen, frambozen, noten,... ) *1

 Granen, olie- en proteïnehoudende
gewassen (met/zonder stockage) (GOEG(s)) *1
 GOEG voor biobrandstoffen/vloeibare
biomassa industrie (GOEG b) *1
 Aardappelen (met/zonder stockage)(A(s))
Bereider/verpakker? Erknr………………
 Hop (H)
 Onrijpe granen en bijhorende producten
(oGbP) *1

 Tabak (met/zonder
stockage) (T(s))
 Plantgoed/pootgoed (P)
 Zaaizaad en
nevenproducten ( Z) *1
 Directe verkoop (V)
akkerbouw/groenten/fruit*1

*1 Specifieer de teelten:………………………………………………………………………………………………………………………

 Aanvraag audit Sectorgids G-040 – MODULE B (prim. plant. prod. -ruwvoeder)
 Inclusief/Exclusief de Vegaplan Standaard (bevat IPM (Europese richtlijn 2009/128))
Ruwvoeder – kuilmaïs

Ruwvoeder – Voederbieten

 Eigen gebruik (EG)
 Verkoop aan collega
landbouwers (V)
 Verkoop aan industrie (VI)

 Eigen gebruik (EG)
 Verkoop aan collega
landbouwers (V)
 Verkoop aan industrie (VI)

Ruwvoeder – weide, raaigras Inkuil en voordroogkuil

Ruwvoeder – hooi
 Eigen gebruik (EG)
 Verkoop aan collega
landbouwers (V)
 Verkoop aan industrie (VI)

 Eigen gebruik (EG)
 Verkoop aan collega
landbouwers (V)
 Verkoop aan industrie (VI)

Andere ruwvoederproductie:……………………………………………………………………………………………………………….

 Aanvraag audit IPM (Europese richtlijn 2009/128)*2
 akkerbouw

 ruwvoeder

*2 Van toepassing indien geen audit voor de Vegaplan Standaard

 openlucht groenten

 glasgroenten

 fruitteelt

 Aanvraag audit Sectorgids G-040 – MODULE C (primaire dierlijke productie)


Melkvee



Reproductiepluimvee



Loopvogels



Vleesvee



Legpluimvee



Paardachtigen



Vleeskalveren





Konijnen



Varkens

Braadkippen en pluimvee
bestemd voor vleesproductie
 Pluimvee voor de
productie van foie gras

Directe verkoop van melk
(eigen productie) op de hoeve
 transport van rauwe melk
(eigen productie)
 Directe verkoop van eieren
(eigen productie) op de hoeve


Kleine herkauwers en
hertachtigen


 Aanvraag audit Sectorgids G-040 – MODULE D (niet-eetbare tuinbouwproductie)
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o Sier- & bosboomkwekerij  Specificeer de teelten:…………………………………………………………….
Paspoortplichtig/ Niet – Paspoortplichtig (schrappen wat niet past)

o Bloemisterij  Specificeer de teelten:……………………………………………………………………………..
Paspoortplichtig/ Niet – Paspoortplichtig (schrappen wat niet past)

o Snijbloemen  Specificeer de teelten:……………………………………………………………………………..
Paspoortplichtig/ Niet – Paspoortplichtig (schrappen wat niet past)

PRIVATE LASTENBOEKEN

 Aanvraag inspectie lastenboek VVA-aardappelen

(voedselveiligheid certificaat aardappelen verwerkende industrie Nederland (Mc Cain, Farm Frites, Verhagen, Nestlé, Lambweston Meijer))

 Afland aardappelen

 Bewaar aardappelen

 Afnemer:.......................

Gelieve een overzicht van de percelen met perceelnummer (volgens de huidige verzamelaanvraag) te bezorgen aan Certalent (bij
gebrek aan de perceelnummer(s) dienen de GPS-coördinaten per perceel opgegeven te worden).

 Aanvraag audit lastenboek Belplume
 Broeierij
 Opfok leghen
 Slachthuis

 Reproductie leg
 leghen
 Transport

 Reproductie braad
 Braadkippen
 GSP

 Aanvraag inspectie lastenboek IKM – Melkveehouder
 Aanvraag audit lastenboek CODIPLANplusRund - Rundveehouder
 Aanvraag audit lastenboek Colruyt – Leghennen (Ferme Chabert)
 Aanvraag audit lastenboek Delhaize
 Opfok leg 365-ei (scharrel)
 Opfok leg Delhaize: vrije uitloop
 Opfok leg Delhaize: bio

 Leghen 365-ei (scharrel)
 Leghen Delhaize: vrije uitloop
 Leghen Delhaize: bio

 Pakstation 365-ei (scharrel)
 Pakstation Delhaize: vrije uitloop
 Pakstation Delhaize: bio

 Aanvraag audit lastenboek CODIPLANplusVarken –Varkens
 Aanvraag audit lastenboek CERTUS
3) GEGEVENSBEHEER/PRIVACY
 certificatiegegevens van het bedrijf mogen WEL/NIET opgenomen worden in de databank van Vegaplan/Codiplan voor de
facturatie van het gebruiksrecht (in geval van audit voor de sectorgids G-040).
De certificatiestatus voor G-040 mag WEL/NIET door de afnemers raadpleegbaar zijn in de databank van
Vegaplan/Codiplan.
VVA/Colruyt: de auditresultaten en certificatiegegevens mogen door Certalent WEL/NIET ter beschikking gesteld worden
aan mijn afnemer(s).
Belplume: de braadkippenhouder is akkoord met clausule 2.6 van het algemeen reglement Belplume betreffende de
communicatie van de auditresultaten aan het FAVV en FOD.

DEEL II: CERTIFICATIE-OVEREENKOMST

DATUM:……………

Dit is een onderlinge overeenkomst tussen CERTALENT en de opdrachtgever (onder punt 1), voor de opgegeven
activiteiten en de aangevraagde inspectie/certificatie (onder punt 2).
Door ondertekening van dit contract door beide partijen verklaren de opdrachtgever en CERTALENT zich akkoord met
de prijsopgave, alle bepalingen beschreven in het Algemeen Reglement van het betrokken lastenboek/gids dat kan
worden opgevraagd bij CERTALENT.
Namens CERTALENT
Namens de OPDRACHTGEVER
Handtekening:
Handtekening:

Ondergetekende verklaart dat de inspecteur/auditor gedurende de laatste 3 jaar geen consultancytaak heeft
uitgevoerd op zijn/haar bedrijf.
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