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Doel

Dit document doet dienst als “mini”-handleiding voor deelnemers aan het systeem
“Leverancier/productcombinaties” (LPC). Dit systeem werd ingevoerd voor bedrijven die
rechtstreeks wensen te leveren aan in Nederland gevestigde melkveehouders.
Dit document moet het correct invullen van het I-02-01 formulier door de (kandidaat-)
deelnemers vergemakkelijken.
2.

Toepassingsgebied

Voor elk FCA-gecertificeerd bedrijf dat rechtstreeks diervoeders levert (of wenst te leveren)
aan een in Nederland gevestigde melkveehouder.
3.

Methode

3.1. Algemeen
Het I-02-01 formulier (Excel-document) wordt gebruikt om informatie te verzamelen voor de
toekomstige evaluatie van de gevarenanalyse en voor de planning van ‘leveranciersaudits’
die hier mogelijks uit voortvloeien.
Het is belangrijk om de gegevens correct in te vullen om:
1) te vermijden dat er bijkomende informatie moet worden gevraagd;
2) de evaluatie van de gegevens zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren.
In sommige specifieke gevallen moeten er bijkomende documenten, die in het bezit zijn van
de (kandidaat-) deelnemer, worden verstrekt (zoals bijvoorbeeld analyserapporten of
kopieën van etiketten).
Alle verzamelde gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Deze zijn enkel beschikbaar voor
de (kandidaat-) deelnemer, voor de FCA-certificatie-instelling die overgaat tot de
certificering van de (kandidaat-) deelnemer en voor OVOCOM.
Ze mogen enkel worden overgedragen aan derden in gecompileerde en geanonimiseerde
vorm.
3.2. Invullen van het formulier
Het formulier bestaat uit een Excel-sheet (Nederlandse of Franse versie).
Door het invullen van dit formulier, verbindt het bedrijf zich ertoe dat de aangeleverde
gegevens waar en accuraat zijn. Het bedrijf verbindt zich er eveneens toe om OVOCOM
onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging aan deze informatie.
3.2.1.

Informatie gerelateerd aan de (kandidaat-) deelnemer

Op het eerste blad van het I-02-01 formulier (Excel-document) dient de (kandidaat-)
deelnemer minimaal het volgende te vermelden:
1) De exacte benaming van het bedrijf (zie FCA (ex. GMP diervoeders) –certificaat);
2) Het adres van de site waarvoor het formulier is ingediend;
3) Het FCA-certificaatnummer van de site waarvoor de aanvraag is ingediend.

3.2.2.
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Informatie met betrekking tot diervoeders

Deze informatie moet via het tweede blad van het I-02-01 formulier (Excel-document)
worden ingevoerd. Het is noodzakelijk dat alle vakjes van eenzelfde rij worden ingevuld.
Geen enkel vakje mag leeg blijven. De 15 punten hieronder bevatten de vermeldingen die in
de vakjes van de 15 kolommen van het formulier kunnen voorkomen.
3.2.2.1. Kolom 1 : Diervoeders
Slechts vijf soorten diervoeders komen in aanmerking. Voor de definities van deze voeders
wordt verwezen naar punt 5 van het FCA-document AC-00.
1) Voedermiddelen (VM)
Van toepassing voor:
a. Een mengvoederfabrikant, indien het voedermiddel deel uitmaakt van een
mengvoeder voor melkkoeien, rechtstreeks geleverd aan een in Nederland
gevestigde melkveehouder.
b. Een voedermiddelproducent, indien dit voedermiddel rechtstreeks geleverd
wordt aan een Nederlandse melkveehouder (bijvoorbeeld een
levensmiddelenbedrijf).
c. Een handelaar die een voedermiddel (ruwvoer, schroot, pulp, bierbost, enz.)
rechtstreeks levert aan een Nederlandse melkveehouder.
d. Een landbouwondernemer die een voedermiddel (melasse of zout bijv.) direct
toevoegt aan een inkuilruwvoer bij loonwerk.
2) Toevoegingsmiddelen
Van toepassing voor:
a. Een mengvoederproducent, als het toevoegingsmiddel deel uitmaakt van de
samenstelling van een mengvoeder voor melkkoeien dat direct wordt geleverd
aan een Nederlandse melkveehouder.
b. Een voedermiddelenproducent indien het toevoegingsmiddel deel uitmaakt
van de samenstelling van een voedermiddel als deze direct wordt geleverd
aan een Nederlandse melkveehouder.
3) Voormengsels
Van toepassing voor:
a. Een mengvoederproducent, als het voormengsel deel uitmaakt van de
samenstelling van een mengvoeder voor melkkoeien dat direct wordt geleverd
aan een Nederlandse melkveehouder.
b. Een handelaar die een voormengsel direct levert aan een Nederlandse
melkveehouder (enkel in het geval van inkuiladditieven).
c. Een landbouwondernemer die een voormengsel direct toevoegt
(inkuiladditieven) aan een inkuilruwvoer bij maatwerk.
4) Mengvoeders
Van toepassing voor:
a. Een mengvoederproducent, als het mengvoeder (aanvullend diervoeder) deel
uitmaakt van de samenstelling van een mengvoeder voor melkkoeien dat
direct wordt geleverd aan een Nederlandse melkveehouder.
b. Een handelaar die een mengvoeder (mineraal mengsel, likblok, bolus, enz.)
direct levert aan een Nederlandse melkveehouder.
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Aangezien de term « mengvoeder » onvoldoende is, werden enkel de wettelijke
benamingen mogelijk gemaakt in het drop-downmenu :
- Volledig diervoeder
- Aanvullend diervoeder
- Mineraal diervoeder
- Melkvervanger
- Volledig dieetvoeder
- Aanvullend dieetvoeder
5) Te verwerken nevenstromen
Van toepassing voor:
a. Een mengvoederproducent, als de te verwerken nevenstroom deel uitmaakt
van de samenstelling van een mengvoeder voor melkkoeien dat direct wordt
geleverd aan een Nederlandse melkveehouder.
b. Een producent van te verwerken nevenstromen (enkel bedrijf uit de
levensmiddelenindustrie, code VWP op het FCA-certificaat) als de te
verwerken nevenstroom direct wordt geleverd aan een Nederlandse
melkveehouder.
c. Een voedermiddelenproducent (code GPVW op het FCA-certificaat) als de te
verwerken nevenstroom deel uitmaakt van de samenstelling van een
voedermiddel dat direct wordt geleverd aan een Nederlandse melkveehouder.
d. Een handelaar (code VWH op het FCA-certificaat) die direct een te verwerken
nevenstroom levert aan een Nederlandse melkveehouder.
3.2.2.2. Kolom 2 : Naam van het product
1) Voedermiddelen (VM)
a. Eerst en vooral, de exacte benaming zoals vermeld in de ‘Europese catalogus
van voedermiddelen’. NB : de (kandidaat-) deelnemer moet ervoor zorgen dat het
vermelde product overeenkomt met de definitie uit de catalogus.
b. Bij afwezigheid van een benaming in de Europese catalogus, de benaming uit
het ‘Feed Materials Register’
Het voedermiddel moet verplicht worden vermeld in één van de bovenstaande
documenten.
Ingeval het voedermiddel niet kan worden teruggevonden, dan moet de
(kandidaat-)deelnemer ervoor zorgen dat deze het desbetreffende voedermiddel
meldt op de website van de ‘Feed Materials Register’ via het online
meldingsformulier.
2) Toevoegingsmiddelen
Enkel benamingen opgenomen in de vergunning van het toevoegingsmiddel
(Europese Verordening) (of in het Communautaire Register van
toevoegingsmiddelen).
NB : een gedeeltelijke geconsolideerde lijst is ook beschikbaar in het Frans op de website van
het FOD Volksgezondheid (onder punt ‘2) toegestane toevoegingsmiddelen’) .

3) Voormengsels
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a. Voormengsel aangekocht buiten het bedrijf : handelsnaam van het
voormengsel (toevoeging scan van het etiket + technische specificaties van
het voormengel)
b. Voormengsels intern geproduceerd : receptuur of scan van etiket
4) Mengvoeders
a. Mengvoeder aangekocht buiten het bedrijf : handelsnaam van het
mengvoeder (toevoeging scan van het etiket + technische specificaties van
het mengvoeder)
b. Mengvoeder intern geproduceerd : receptuur of scan van etiket
5) Te verwerken nevenstromen
Indien mogelijk benaming uit de catalogus of uit het ‘Feed Materials Register’ (zie 1)).
3.2.2.3. Kolom 3 : Productnummer
Enkel van toepassing voor voedermiddelen en toevoegingsmiddelen
1) Voedermiddelen
a. Het nummer opgenomen in de Europese catalogus van voedermiddelen
overeenkomstig de benaming opgenomen in kolom 2. Dit nummer is een
aaneenschakeling van 3 cijfers, gescheiden door een punt (Bijvoorbeeld :
tarwe = 1.11.1).
b. Bij afwezigheid van een nummering in de Europese catalogus, het in het ‘Feed
materials Register’ vermelde nummer overeenkomstig de benaming
opgenomen in kolom 2. Dit nummer is een aaneenschakelijking van 5 cijfers
en twee letters (taal), gescheiden door een koppelteken (Bijvoorbeeld: Soja
voedingsmiddelen = 04070-NL).
De vermelding ‘niet van toepassing’ is niet toegestaan.
2) Toevoegingsmiddelen
Enkel het nummer dat overeenstemt met de benaming opgenomen in de
toelatingsakte voor het toevoegingsmiddel (Europese Verordening) (of in het
Communautair repertorium van toevoegingsmiddelen). Het is ofwel een combinatie
van de letter E en van één of meerdere cijfers (bijv. E 3304 voor citroenzuurhet
sporenelement koper (CU/kopermonoxide)), ofwel een groep bestaande uit een cijfer
gevolgd door een letter en getallen (bv. 3a700 vitamine E).
De vermelding ‘niet van toepassing’ is niet toegestaan.
NB : een gedeeltelijke geconsolideerde lijst is eveneens beschikbaar in het Frans op de
website van het FOD Volksgezondheid (onder punt ‘2) toegestane toevoegingsmiddel’).

3) Voormengsels
Niet van toepassing.
4) Mengvoeders
Niet van toepassing.
6) Te verwerken nevenstromen
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Indien mogelijk gebruik van de referenties uit de catalogus of uit het ‘Feed Materials
Register’ (zie 1)).
3.2.2.4. Kolom 4 : Oorsprong van het product
Het betreft het land van productie of vervaardiging van het diervoeder. Het land van
oorsprong van het product is vermeld in volledige letters aan de hand van een dropdownmenu.
In het geval van voedermiddelen of te verwerken nevenstromen, indien het land van
oorsprong niet met zekerheid gekend is, moet men ‘onbekend’ selecteren. Een dergelijke
vermelding heeft een directe invloed op de evaluatie van de gevaren met betrekking tot het
product, die wordt uitgevoerd door OVOCOM.
In het geval van invoer van een toevoegingsmiddel, wanneer er geen informatie bekend is
over het land van oorsprong, mag het land van waaruit het toevoegingmiddel is ingevoerd
worden vermeld. Indien het land van oorsprong niet met zekerheid is gekend moet men
‘onbekend’ vermelden. Een dergelijke wijziging heeft een directe invloed op de evaluatie van
de gevaren met betrekking tot het product, die later zal worden uitgevoerd door OVOCOM.
De vermelding ‘niet van toepassing’ is niet toegestaan.
3.2.2.5. Kolom 5 : Totale tonnage (in ton)
Het gaat over de totale tonnage voor dit diervoeder dat is aangekocht door het bedrijf. De
bestemming van dit diervoeder (verwerking, directe verkoop) of de locatie van de
eindgebruiker speelt hier geen rol.
Wanneer het product is aangekocht bij diverse leveranciers, gaat het om het totaal dat
aangekocht werd bij alle leveranciers. Deze wordt herhaald op elke regel met betrekking tot
dit zelfde product.
De vermelding ‘niet van toepassing’ is voor producten waarvoor geen enkele CCP werd
geïdentificeerd (met andere woorden, wanneer een CCP voor een product geïdentificeerd is,
moet dit gegeven meegedeeld worden). Echter, in geval van uitdrukkelijk verzoek van
OVOCOM, moet dit gegeven aan hen meegedeeld worden, zelfs indien een CCP nog niet
geïdentificeerd is.
3.2.2.6. Kolom 6 : Naam leverancier
In deze kolom vermeldt u individueel alle leveranciers van het diervoeder dat werd vermeld
in kolom 2 en dat uiteindelijk bestemd is om verhandeld te worden, hetzij in deze staat,
hetzij verwerkt, bij in Nederland gevestigde melkveehouders.
De exacte naam van de leverancier, samen met de locatie tussen haakjes, moet worden
vermeld.
Dankzij deze naam moet het mogelijk zijn om de leverancier ondubbelzinnig te identificeren.
De aanduiding 'niet van toepassing' is niet toegestaan.
NB: voor primaire producenten is het groeperen toegestaan. Men moet dan hetzij ‘primaire producenten
Vegaplan' (alleen in België), hetzij ‘primaire producenten kwaliteitsovereenkomst' (in het geval van een
'kwaliteitsovereenkomst’) aanduiden. Als de aangever zelf de collectie uitvoert, moet de naam van de aangever
worden toegevoegd (in dat geval is men zijn eigen leverancier, want ‘collector’).

3.2.2.7. Kolom 7 : Origine van de leverancier
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Het betreft het land waar de leverancier, vermeld in kolom 6, is gevestigd. Dit land wordt
voluit geschreven op basis van het drop-downmenu.
De vermelding ‘niet van toepassing’ is niet toegestaan.
3.2.2.8. Kolom 8 : tonnage product / leverancier
Het gaat over het totale tonnage van dit diervoeder, aangekocht door het bedrijf bij elke
leverancier die individueel opgenomen is in kolom 6. De bestemming van dit diervoeder
(verwerking, directe verkoop) of de locatie van de eindgebruiker speelt hier geen rol.
Er zijn twee scenario’s mogelijk:
1) de som van de individuele tonnages per leverancier, ingevoerd in kolom 8, is gelijk
aan het totale tonnage dat is aangekocht van dit voeder, zoals vermeld in kolom 5. In
dit geval kunnen alle leveranciers die in kolom 6 zijn opgesomd diervoeders leveren
die uiteindelijk bestemd zijn om verhandeld te worden, hetzij in deze staat, hetzij
verwerkt, bij in Nederland gevestigde melkveehouders.
2) de som van de individuele tonnages per leverancier, ingevoerd in kolom 8, is minder
dan het totale tonnage dat is aangekocht van dit voeder, zoals vermeld in kolom 5. In
dit geval betekent dit dat bepaalde leveranciers niet vermeld worden in kolom 6. De
niet-vermelde leveranciers zullen niet worden geëvalueerd en zullen dus nooit
diervoeders mogen leveren die uiteindelijk bestemd zijn om verhandeld te worden,
hetzij in deze staat, hetzij verwerkt, bij in Nederland gevestigde melkveehouders.
De vermelding ‘niet van toepassing’ is voor producten waarvoor geen enkele CCP werd
geïdentificeerd (met andere woorden, wanneer een CCP voor een product geïdentificeerd is,
moet dit gegeven meegedeeld worden). Echter, in geval van uitdrukkelijk verzoek van
OVOCOM, moet dit gegeven aan hen meegedeeld worden, zelfs indien een CCP nog niet
geïdentificeerd is.
3.2.2.9. Kolom 9 : Certificatie leverancier
Het is essentieel dat de link met de aankoopvereisten in de FCA Standaard kan worden
gecontroleerd.
De informatie die moet worden ingegeven in kolom 9 kan alleen verwijzen naar de
leverancier in kolom 6.
De aanduiding "niet van toepassing" is niet toegestaan.
Alleen de volgende vermeldingen zijn aanvaardbaar:
-

Voor voedermiddelen :
o Eén van de certificaties vermeld in punt 6.1 van het FCA-document BT-02
o Gatekeeper (buiten BE en buiten protocols)
o protocol BT-03
o protocol BT-04 (module 1)
o protocol BT-04 (module 3)
NB: voor primaire producenten is het groeperen toegestaan. Voor Belgische ‘Vegaplan'primaire producenten moet men dan de aankopen aangeven die zijn gebeurd onder de
Vegaplan standaard, en voor ‘primaire producenten kwaliteitsovereenkomst' (alle origines)
moet men de aankopen onder kwaliteitsovereenkomst aanduiden.
In dat geval worden enkel de volgende vermeldingen aanvaard:
o Vegaplan standaard

o
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Kwaliteitsovereenkomst

-

Voor toevoegingsmiddelen:
o Eén van de certificaties vermeld in punt 6.2 van het FCA-document BT-02
o Gatekeeper (buiten BE)

-

Voor voormengsels:
o Eén van de certificaties vermeld in punt 6.3 van het FCA-document BT-02
o Gatekeeper (buiten BE)

-

Voor mengvoeders:
o Eén van de certificaties vermeld in punt 6.4 van het FCA-document BT-02

-

Voor te verwerken nevenstromen:
o Eén van de certificaties vermeld in punt 6.5 van het FCA-document BT-02
o Protocol BT-04 (module 3)

3.2.2.10. Kolom 10 : Scope certificaat
Om de verdere verwerking van informatie te vergemakkelijken is de scope van het certificaat
van elke leverancier teruggebracht tot FCA Standaard activiteitencodes, ongeacht de
certificatie van de leverancier of het feit dat de aankoop wordt gedaan in het kader van het
gatekeeper-principe (dus zal elke aankoop van tarwe bij een Franse collector de GH-code
krijgen, zelfs al is deze leverancier niet FCA-gecertificeerd (maar bijvoorbeeld CSA / GTP)).
De lijst van te vermelden codes is als volgt (één code per product / leverancier combinatie).
Code
Activiteiten leverancier
Voedermiddelen
GP :
De leverancier produceert zelf het aangekochte voedermiddel. Deze code magword ook
gebruikt worden indien het gaat om een primaire producent (rechtstreekse aankoop bij
de boerderij).
GH :
De leverancier produceert niet zelf het aangekochte voedermiddel. Hij is handelaar of
invoerder.
GPVW : De leverancier produceert zelf het aangekochte voedermiddel, dat afkomstig is van ‘te
verwerken nevenstromen’. Deze code mag nooit worden gebruikt voor primaire
producenten.
Deze code mag enkel worden gebruikt indien de leverancier effectief FCA gecertificeerd
is voor deze scope. Voor de andere certificaties en in geval van twijfel moet men de
code GP gebruiken.
PP
De leverancier vermeld in kolom 6 is een rimaire producent
Toevoegingsmiddelen
TP :
De leverancier produceert zelf het aangekochte toevoegingsmiddel.
TH :
De leverancier produceert niet zelf het aangekochte toevoegingsmiddel. Hij is
handelaar of invoerder.
Voormengsels
VP :
VH :

De leverancier produceert
De leverancier produceert
invoerder.
Mengvoeders
MP :
De leverancier produceert
MH :
De leverancier produceert
invoerder.
Te verwerken nevenstromen
VWP :
De leverancier produceert

zelf het aangekochte voormengsel.
niet zelf het aangekochte voormengsel. Hij is handelaar of
zelf het aangekochte mengvoeder.
niet zelf het aangekochte mengvoeder. Hij is handelaar of
zelf de aangekochte ‘te verwerken nevenstromen (enkel van

Code
VWH :
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Activiteiten leverancier
toepassing voor bedrijven uit de voedingssector waarvan het product nog een
verwerking moet ondergaan om als voedermiddel te worden beschouwd..
De leverancier produceert niet zelf de aangekochte te verwerken nevenstromen. Hij is
handelaar.

De aanduiding "niet van toepassing" is niet toegestaan.
3.2.2.11. Kolom 11 : Deelname aan het sectoraal bemonsteringsplan
Wanneer de (kandidaat-) deelnemer aangesloten is bij een sectoraal bemonsteringsplan voor
het betrokken product, dan dient dit te worden vermeld in kolom 11.
De toepasbare eisen voor de sectorale plannen worden beschreven in de FCA-documenten
AT-05 et BT-05.
Slechts één van de 4 volgende vermeldingen zijn mogelijk:
-

BFAEMEFA (= aansluiting bij de sectorale bemonstering van niveau 2 of 3
geïmplementeerd door de Belgische Beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten).
FegraSynagra (= aansluiting bij de sectorale bemonstering van niveau 1
geïmplementeerd door de Belgische Beroepsvereniging van handelaars in
graangewassen en andere landbouwproducten).
KVBM (=aansluiting bij de sectorale bemonstering van niveau 1 geïmplementeerd
door de Koninklijke Vereniging van de Belgische Maalders)
Individuele monitoring

Er wordt gevraagd aan de (kandidaat) deelnemers aan het sectoraal bemonsteringsplan van
BFA om de code te verduidelijken waaronder het product wordt opgenomen.
-

3.2.2.12. Kolom 12 : CCP
De (kandidaat-)leverancier vermeldt hier het/de geva(a)r(en) die hij geïdentificeerd heeft als
CCP tijdens zijn gevarenanalyse (HACCP) met betrekking tot het diervoeder dat op deze
regel te vinden is.
Enkel volgende vermeldingen worden aanvaard:
-

Geen (als er geen CCP werd geïdentificeerd voor het diervoeder)
Een of meerdere vermeldingen van onderstaande gevaren indien aanwezigheid van
één of meerdere CCP’s voor dit diervoeder.
Gevaren
Pesticidenresidu’s (teelt)
Pesticidenresidu’s (oplag)
Aflatoxine B1
DON
ZEA
Fumonisines
OTA
T2/HT2
Moederkoren
Atropine / Scopolamine

Gevarencategorie
Pesticidenresidu’s
Mycotoxines
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Gevaren
Andere mycotoxines (niet elders vermeld)
Zware metalen 4 (As, Cd, Pb, Hg)
Zware metalen 5 (As, Cd, Pb, Hg + F)
Andere zware metalen (niet elders vermeld)
Dioxines en dioxineachtige PCB’s
Niet-dioxineachtige PCB’s
HAP
Minerale oliën
Hexaan
Melanine
Methanol
Salmonella
Enterobacteriaceae
Clostridium
Schimmels
Herkauwers DNA
Onoplosbare onzuiverheden (enkel indien
vet van herkauwers (zuiver of gemengd))
Andere pathologieën
Datura
Ricinus
Ambrosia
Andere botanische onzuiverheden
Gossypol
Cyaanwaterstof
Glucosinolaten
Vluchtige mosterdolie
Vinyloxazolidinethion
Theobromine
Tannines
Nitrieten
Biogene aminen
Antibiotica
Coccidiostatica
Hormonen
GGO’s
Vreemde stoffen
Ander gevaar (te verduidelijken)

Gevarencategorie
Zware metalen

Industriële contaminanten

Microbiologische gevaren

Overdraagbare pathologieën (waaronder
TSE)

Schadelijke botanische onzuiverheden

Toxines en endogene stoffen

Antimicrobiële stoffen en hormonen

GGO’s
Varia

Wanneer (de kandidaat-)deelnemer één (of meerdere) CCP’s identificeert op eenzelfde
diervoeder, is deze verplicht:
1) alle uitgevoerde / ontvangen analyseresultaten over alle loten die werden aangekocht
gedurende de afgelopen 12 maanden op te sturen;
of
2) bijkomend een verklaring van oorsprong bij te voegen (formulier I-02-03). Dit
aangifteformulier moet worden toegevoegd per betrokken leverancier /
productcombinatie. Een zelfde aangifte kan echter wel verschillende CCP’s bevatten
als deze betrekking hebben op dezelfde combinatie. Meer informatie vindt u in het
document I-02-03.
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Na de (mogelijke) aanvaarding van de leverancier / productcombinatie moet de deelnemer,
op straffe van uitsluiting, direct na ontvangst een kopie van alle resultaten voor elk gekocht
lot, plus elke mogelijke wijziging met betrekking tot een verklaring van oorsprong,
doorsturen.
3.2.2.13. Kolom 13 : Punt van Aandacht (PA)
De (kandidaat-)leverancier vermeldt hier het/de risico(s) die hij als PVA heeft geïdentificeerd
tijdens zijn gevarenanalyse (HACCP) met betrekking tot het diervoeder dat op deze regel te
vinden is.
Enkel volgende vermeldingen worden aanvaard:
-

Geen (als er geen PVA is geïdentificeerd voor het diervoeder)
Een of meerdere vermeldingen van onderstaande gevaren zoals opgenomen onder
punt 3.2.2.12 (CCP) indien aanwezigheid van één of meerdere PVA’s voor dit
diervoeder.

In het geval van een aankoop volgens het gatekeeper-principe (FCA-document BT-02) of
volgens een protocol dat aanvaard is door OVOCOM (FCA-documenten BT-03 of BT-04),
moet het bedrijf de analyseresultaten uitgevoerd / ontvangen voor alle betrokken loten
opsturen.
3.2.2.14. Kolom 14 : Soja
Wanneer het diervoeder geheel of gedeeltelijk soja bevat, moet deze gedekt worden door
een ‘duurzame soja’-certificatie.
Het is dus belangrijk te verduidelijken of het product al dan niet soja bevat om te bepalen of
de vereiste geldt of niet.
Enkel volgende vermeldingen worden aanvaard:
-

Niet van toepassing (als het product geen soja bevat of niet uit soja bestaat)
Aanwezigheid van soja (als het product soja bevat of uit soja bestaat)

3.2.2.15. Kolom 15 : Certificatie van duurzame soja
Wanneer de aanwezigheid van soja vermeld is op het niveau van kolom 14, dan dient het
bedrijf certificaatnummer van ‘duurzame soja’ te vermelden.
Enkel de volgende vermeldingen worden aanvaard :
-

Niet van toepassing (indien het product geen soja bevat of niet uit soja bestaat);
Lopende (indien het bedrijf beschikt over een contract met een certificatie-instelling
in afwachting van een audit (men moet bijkomend de instelling vermelden die
verantwoordelijk is voor de certificering));
Certificaatnummer (indien certificaat afgeleverd).

3.2.2.16. Kolom 16 : Opmerkingen
Indien het bedrijf aanvullende informatie wenst te verstrekken (bijvoorbeeld naam van de
certificatie-instelling bij een lopende certificering van ‘duurzame soja’ (zie vorig punt – Kolom
15)) of wenst aan te geven dat hij een etiket of analyseresultaten heeft toegevoegd, kan
deze in dat punt worden vermeld.
3.3. Aanvraag informatie
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Voor elk specifiek probleem of bijkomende vraag wordt de (kandidaat-) deelnemer gevraagd
om contact op te nemen met OVOCOM (info@ovocom.be of+32(0)2-514.01.86).
3.4. Versturen van het formulier
Het formulier moet per e-mail worden opgestuurd naar OVOCOM (info@ovocom.be). Het
document mag niet op eender welke wijze worden beschermd (om te voorkomen dat de
verdere verwerking van de gegevens niet in gedrang worden gebracht).
3.5. Update van de gegevens
Door zijn lidmaatschap verbindt de deelnemer zich om OVOCOM onmiddellijk op de hoogte
te brengen van:
-

4.

Alle wijzigingen met betrekking tot de evaluatie van gevaren, ingediend via het I-0201-formulier
Elk analyserapport met betrekking tot de door hem vermelde diervoeders in het I-0201 formulier en gerelateerd aan een CCP (of een PA indien aankoop via het
gatekeeper-protocol beschreven in de FCA-documenten BT-03 of BT-04).
Document(en)

I-02-01- Formulier inzameling gegevens deelnemers (Excel-sheet)
I-02-03- Formulier verklaring van oorsprong ’leverancier/CCP’ (verklaring zie achterzijde)
5.
Geen

Bijlage(n)

