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□ Onaangekondigde audit 
 
 

 

 
Sectorgids G-018 

Besluit: 
C = Conform, NC = Niet Conform, NVT = Niet Van Toepassing, NCH = Niet Conform met Herhaling 
Code: 
C = Aanbeveling 
B  = Minor non-conformiteit  
A2  = Major non-conformiteit    
A1 = Knock-out                                                                                                     D
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Commentaar 

I.  SLEUTELELEMENT : BEHEERSSYSTEEM VOEDSELVEILIGHEID   

Inzet van de bedrijfsleiding (exploitant) 

G.I.5. Zet het management zich in voor de ontwikkeling en de verbetering van het 
beheerssysteem met betrekking tot de voedselveiligheid? 

   
   

Herziening bedrijfsleiding (HACCP-controle inbegrepen) 

G.I.6.  Wordt het beheerssysteem met betrekking tot de voedselveiligheid regelmatig (min. 
1x/jaar) herzien door het hoogste managementniveau? 

   
   

Beheer van middelen, personen en informatie 

G.I.7.1. Worden alle noodzakelijke middelen, personen en informatie door het hoogste 
management niveau ter beschikking gesteld? 

   
   

G.I.7.2. Worden deze middelen, personen en informatie tijdig door het hoogste management 
niveau ter beschikking gesteld? 

   
   

Specificaties 

S.I.9.1. Worden door het slachthuis de reglementaire voorschriften nageleefd m.b.t. het 
aanvaarden van levende dieren op het terrein van het slachthuis? 

   
   

Corrigerende actie 

G.I.12.  Voldoet de procedure voor het uitvoeren van corrigerende maatregelen?       

Controle op niet-overeenstemming 

G.I.13. Zorgt het bedrijf ervoor dat enig product dat niet conform is aan de eisen duidelijk 
wordt geïdentificeerd en gecontroleerd om onbedoeld gebruik of levering ervan te 
voorkomen? 

   
   

Vrijgeven van producten 

G.I.14. Beschikt het bedrijf over een gepaste procedure met betrekking tot het vrijgeven van 
producten om ervoor te zorgen dat het product niet wordt vrijgegeven zolang niet aan 
alle bijzondere eisen is voldaan? 

   
   

Aankoop 

G.I.15. Voldoet de procedure voor de ingangscontrole om te garanderen dat de aangekochte 
producten aan de gestelde specificaties voldoen? 

   
   

Traceerbaarheid 

G.I.17.3. Beschikt de exploitant over systemen of procedures waarmee het verband tussen de 
aangevoerde en de afgevoerde producten kan worden gelegd? 

   
   

Nazicht van toestellen voor het meten en bewaken 

G.I.20 Beschikt het bedrijf over procedures om de meettoestellen waarop metingen 
gebeuren die cruciaal zijn voor de voedselveiligheid te kalibreren? 

   
   

Productanalyse 

CHECKLIJST SLACHTHUIS 

Controledatum  Rapportnummer 
 

Naam  

Firmateller S- 

EG-nummer (B)  
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G.I.21.1 Beschikt het bedrijf over een systeem voor het nemen van de wettelijk vereiste 
monsters? TKG, Enterobact en Salmonella, 5 op 1 dag per week, wisselende dagen, 4 x 
5 cm (ham, buik, rug, kaak + CORRIGERENDE maatregelen) 

   
   

Meldingsplicht 

G.I.22. Is de meldingsplicht voorzien in het autocontrolesysteem?       

Erkenningen 

G.I.23.1. Kan men de wettelijk voorziene erkenning en eventuele toelating voorleggen?  /     

S.I.23 Stemt de reële situatie van het bedrijf overeen met het plan waarop de autoriteiten 
hebben gesteund om de erkenning uit te reiken? 

   
   

Etikettering 

G.I.24.1. Zijn de goederen waar nodig voorzien van de nodige etiketten?       

G.I.24.2. Zijn de etiketten voorzien van de nodige gegevens?       

II. Sleutelelement : Goede fabricagepraktijken 

Omgeving bedrijf 

G.II.2. Is het bedrijf op een plaats ondergebracht en in stand gehouden  
zodat contaminatie wordt vermeden en de productie van veilige producten mogelijk 
is? 

   
   

Omgeving gebouwen 

G.II.3. Zijn alle gronden binnen de site of rond de gebouwen afgewerkt en goed 
onderhouden? 

   
   

S.II.3 Beschikken de slachthuizen over een omheining met een voorziening die het mogelijk 
maakt toezicht uit te oefenen op het binnenkomen en het verlaten van het slachthuis? 

/   
   

Lay-out en productflow 

G.II.4. Is de lay out zodanig dat het gevaar voor kruiscontaminatie van het product vermeden 
wordt? 

 /  
   

Inrichting van de lokalen (hanteren grondstoffen, voorbereiding, behandeling, verpakking en opslagruimten) 

G.II.5. Zijn de lokalen zo ingericht dat ze geschikt zijn voor het beoogde gebruik? Vloer, 
plafond, muren, deuren, vensters, oppervlaktes in contact met vlees 

 /  
   

Uitrusting 

G.II.6.1. Is de gebruikte uitrusting geschikt om de veiligheid van de producten te garanderen ?       

G.II.6.2. Is de uitrusting zodanig geïnstalleerd dat de omringende ruimte goed kan worden 
schoongemaakt en ontsmet? 

   
   

Onderhoud 

G.II.7. Is er een onderhoudssysteem voor alle onderdelen van de uitrusting die  
cruciaal zijn voor de voedselveiligheid? 

   
   

Accommodatie voor personeel 

G.II.8. Is de accommodatie voor het personeel zo ontworpen dat het voedselveiligheidsrisico 
zo laag mogelijk is? 

   
   

Risico voor fysische, chemische en (micro)biologische productcontaminatie 

G.II.9.1. Zijn de nodige procedures voorhanden om het risico voor fysische, chemische of 
(micro)biologische contaminatie van producten te beheersen? 

   
   

S.II.9.1. Zijn de dieren nuchter bij aankomst aan het slachthuis?       

S.II.9.2. Zijn de ter slachting aangeboden dieren proper? Separate sick animals       

S.II.9.3 Worden de microbiologische analyses, ter beoordeling van het proces, uitgevoerd? 
TKG, Enterobact en Salmonella, 5 op 1 dag per week, wisselende dagen, 4 x 5 cm 
(ham, buik, rug, kaak + CORRIGERENDE maatregelen 

   
   

S.II.9.6. Wordt bloed bestemd voor humane consumptie hygiënisch verzameld en adequaat 
gekoeld? 

   
   

G.II.9.2. Worden de temperatuur voorschriften in alle stadia gerespecteerd?        

Scheiding en kruiscontaminatie 

G.II.10. Zijn de nodige procedures voorhanden om kruiscontaminatie te vermijden?           

Voorraadbeheer (rotatie) 

G.II.11.1. Zijn de nodige procedures voorhanden die garanderen dat grondstoffen, 
verpakkingsmateriaal en eindproducten in de juiste volgorde worden gebruikt? 

   
   

G.II.11.2. Zijn de nodige procedures voorhanden die garanderen dat grondstoffen, 
verpakkingsmateriaal en eindproducten binnen de houdbaarheidstermijnen worden 
gebruikt? 

   
   

Huishouding, schoonmaak en hygiëne 

G.II.12.1. Worden er in alle stadia passende normen inzake schoonmaak in acht genomen? Is er 
een degelijk reinigings en desinfectieplan ? Product, concentratie, frequentie, 
inwerkingstijd, verantwoordelijke 

   
   

G.II.12.2. Worden er in alle stadia passende normen inzake hygiëne in acht genomen? Messen, 
sterilisatoren, contactplaatsen VOOR opstart op TKG en Entero om de 4 weken 
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S.II.12. Voert het bedrijf controles uit op het schoonmaken en ontsmetten?       

Waterkwaliteitsbeheer 

G.II.13. Wordt de kwaliteit van water dat met voedsel in contact komt, geregeld 
gecontroleerd en is het van drinkwaterkwaliteit? 

   
   

S.II.13.1. Beschikt het bedrijf over een plan voor watervoorziening?  /     

S.II.13.2. Beschikt het bedrijf over een procedure betreffende het gebruik van drinkbaar water 
(leidingwater en putwater), niet-drinkbaar water en recyclagewater en wordt deze 
correct toegepast? 

   
   

Afvalbeheer 

G.II.14.1. Zijn er toereikende systemen om het afval te verzamelen, op te slaan en te 
verwijderen? 

   
   

G.II.14.2. Is het afvalbeheer binnen het bedrijf toereikend?       

Bestrijding van ongedierte 

G.II.15. Beschikt het bedrijf over een systeem om het risico van ongedierte op het terrein of in 
de inrichting te beheersen of te voorkomen? 

   
   

Vervoer 

S.II.18.1. Voldoen de laadomstandigheden?       

G.II.18.1. Zijn alle voertuigen die gebruikt worden om grondstoffen (verpakkingsmateriaal 
inbegrepen), halfafgewerkte producten en afgewerkte producten te vervoeren voor 
dat doel geschikt? 

   
   

G.II.18.2. Zijn alle voertuigen die gebruikt worden om grondstoffen (verpakkingsmateriaal 
inbegrepen), halfafgewerkte producten en afgewerkte producten te vervoeren  goed 
onderhouden? 

   
   

G.II.18.3. Zijn alle voertuigen die gebruikt worden om grondstoffen (verpakkingsmateriaal 
inbegrepen), halfafgewerkte producten en afgewerkte producten te vervoeren 
schoon? 

   
   

S.II.18.2. Gebeuren de transporten onder dekking van de vereiste documenten?       

S.II.18.3. Worden de transporttemperaturen gerespecteerd en gecontroleerd?         

S.II.18.4. In het geval van warm vervoer: worden de reglementaire vereisten gerespecteerd?         

Persoonlijke hygiëne, beschermkledij en medisch onderzoek 

G.II.19. Beschikt het bedrijf over gedocumenteerde normen in verband met hygiëne en de 
beheersing van risico’s voor verontreiniging van producten en is het personeel 
daarvan in kennis gesteld? Kledij, nagels, haarnet, handwas. Hygiëne sas handen en 
voeten 

   

   

Opleiding 

G.II.20 Is er een systeem voor handen zodat alle werknemers goed worden opgeleid, correcte 
instructies krijgen en aan toezicht worden onderworpen met betrekking tot 
voedselveiligheid? 

   
   

III.  SLEUTELELEMENT GEVARENANALYSE EN KRITIEKE CONTROLEPUNTEN 

Opmaken van een lijst van alle mogelijke gevaren per etappe, uitvoeren van een gevarenanalyse en maatregelen om geïdentificeerde gevaren te 
bedwingen in overweging nemen (HACCP principe 1) 

G.III.6.1. Heeft het HACCP team een lijst opgemaakt van alle gevaren die zich redelijkerwijs in 
elke etappe naar verwachting kunnen voordoen? 

   
   

G.III.6.2. Is er onderzocht en aangegeven welke gevaren van die aard zijn dat het voor de 
productie van veilig voedsel absoluut noodzakelijk is dat zij uitgeschakeld worden, 
gereduceerd worden of tot een aanvaardbaar niveau behouden blijven? 

   
   

Vaststelling van kritische grenzen (HACCP principe 3) 

G.III.8.1. Zijn er voor alle kritische controlepunten kritische grenzen bepaald?       

G.III.8.2. Zijn die grenzen gevalideerd?       

Uitwerking van een systeem voor toezicht (monitoring) voor elk CCP (HACCP principe 4) 

G.III.9.1. Is er voor elke CCP een systeem voor handen van gepland toezicht met betrekking tot 
de kritische grenzen zodanig dat men detecteert als men de controle over een CCP 
verloren heeft? 

   
   

Vastlegging van correctieve maatregelen (HACCP principe 5) 

G.III.10. Zijn er in het HACCP-systeem bijzondere corrigerende maatregelen vastgelegd voor 
elke CCP zodat afwijkingen buiten de vastgestelde grenswaarden meteen kunnen 
worden weggewerkt? 

   
   

Opstellen van bemonsterings- en analyseplannen 

G.III.13. Zijn er bemonsterings- en analyseplannen opgesteld die toelaten zich te verzekeren 
van de geldigheid van het autocontrolesysteem? 
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FebevPLUS  

Besluit : 
C = Conform, NC = Niet Conform, NVT = Niet Van Toepassing, NCH = Niet 
Conform met Herhaling 
Code: 
B = Minor non-conformiteit  
A2  = Major non-conformiteit B
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Handeling/commentaar voor auditor 

Algemene eisen 

F1 Het slachthuis beschikt over een geldige erkenning (EG - 
nummer) en kan de erkenningsbrief voorleggen.   A2 

 Geldige erkenning moet aanwezig zijn. 
Zie Bood gegevens of online BOOD 
databank 

F3 Het slachthuis beschikt over een gecertificeerd of gevalideerd 
autocontrolesysteem gebaseerd op de ACS G018 voor de 
activiteiten die door hem ontplooid worden en binnen het 
toepassingsgebied van de FebevPLUS varkens vallen? 

  A2 

 Geldige certificaat moet aanwezig zijn./ 
audit in het kader van een combi audit 
"ACS/FebevPLUS" 

F4 Het slachthuis beschikt over een geldig, extern afgeleverd 
certificaat dat door de GFSI aanvaard werd (BRC, Nederlandse 
HACCP-standaard, IFS, GRMS, ISO 22000 of SQF) of over een 
Comeos-food 

  A2 

 Conformiteit is in orde bij bezit van één 
of meer geldige standaarden. Gelieve de 
aanwezige certificaten aan te duiden 
(samen met de vervaldatum). 

F5 Na de ACS/GFSI audit heeft het slachthuis het actieplan gevolgd 
en de geplande maatregelen genomen om de NC van de huidige 
ACS/GFSI audit te corrigeren. 

  B 
 Alleen van toepassing in geval van 

intermediaire audit. 

Logistieke planning - Wachtruimte 

F6 Het slachthuis moet een logistieke planning bezitten, waarbij er 
kan aangetoond worden dat de aanvoer afgestemd is op de 
wachttijden, de capaciteit van de stal en het slachten van de 
varkens. 

  B 

  

F7 Elke varken moet over minimaal 0,6m² hokruimte bezitten. 
Bereken hiervoor het gemiddeld via de formule :       (snelheid 
van keten x 2 u) = aantal varkens                        
aantal x 112kg x 0,6m²/100kg = benodigde oppervlakte 

  B 

  

Dierenwelzijn 

F8 Het slachthuis moet conform werken met de wetgeving rond 
dierenwelzijn en met de EG Verordening 1099/2009.   B 

 Dit kan aantonen aan de hand van een 
checklist Dierenwelzijn of aan de hand 
van een interne audit Dierenwelzijn. 

F9 Het slachthuis moet over minstens één extern getrainde 
dierenwelzijnsverantwoordelijke (Animal Welfare Officer) 
bezitten met een geldig certificaat en een intern getrainde 
vervanger. 

  A2 

  

Slacht : Opdrijven, verdoven en schieten 

F11 De verdoving moet gebeuren naar capaciteit van het slachthuis 
en er moet een noodprocedure zijn bij onvoldoende of 
slechtwerkende verdoving installatie 

  B 
  

F12 Incidenten met de verdoving moeten gedocumenteerd zijn en 
de nodige corrigerende maatregelen moeten genomen zijn. 

  B 
  

F13 De installatie wordt éénmaal per jaar gekalibreerd door een 
externe firma. 

  B 
  

F14 Er is een dagelijkse controle en vrijgave van de 
verdovingsinstallatie voor de opstart van de slachtlijn. 

  B 
  

F15 Er is een regelmatige controle van ongeveer 1% van de 
dagelijkse geslacht varkens van voldoende verdoving (reflex, 
ogen,…) 

  B 
  

Traceerbaarheid 

F17 De slachthuizen controleren dat het transport bedrijf  en de 
varkensstallen geregistreerd zijn in het BePork- of TRACY-
systeem. 

  A2 
  

F18 De varkens dienen bij levering aan het slachthuis steeds per 
beslag gegroepeerd afgeladen, gestald en geslacht te worden. 

  B 
  

F19 De vermenging van karkassen met andere karkassen is niet 
toegestaan 

  B 
  

F20 Het samenstellen van loten gebeurt conform met de regels van   B  Niet van toepassing voor zeugen 
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BePork/ BelP-plus. 

Nationaal Monitoringsplan Febev 

F22 De uitgevoerde analysen zijn conform de EU wetgeving en de 
nodige karkassen worden gecontroleerd 

  A2 
 Routine plan - processhygienecriteria - 

Actieplan Salmonella 

F23 Er zijn  3 opeenvolgende overschrijdingen geconstateerd ten 
opzichte van het monitoringsplan en deze zijn niet opgelost 
binnen de 3 maand 

  A2 
  

F24 Bij afwijking tov het monitoringsplan werd Febev verwittigd en 
werden de corrigerende acties genomen conform het 
corrigerend actieplan van het monitoringsplan 

  B 
  

Terugkoppeling slacht- en keuringsgegevens - Uitvasten 

F25 De keuringsgegevens moeten bij elke factuur rechtsreeks 
gecommuniceerd worden naar de vleesvarkensproducent per 
levering van varkens onafhankelijk of het vlees nadien al of niet 
als BePork/BelP-plus gecommercialiseerd wordt. 

  A2 

  

F26 Het uitvasten van de varkens en de controle op de slachtlijn ( 
min 10% van de geslachte karkassen) gebeuren conform de 
regels (min 12u). 

  B 
  

Transport 

F27A Het transport van de varkens dient te gebeuren door erkende 
varkenstransporteurs met een erkend vervoermiddel. Tussen de 
transporteurs en het slachthuis is een getekende overeenkomst 
die onderstaande punten omvat:   A2 

 Transport van dieren valt onder de 
verantwoordelijkheid van het slachthuis 
(met uitzondering veehouder transport 
max 50 km). Tijdens het audit moet 
auditor overeenkomst controleren + 
control tijdens audit van conformiteit van 
aanwezige transporteur in het slachthuis. 

F27B Attest van opleiding voor dierenvervoer en actieve bijrijder. 
Jaarlijks gecontroleerd en de update aanwezig bij elke wijziging 

  A2 
 

TRACY 

F27C Lijst van erkende transporteurs is aanwezig op slachthuis.   A2  TRACY 

F27D De transportfirma moet beschikken over een R&O procedure 
van het transportmiddel. Er gebeurt hierop een validatie, het 
ontsmettingsmiddel heeft een virucide werking en de 
massabalans van ontsmettingsmiddelen wordt gemaakt. 

  A2 

 De transportfirma moet beschikken over 
een R&O procedure van het 
transportmiddel + controle door het 
slachthuis van de massabalans van 
ontsmettingsmiddelen bestemd voor de 
ontsmetting van het transportmiddel 

F27E Overeenkomst rond dierenwelzijn met focus op rijgedrag, CM bij 
extreme weersomstandigheden, laadprocedure, losprocedure, 
noodprocedure bij vertraging transport 

  A2 
 Via overeenkomst 

F28 Het slachthuis moet beschikken over een lijst met de namen van 
de chauffeurs die voor de betrokken transporteur 
dieren mogen vervoeren. Opmerkingen en commentaren over 
de chauffeurs moeten door het slachthuis geregistreerd worden. 

  B 

 Lijst van chauffeurs beschikbaar via 
TRACY. Opmerkingen en commentaren 
over de chauffeurs moeten door het 
slachthuis geregistreerd worden om 
tijdens audit gecheckt te kunnen worden. 

F29 Het transportmiddel voldoen aan de volgende criteria : 
geluidsabsorberende materialen langs binnenzijde, anti-slip 
laadbrug, voldoende verluchting, aangepaste vloer, laadbrug 
afgeschermd met dichte panelen, laadcapaciteit voldoende 
groot om minimum 0,50m²/110 kg te garanderen. 

  B 

 0,50m²/110kg 

Terugkoppeling slachthuis – transport - veehouder 

F30 Het slachthuis moet een periodieke beoordeling uitvoeren van 
het transport en de ontvangen/gemaakte opmerkingen 
beoordelen. De beoordeling omvat minstens de volgende 
punten : aantal vermoeide en/of gekwetste varkens, aantal dode 
dieren, stressniveau varkens en reinheid van de dieren. 

  B 
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BePork 

Algemeen 

S20+ Heeft het slachthuis een geldig aansluitingsformulier volledig en correct ingediend bij Belpork vzw waaruit 
blijkt dat het slachthuis zich akkoord verklaart met de inhoud van het BePork-kwaliteitshandboek en bijhorend 
reglement, en deze zal naleven?2 

A2 
 

S1+ Beschikt het slachthuis over een geldig FebevPlus-certificaat?  A2  

S21+ Indien intacte beren of beren behandeld met improvac geslacht worden, is de norm rond berengeur detectie 
tijdens de FebevPlus-audit gecontroleerd?2 A2 

 

S2+ Neemt het slachthuis deel aan de Salmonella Monitoring georganiseerd door Belpork?  A2  

Aanlevering 

S3+ A Wordt de optimale rustperiode gerespecteerd? (minimaal 1 uur, maximaal 4 uur, tenzij warmer dan 25°C of 
kouder dan 5°C)  
 

Klopcode Uur lossen Uur slachten 

   

   

   
 

B 

 

S3+ B Wordt er gebruik gemaakt van het vernevelen van water vanaf een staltemperatuur van min. 25°C?  B  

S3+ C Verblijven de varkens maximaal 12 uur in de wachtstal indien gebruik wordt gemaakt van een langere 
rustperiode (> 4u)?1 

B 
 

S3+ D Bij een langere rustperiode (> 4u), worden de varkens rustig gewekt en met de nodige zorg en rust behandeld 
vooraleer ze naar de verdoving worden gebracht?1 B 

 

S3+ E Bij een langere rustperiode (> 4u), wordt verrijkingsmateriaal ter beschikking gesteld in de wachtstallen?1 B  

S3+ F Bij een langere rustperiode (> 4u), worden varkens van éénzelfde groepshok samen gehouden en niet 
vermengd met varkens afkomstig van andere hokken op de vrachtwagen en in de wachtstallen?1 B 

 

S3+ G Bij een langere rustperiode (> 4u), worden geen intacte beren in groep gehouden?1 B  

S3+ H Bij een langere rustperiode (> 4u), wordt het geluidsniveau (gemiddeld max. 85 dB) in de wachtruimte 
geregistreerd via een driepuntsmeting? Is bij overschrijding van deze piek een plan van aanpak met 
corrigerende maatregelen opgesteld?1 

B 
 

S4+ Wordt het geluidsniveau (gemiddeld max. 85 dB) in de wachtruimte geregistreerd via een driepuntsmeting? Is 
bij overschrijding van deze piek een plan van aanpak met corrigerende maatregelen opgesteld?  

C 
 

S5+ Wordt een periodieke beoordeling over het transport en/of de chauffeurs aan de transportfirma doorgegeven?  B  

S6+ Worden er geen elektrische drijfmiddelen gebruikt bij het opdrijven van de varkens uitgezonderd in de laatste 
meters voor verdoving bij varkens die weigeren zich te verplaatsen, en uitsluitend op voorwaarde dat de 
varkens voor zich ruimte hebben?  

B 
 

S7+ Worden elektrische drijfmiddelen bewaard in een afgesloten kast en enkel uitgehaald indien nodig?  A1  

S8+ Worden drijfmiddelen gebruikt op een manier dat ze geen pijn of schade aan de dieren berokkenen?  A1  

S9+ A Wordt in de slachtlijn minstens 10% van de magen aan een visuele beoordeling onderworpen?  B  

S9+ B Worden vastgestelde inbreuken op de maagvulling gemeld aan de varkensproducent met de vraag 
corrigerende maatregelen te nemen?  

B 
 

S9+ C Volgt het slachthuis de corrigerende maatregelen genomen door de varkensproducent verder op binnen de 
interne procedures?  

B 
 

S10+  Worden de slacht- en keuringsgegevens doorgegeven aan de varkensproducent voor elke levering, of wordt 
een document voorgelegd met motivatie waarom geen slacht- en keuringsgegevens beschikbaar zijn?  

A2 
 

S11+ Zijn alle slacht- en keuringsgegevens en alle vereiste slachtlijninformatie op de documenten vermeld?  
 

 
 
 
 
 

Aantal stuks  Pneumonieletsels (3 codes)  

Warm geslacht gewicht  Pleuritis (2 codes)  

Classificatie  Leverafwijkingen (3 codes)  

Maagvullingtoestand  Aantal afkeuringen + reden  

B 

 

S13+ Worden de BePork-vleesvarkens per beslag gegroepeerd afgeladen, gestald en geslacht? A2  

P30+  Wordt ervoor gezorgd dat er geen varkens in aanmerking komen voor het ‘BePork’-label afkomstig van 
bedrijven met een H-statuut? 

A1 
 

P31+ Wordt ervoor gezorgd dat er geen varkens in aanmerking komen voor het ‘BePork’-label afkomstig van 
bedrijven met een R-statuut? 

A1 
 

Slachtlijn 

S12+ Bedraagt de kerntemperatuur van het karkas, gemeten in de diepe ham, 24 uur na slacht maximaal 7°C?  A1  

Traceerbaarheid 

S14+ Worden enkel de BePork-vleesvarkens vergezeld van een vertrekfiche, geslacht onder BePork?  A2  

S15+ Wordt ervoor gezorgd dat BePork-karkassen of -bijproducten niet vermengd worden met andere karkassen of 
bijproducten binnen eenzelfde BePork-lot?  

A2 
 

S16+ A Kan de herkomst en samenstelling van een lot gereconstrueerd worden?  A2  
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S16+ B Worden de klopcodes die deel uitmaken van een lot vermeld op het BePork-certificaat?  A2  

S17+ Werd het certificaat op correcte wijze ingevuld in vgl. met de praktijksituatie? (lotsamenstelling verifiëren)  A2  

S18+ Wordt er per bestemming van een lot, een origineel BePork-certificaat opgemaakt?  A2  

S19+ Werd op het begeleidend vervoerdocument en op de factuur vermeld dat het om BePork-varkensvlees of -
bijproducten gaat? 

A2 
 

Klachtenprocedure 

A5+ Zijn er klachten? Zo ja, worden deze geregistreerd en zijn er corrigerende acties ondernomen en  
geregistreerd?  

B 
 

 

 
De overtredingen van de normen worden ingedeeld in de categorieën A1 (Knock-out), A2 (Major), B (Minor) en C (aanbeveling). 

 
Legende beoordeling “Controle”:  
C = Conform, NC = Niet Conform, NVT = Niet Van Toepassing, NCH = Niet Conform met Herhaling  

  

Naam (drukletters) en handtekening auditor Naam (drukletters) en handtekening verantwoordelijke slachthuis 
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OVERZICHT VAN DE REVISIES 

Versie Referentie Van toepassing vanaf Reden van de wijziging 

01/01/2021 1.0 17/12/2020 Originele versie 

01/01/2021  1.1 01/12/2021 Toevoegen wachttijd in slachthuis tot maximaal 12 uur onder voorwaarden 

(zie 1). 

01/01/2021 1.2 16/05/2022 Toevoeging aansluitingsformulier en berengeur detectie (zie 2). 

 


