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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? 

   
   

Procedures 

G.I.10.1. Zijn alle noodzakelijke procedures aanwezig om de conformiteit met de wetgeving aan 
te tonen? 

 /  
   

G.I.10.2. Zijn alle noodzakelijke procedures aanwezig om de conformiteit met de veiligheid van 
de producten aan te tonen? 

 /  
   

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       
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gebeuren die cruciaal zijn voor de voedselveiligheid te kalibreren? 

Productanalyse 

G.I.21. Beschikt het bedrijf over een systeem om cruciale analyses uit te voeren op de 
eindproducten ter bevestiging van de productveiligheid? 

   
   

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?  /     

G.I.23.2. Worden er enkel activiteiten uitgevoerd die volgens de erkenning zijn toegelaten?       

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? 

   
   

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. Wordt het gespecificeerd risicomateriaal verwijderd, gemerkt, opgeslagen en 
afgevoerd overeenkomstig de reglementaire bepalingen? 

   
   

S.II.9.2. Schenkt het personeel bij het hanteren van vlees aandacht aan de handhygiëne?       

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

S.II.9.3. Zorgen de procedures voor het uitsnijden (organisatie van het uitsnijden) ervoor dat 
een extreme toename van de temperatuur van de producten wordt voorkomen? 

   
   

S.II.9.4. Werden bedrijfseigen parameters van de toestellen voor het aanbrengen van de 
onmiddellijke en de eindverpakking vastgesteld en zijn die bekend bij het personeel 
dat deze gebruikt? 

   
   

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, concentr, frequentie, 
inwerkingstijd, verantwoordelijke 

   
   

G.II.12.2. Worden er in alle stadia passende normen inzake hygiëne in acht genomen?       
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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?  /     

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. Worden de laad- en losvoorwaarden nageleefd?         

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. Wordt de temperatuur van de vervoerde producten 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? 

   
   

G.III.9.2. Kan er hierbij bijgestuurd worden voordat er een afwijking is buiten de vastgestelde 
grenswaarden? 

   
   

Vastlegging van correctieve maatregelen (HACCP principe 5) 

G.III.10. Zijn er in het HACCP-systeem bijzondere corrigerende maatregelen vastgelegd voor 
elk 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 De uitsnijderij bezit over een geldige erkenning (EG - nummer) 
en kan de erkenningsbrief voorleggen.   A2 

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

F2 De exploitant heeft een  door  hem ondertekend 
aanmeldformulier met de noodzakelijke gegevens ingestuurd 
conform de gelden procedure 

  A2 
 FebevPLUS Contract 

F3 De uitsnijderij 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 De uitsnijderij bezit 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 de uitsnijderij het actieplan gevolgd 
en de geplande maatregelen genomen om de NC van de huidige 
ACS audit te corrigeren. 

  B 
 Alleen van toepassing in geval van 

intermediaire audit. 

Traceerbaarheid 

F6 De uitsnijderij moet via Tracy-systeem controleren dat karkassen 
van een geregistreerd slachthuis komen. 

  B 
 via Tracy 

Nationaal Monitoringsplan Febev 

F7 De uitsnijderij maakt deel uit van het "Febev Monitoringplan"   A2  Sectorale plan 

F8 De uitgevoerde analysen zijn conform de EU wetgeving 
  A2 

 Routine plan - processhygienecriteria - 
Actieplan Salmonella 

F9 Bij afwijking tov het monitoringsplan werd Febev verwittigd en 
werden de corrigerende acties genomen conform het 
corrigerend actieplan van het monitoringsplan 

  B 
  

Beheer van grondstoffen 

F10 De producten moeten worden opgeslagen in hoogwaardige 
voedselcontainers en mogen geen rechtstreeks contact maken 
met de vloer. 

  B 
  

F11 Het bedrijf heeft procedures voor het behandelen van 
grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten, hulpstoffen en 
verpakkingsmateriaal. Deze procedure zijn geïmplementeerd en 
worden toegepast door het personeel. (Aandacht voor abcessen 
en gevallen vlees) 

  B 

  

Controle eindproduct 

F12 Indien van toepassing moeten er test procedures gespecifieerd 
zijn voor het eindproduct. ( Gas, etikettering, gewichtscontrole, 
temperatuur, …) 

  A2 
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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 uitsnijderij 

 

   Controle 

BePork 
Algemeen 

U7+ Beschikt de uitsnijderij over een geldig aansluitingsformulier volledig en correct ingediend bij Belpork vzw, waaruit 
blijkt dat de uitsnijderij zich akkoord verklaart met de inhoud van het BePork-kwaliteitshandboek en bijhorend 
reglement, en deze zal naleven?1 

A2 
 

U1+ Beschikt de uitsnijderij over een geldig FebevPlus-certificaat? A2  

Temperatuur 

U2+ Bedraagt de kerntemperatuur van het karkas, gemeten in de diepe ham, 24 uur na slacht maximaal 7°C?  A1  

Traceerbaarheid 

U8+ 
Heeft de uitsnijderij gedurende het gehele bedrijfsproces (tijdens ontvangst, opslag en verwerking) een zichtbare, 
strikte scheiding tussen BePork-grondstoffen en niet-BePork-grondstoffen?1   

A2 
 

U9+ Zijn de geleverde BePork-karkassen of -bijproducten vergezeld van het origineel BePork-certificaat?1 A2  

U3+ Gebeurt de versnijding gegroepeerd in tijd en/of gescheiden in ruimte per beslag of per BePork-lot, met het 
BePork-lot gedefinieerd door het slachthuis?  

A2 
 

U4+ Wordt bij het einde van de versnijding op de verpakking of op het vlees een duidelijk leesbaar etiket met het 
BePork-lot-, certificaat- of leveringsbonnummer aangebracht? 

A2 
 

U5+ Werd op het begeleidend vervoerdocument en op de factuur vermeld dat het om BePork-varkensvlees of -
bijproducten gaat?  

A2 
 

U6+ Wordt bij iedere levering de BePork-leveringsbon op correcte wijze ingevuld i.v.m. de praktijksituatie? A2  

Klachtenprocedure  

A5+ Zijn er klachten? Zo ja, worden deze geregistreerd en zijn er corrigerende acties ondernomen en geregistreerd?  B  
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OVERZICHT VAN DE REVISIES 

Versie Referentie Van toepassing vanaf Reden van de wijziging 

01/01/2021 1.0 16/12/2020 Originele versie 

01/01/2021 1.1 16/05/2022 Toevoeging aansluitingsformulier, aanpassing bewoording scheiding 

BePork en niet-BePork en BePork-certificaat (zie 1). 

 


