CODIPLAN

Modelovereenkomst tussen een operator en een
geaccrediteerde OCI in het kader van de certificering voor
de Sectorgids Autocontrole Dierlijke Productie.

Overeenkomst tussen
De landbouwer:
Naam en voornaam bedrijfsleider:
Straat en nr. beslagadres:
Postnummer en gemeente beslagadres:
Naam firma (indien van toepassing):
Rechtsvorm :
Ondernemingsnummer (ON):
Vestigingseenheidsnummer (VEN) of
Controlepuntnummer1:
Beslagnummer (indien van toepassing):
Telefoonnummer:
GSM-nummer:
Faxnummer:
E-mail:
Straat en nr. correspondentieadres2:
Postnummer en gemeente
correspondentieadres:

En de certificatie instelling (OCI) erkend door het Federale Agentschap voor de
veiligheid van de voedselketen (FAVV) voor de G-040:
Naam van de OCI:
Straat - nr.
Postcode – Gemeente

1 Terug te vinden op de jaarlijkse heffingenfactuur van het FAVV (bestaat uit 10 cijfers,eerste is een 2 of een 9)
2 Enkel invullen indien verschillend van het bedrijfsadres
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Daarbij specificeert de landbouwer in onderstaande tabel de voor de G-040 van
toepassing zijnde beroepsactiviteiten van zijn bedrijf:
Activiteiten

Aanduiden met

(ook eventuele toekomstige activiteiten)

x

Ruwvoeder
Ruwvoeder exclusief voor eigen grebruik
Runderen (behalve vetmesten kalveren)
Schapen en geiten
Gekweekt tweehoevig wild
Eenhoevigen
Melkproductie
Varkens
Kalveren (vetmesten)
Konijn
Opfok legpluimvee (>=200)
Gebruikspluimvee type vlees (>=200)
Legpluimvee in productie (>=200)
Legpluimvee in productie (>50<200)
Legpluimvee in productie bestemd voor uitvoer (>=200)
Gebruikspluimvee type vlees bestemd voor uitvoer (>=200)
Opfok legpluimvee bestemd voor uitvoer (>=200)
Opfok vermeerderingspluimvee
Opfok selectiepluimvee
Selectiepluimvee in productie
Vermeerderingspluimvee in productie
Pluimvee voor de productie van foie gras
Broeierij
Melk en melkproducten die overeenkomstig nationale normen zijn
verwerkt en waarvoor een afwijking werd gegeven
Directe verkoop aan de consument in het melkproductiebedrijf
Directe verkoop aan de consument in de productie-eenheid van
consumptie-eieren
Verkoop van voedingsproducten door de operator via
distributoetoestellen
Transport van rauwe melk
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1.

Voorwerp

Art. 1.1

De landbouwer verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de Sectorgids
Autocontrole Dierlijke Productie waarvan hij de bepalingen zal naleven.

Art. 1.2

Iedere latere wijziging aan de Sectorgids Autocontrole Dierlijke Productie zal
vooraf door de OCI ter kennis gebracht worden aan de landbouwer.

2.

Duur

Art. 2.1

De landbouwer verklaart zich te willen laten certificeren voor de Sectorgids
Autocontrole Primaire Dierlijke Productie door een erkende OCI. De aanvraag
gaat in op de datum van de ondertekening van de overeenkomst.

Art. 2.2

Binnen 9 maand na de ondertekening van deze overeenkomst moet de audit
plaatsvinden. Is dat niet het geval dan vervalt deze overeenkomst
automatisch.

Art. 2.3

Het autocontrolecertificaat heeft een looptijd van 3 jaar, en gaat in op het
moment van de positieve certificatiebeslissing door de OCI.

Art. 2.4

De OCI zal de landbouwer ten vroegste 9 maanden voor het verstrijken van
het certificaat uitnodigen tot het vastleggen van een auditdatum waarop de
verlengingsaudit kan plaatsvinden.

Art. 2.5

Bij verlenging van de certificatie geldt steeds het principe dat de begindatum
van het certificaat gelijk is aan de einddatum van het vorige certificaat + 1
dag, voor een periode van 3 jaar.

Art. 2.6

Wordt het certificaat verlengd door de OCI met wie deze overeenkomst
afgesloten is, dan wordt deze overeenkomst automatisch met 3 jaar verlengd.

Art. 2.7

Wordt het certificaat niet verlengd door de OCI met wie deze overeenkomst
afgesloten is, dan vervalt deze overeenkomst.

Art. 2.8

De landbouwer heeft het recht om voor de verlenging van de certificatie
beroep te doen op een andere OCI.
Daarbij moet een nieuwe overeenkomst met deze andere OCI opgemaakt
worden.
De landbouwer of deze nieuwe OCI brengt de oorspronkelijke OCI en Codiplan
hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.
De overeenkomst met de oorspronkelijke OCI vervalt hierbij.

Art. 2.9

De landbouwer verklaart kennis te hebben genomen van de modaliteiten
beschreven in de certificeringregeling.

OCI004.NL.Rev1_130625

3.

Facturatie

Art. 3.1

4

De landbouwer verbindt zich ertoe een jaarlijkse vergoeding te betalen van
€ 22,00/jaar excl. BTW. De inning gebeurt door de OCI voor een periode van
3 jaar of € 66,00 excl. BTW.

Registratie in de databank

Art. 4.1

De elektronische registratie van zijn bedrijfsgegevens en certificatiestatus is
omwille van facturatie van het gebruiksrecht en ter transmissie aan het FAVV
noodzakelijk.
De landbouwer verklaart zich daarom akkoord dat de OCI zijn
bedrijfsgegevens en zijn certificatiestatus in de databank van CODIPLAN
ingeeft.

Art.4.2

Afnemers die hiertoe een aanvraag bij Codiplan indienen kunnen de
certificatiestatus betreffende de Autocontrolegids Primaire Dierlijke Productie
(G-037) van de deelnemers raadplegen, om de kwaliteit van hun aangekochte
producten te kunnen garanderen. Als landbouwer kan u indien u dat wenst
ervoor opteren dat uw gegevens niet raadpleegbaar zijn voor deze afnemers.
Gelieve dit hieronder aan te geven.

De landbouwer is akkoord dat de certificatiegegevens ingebracht worden in de
Codiplandatabank.
Certificatiestatus G-040 raadpleegbaar door afnemers?
Ja
Nee

Deze overeenkomst werd opgemaakt te op …………………

Naam en handtekening landbouwer:

Naam en handtekening vertegenwoordiger van de OCI:
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Aanduiden met x

