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Lastenboek CodiplanPLUS Parkkonijn

1. Toepassingsgebied en werkwijze
Voorliggend lastenboek is van toepassing voor konijnenhouders en is uitsluitend samen met de
Sectorgids Autocontrole G-040 Module C voor de primaire dierlijke productie te gebruiken. CodiplanPLUS

Parkkonijn is toepasbaar op konijnenbedrijven die hun dieren volgens de welzijnsnormen “park-

konijn” wensen te commercialiseren.
CodiplanPLUS Parkkonijn omvat:


de algemene voorwaarden (hoofdstuk 1) van de sectorgids G-040 module C



het hoofdstuk 10 “konijnen” van de sectorgids G-040 module C



bijkomende dierenwelzijnsvereisten die onder punt 6 beschreven zijn

Het is de bedoeling dat de bijkomende vereisten van het lastenboek CodiplanPLUS Parkkonijn gelijktijdig tijdens de audit van de G-040 gecontroleerd worden.
Zie daartoe ook de certificeringsregeling onder punt 5.
2. Aanmelding en vergoeding
De konijnenhouder tekent een overeenkomst met de Onafhankelijke Certificering Instelling (OCI) van
zijn keuze voor de uitvoering van de audit volgens CodiplanPLUS Parkkonijn. In deze overeenkomst
moeten minstens de voorwaarden opgenomen zijn zoals gesteld in de bijlage 1. De OCI registreert
vervolgens deze konijnenhouders met het lastenboek CodiplanPLUS Parkkonijn in de Codiplandatabank.
De konijnenhouder is geen extra vergoeding aan Codiplan verschuldigd voor deelname aan het
lastenboek CodiplanPLUS Parkkonijn.
3. Voorschriften aan de OCI’s
De OCI moet erkend zijn door het FAVV voor het uitvoeren van de audits volgens de sectorgids G040 module C.
Bijkomend moet een overeenkomst afgesloten worden tussen de OCI en Codiplan, volgens het model
in bijlage 2, waarin de bijkomende voorwaarden voor de auditering en certificering volgens CodiplanPLUS

Parkkonijn zijn opgenomen.
3.1. Auditoren

De auditoren voldoen aan de volgende vereisten:


Bevoegd zijn voor de Sectorgids Primaire Productie (G-040), module B (ruwvoederproductie) en module C hoofdstuk 10: “Konijnen”. Het bewijs van bevoegdheid moet overgemaakt worden aan Codiplan;
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De bijkomende vereisten voor CodiplanPLUS Parkkonijn kennen en beheersen;



Opleiding gevolgd hebben bij de OCI m.b.t. de kennis van certificatie voor het CodiplanPLUS



Parkkonijn lastenboek.

Uitvoering van jaarlijks minimum 5 relevante audits in de konijnensector (niet noodzakelijk CodiplanPLUS Parkkonijn).

4. Databank
De OCI brengt zo snel mogelijk, en uiterlijk 5 werkdagen na de audit, de auditgegevens en elektronische checklijst in de Codiplandatabank in.
De OCI brengt zo snel mogelijk, en uiterlijk 1 werkdag na de certificatiebeslissing, de certificatiegegevens in de Codiplandatabank in.
5. Certificeringsregeling
Hier geldt grotendeels de certificeringsregeling van de Sectorgids G-040, omdat er geen CodiplanPLUS

-certificatie mogelijk is zonder een G-040-certificaat of -attest.

Grootste uitzondering bedraagt de Tussentijdse Audit (TA), die jaarlijks dient uitgevoerd te worden.
(Zie verder).
Codiplan vzw zal er op toezien dat de voorwaarden uit het CodiplanPLUS Parkkonijn lastenboek, inclusief de overeenkomsten zoals opgenomen in de bijlagen 1 en 2, strikt worden nageleefd.
5.1. Certificatie en attestatie
Indien de konijnenhouder aan de nodige voorwaarden voldoet, ontvangt hij twee documenten: één
certificaat (alle activiteiten afgedekt) of attest (enkel de Konijnactiviteiten afgedekt) voor de G-040
en één certificaat voor CodiplanPLUS Parkkonijn.
- Wenst de verantwoordelijke alle activiteiten die op zijn bedrijf uitgevoerd worden en die opgenomen zijn in het toepassingsgebied van de Sectorgids G-040 af te dekken, dan is certificatie voor de
Sectorgids G-040 van toepassing.
- Indien er naast konijnen nog andere activiteiten op het bedrijf ontplooid worden, maar de verantwoordelijke er voor kiest zich enkel voor de algemene voorwaarden (hoofdstuk 1) en het hoofdstuk
10 “konijnen” van de sectorgids G-040 module C te laten auditeren, is enkel een attestatie mogelijk.
Voor CodiplanPLUS Parkkonijn worden aparte certificaten uitgereikt. Dit certificaat is 3 jaar geldig, en
heeft dezelfde einddatum als het G-040 certificaat of attest. Er zijn evenwel jaarlijkse tussentijdse
audits van toepassing.
Indien een bedrijf reeds over een sectorgidscertificaat of -attest voor konijnen beschikt, dan kan tijdens de looptijd hiervan een CodiplanPLUS Parkkonijn audit plaatsvinden en een CodiplanPLUS Parkkonijn certificaat uitgereikt worden, maar hierbij zal de einddatum van dit certificaat gelijk gesteld worden aan de einddatum van het sectorgidscertificaat of -attest.
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Sectorgids
CodiplanPLUS

Het certificaat moet het aantal beschikbare plaatsen vermelden dat aan de voorwaarden zoals beschreven onder punt 6 van dit lastenboek voldoen. In de opstartfase is het immers mogelijk dat niet
alle afmestplaatsen op het bedrijf aan deze voorwaarden voldoen. Indien tijdens een tussentijdse
audit wordt vastgesteld dat het aantal plaatsen dat aan de voorwaarden voldoet is gewijzigd, moet
een nieuw certificaat uitgereikt worden dat een gecorrigeerd aantal afmestplaatsen vermeldt.
Op termijn zal een certificaat pas kunnen afgeleverd worden indien ALLE afmestplaatsen aan de
voorwaarden voldoen. Dit zal bij elke update van dit lastenboek verder geëvalueerd worden.
5.2. Beoordeling
De beoordelingsmogelijkheden voor de verschillende vereisten zijn de volgende:
+ : voldoet
+* : voldoet met opmerking
C : Aanbeveling
B : Minor non-conformiteit – plan van aanpak vereist, binnen 6 maand uit te voeren
A : Major non-conformiteit – aantoonbaar te verhelpen
X : niet van toepassing
5.3. Initiële audits
De regel is dat CodiplanPLUS Parkkonijn audit steeds tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de audit voor
de sectorgids G-040 Module C. Hierbij moeten dus steeds beide checklijsten ingevuld worden.
Enkel bij een eerste CodiplanPLUS-Parkkonijnaudit op een bedrijf dat reeds over een geldig G-037 of
G-040-certificaat of -attest beschikt, is het mogelijk de CodiplanPLUS-audit apart uit te voeren, waarbij
enkel de CodiplanPLUS checklijst ingevuld wordt. Voorwaarde hierbij is dat de OCI die de CodiplanPLUSaudit uitvoert, dezelfde is als diegene die het G-037 of G-040-attest of -certificaat heeft uitgereikt.
5.4. Verlengingsaudits
Het principe is hetzelfde als bij de verlengingsaudits volgens de sectorgids G-040. Binnen een periode tussen 9 maanden en 1 maand vóór de vervaldatum van het CodiplanPLUS Parkkonijncertificaat
moet de verlengingsaudit uitgevoerd worden.
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5.5. Tussentijdse audits (TA)
Bij alle deelnemers, moeten er tijdens de looptijd van het certificaat, dat net als het G-040 certificaat
3 jaar geldig is, 2 tussentijdse audits uitgevoerd worden. Deze moeten plaatsvinden binnen een periode tussen 3 maanden en 1 maand voor het eind van het eerste en het tweede certificatiejaar, volgens onderstaand schema.

Startdatum

einddatum certificaat

certificaat

Start + 1j

Start + 2j

(start + 3jaar – 1d)

+------------------------+------------------------+------------------------+
+---+
TA1

+---+

+---------------+

TA2

VA

TA1 = Tussentijdse Audit 1
TA2 = Tussentijdse Audit 2
VA = Verlengingsaudit

Tijdens de tussentijdse audits worden alle bijkomende voorwaarden van het CodiplanPLUS Parkkonijn
geauditeerd, met de checklijst zoals voorzien in bijlage 3.
Indien A non-conformiteiten (NC A) vastgesteld worden, dient de konijnenhouder de corrigerende
maatregelen aan de OCI te melden en toe te passen binnen een termijn die door de OCI wordt bepaald, maar die niet langer dan één maand mag zijn. Indien er geen corrigerende maatregelen binnen de geldige termijn worden genomen, wordt het CodiplanPLUS Parkkonijn certificaat geschrapt. Van
dan af kunnen geen konijnen van dit bedrijf gecommercialiseerd worden onder het Codiplan PLUS Parkkonijn lastenboek.
Als er tijdens deze TA vastgesteld wordt dat een plan van aanpak n.a.v. een eerder vastgestelde
non-conformiteit B (NC B) niet werd toegepast, zal dit leiden tot een NC A voor dat punt, dat aantoonbaar weggewerkt dient te worden binnen de maand na de vaststelling ervan. Indien er geen corrigerende maatregelen binnen de geldige termijn worden genomen, wordt het Codiplan PLUS Parkkonijn certificaat geschrapt.
5.6. Onaangekondigde audits
Er moeten GEEN onaangekondigde audits uitgevoerd worden voor het Codiplan PLUS Parkkonijn
lastenboek.
6. Bijkomende bepalingen
Hieronder worden de vereisten behandeld, die deel uitmaken van de bijkomende checklijst CodiplanPLUS

Parkkonijn (bijlage 3), en waar de voorwaarden in opgenomen zijn die niet in de sectorgids G-

040 module C vervat zijn.
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Deze bijkomende bepalingen zijn van toepassing op de plaatsen voor dieren met een leeftijd van 42
dagen of ouder.
6.1. Aantal plaatsen
De konijnenhouder beschikt over een plattegrond van zijn bedrijf, waarop de indeling van de stallen
is opgenomen. In het bijzonder worden hierop de plaatsen voor de konijnen van 42 dagen tot aan de
slachtleeftijd aangeduid. De konijnenhouder vermeldt duidelijk het aantal beschikbare plaatsen die
aan de bepalingen voor parkkonijn voldoen en waar die zich bevinden.
6.2. Aantal geleverde parkkonijnen in het voorgaande jaar
Tijdens elke audit wordt nagegaan hoeveel dieren als Parkkonijn in het voorgaande jaar werden gecommercialiseerd. Controle gebeurt aan de hand van de VKI documenten (zie onder 6.3). De op de
VKI-documenten vermelde aantallen geleverde Parkkonijnen over een periode van 1 jaar worden
opgeteld. Dit aantal mag niet groter zijn dan het aantal beschikbare plaatsen dat aan de voorwaarden voldoet, vermenigvuldigd met het aantal ronden dat werd afgemest, en gecorrigeerd met het
uitvalspercentage.

6.3. VKI document Parkkonijn
Bij elk vertrek naar het slachthuis wordt op het VKI document vermeld of het Parkkonijnen betreft of
niet.
Indien er tijdens hetzelfde transport zowel Parkkonijnen als niet-Parkkonijnen worden getransporteerd, moeten 2 VKI-documenten opgemaakt worden. Tijdens het transport moeten beide groependuidelijk gescheiden blijven en moet het onderscheid tussen beide visueel duidelijk zijn.
De kopieën van deze VKI-documenten moeten, net zoals andere documenten in het kader van de
autocontrole, gedurende 5 jaar bijgehouden worden.
6.4. Koppelkaart
Per koppel1 dient dagelijks het volgende geregistreerd te worden:


Aantal opgezette dieren in het park vanaf 42 dagen tot slachten



Dagelijkse uitval



Eventueel bijgeplaatste dieren, en herkomst (parknummer). Er mogen uiteraard geen “nietparkkonijnen” bijgeplaatst worden

1

Een koppel parkkonijnen is een groep konijnen die alle binnen een periode van 7 dagen geboren

zijn, ten laatste vanaf 42 dagen in parken gehouden worden en die steeds hetzelfde voeder en dezelfde medicatie krijgen.
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De registraties kunnen gebeuren op een zogenaamde koppelkaart, dit is een algemeen register dat
dagelijks aangevuld wordt.
Zie bijlage 3 voor een voorbeeld van een koppelkaart. Er kan ook een ander model gebruikt worden,
voor zover de noodzakelijke registraties (zie hoger) dagelijks genoteerd worden.
6.5. Groepshuisvesting
De dieren worden in groepen van minimaal 20 dieren gehuisvest.
Dit houdt in dat de hokken minimaal de omvang moeten hebben om 20 dieren te huisvesten aan 800
cm² per dier. Bij de opstart moeten minstens 20 dieren per hok geplaatst worden, maar ten gevolge
van de uitval kan het zijn dat er zich op een bepaald moment minder dieren in het hok bevinden. Dat
kan geverifieerd worden via de uitvalregistratie op de koppelkaart. Het is in dat geval niet noodzakelijk dieren bij te plaatsen.
6.6. Bezettingsgraad
De maximale bezettingsgraad bedraagt 12,5 konijnen per m² of minstens 800 cm² per dier.
De oppervlakte van het platform wordt in de berekening van de beschikbare oppervlakte opgenomen, voor zover ze maximum 40% van het grondoppervlak bedraagt en de hoogte onder het platform minstens 25cm is.
Bereken volgens volgende formule: (lengte (cm) * breedte (cm)) / aantal dieren per park moet groter of gelijk zijn aan 800cm².
De auditor voert een steekproef uit bij minstens 5% van de aanwezige parken, verspreid over de
stal(len), en voorrang gevend aan die parken die visueel het dichtst bezet zijn.
6.7. Voorwaarden voor elk park


Het dak van het park is open



Er zijn plateau’s en tunnels in elk park voorzien



Igv een draadgaasbodem, is minstens 80% van de oppervlakte bedekt met voetmatjes of
comfortzones



Eén van de zijden is minsten 180 cm lang.

6.8. Verrijkingsmateriaal



In elk park is knaagmateriaal zoals een houtblok of een ander geschikt knaagmateriaal aanwezig.
In elk park is ruwvezelvoeder zoals bvb. stro, hooi, wortelen of ander geschikt ruwvezelvoeder aanwezig.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Bijlage 1: Modelovereenkomst OCI – Konijnenhouder
Bijlage 2: Samenwerkingsovereenkomst Codiplan – OCI ter certificering van Konijnbedrijven volgens
CodiplanPLUS Parkkonijn
Bijlage 3: voorbeeld van een koppelkaart
Bijlage 4: checklijst CodiplanPLUS Parkkonijn
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Bijlage 1: Modelovereenkomst OCI – Konijnenhouder
Overeenkomst tussen de konijnenhouder:
Naam en voornaam bedrijfsleider:
Straat en nr. beslagadres:
Postnummer en gemeente beslagadres:
BTW nr.:
Vestigingseenheidsnummer (VEN) of Controlepuntnummer:
En de certificatie instelling (OCI) erkend door Codiplan voor het lastenboek CodiplanPLUS Parkkonijn:
Naam van de OCI:
Straat - nr.
Postcode – Gemeente
1.

Voorwerp

Art. 1.1

De konijnenhouder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met het lastenboek CodiplanPLUS
Parkkonijn, waarvan hij de bepalingen kent en zal naleven.

Art. 1.2

Iedere latere wijziging aan het lastenboek CodiplanPLUS Parkkonijn zal vooraf door de OCI
ter kennis gebracht worden aan de konijnenhouder. De geldende versie is ook raadpleegbaar op de website www.codiplan.be.

Art. 1.3

De konijnenhouder is er zich van bewust dat certificering volgens het lastenboek CodiplanPLUS
Parkkonijn enkel mogelijk is in combinatie met een attestatie of certificatie volgens de
sectorgids voor de primaire dierlijke productie (G-040), module konijnen.

Art. 1.4

De konijnenhouder is op de hoogte dat de mogelijkheid bestaat dat bij de uitvoering van
de audit, een gemachtigde van Codiplan vzw deze audit kan bijwonen.

Art 1.5

Bij vermoeden van het niet voldoen van de konijnenhouder aan de bepalingen van het
lastenboek CodiplanPLUS Parkkonijn, kan tijdens de looptijd van het certificaat een bijkomende audit uitgevoerd worden. De konijnenhouder zal hierbij de nodige medewerking
verlenen.

2.

Duur

Art. 2.1

De konijnenhouder verklaart zich te willen laten certificeren voor het lastenboek CodiplanPLUS
Parkkonijn. De aanvraag gaat in op de datum van de ondertekening van de overeenkomst.
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Art. 2.2

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

Art. 2.3

Het CodiplanPLUS-certificaat heeft een looptijd van 3 jaar, tenzij de CodiplanPLUS-audit uitgevoerd wordt op een bedrijf dat reeds een G-037 of G-040 certificaat of attest heeft. In
dat geval kan de looptijd korter zijn dan 3 jaar, want de einddatum van het Codiplan PLUScertificaat is steeds dezelfde als die van het G-037 of G-040 certificaat of attest.

Art. 2.1

De verlengingsaudit voor het CodiplanPLUS-certificaat moet steeds samen met de audit
voor de sectorgids voor de primaire dierlijke productie (G-040) uitgevoerd worden.

Art. 2.4

De konijnenhouder verklaart kennis te hebben genomen van de modaliteiten beschreven
in de certificeringregeling, die deel uitmaakt van het lastenboek CodiplanPLUS Parkkonijn.

3

Registratie in de databank

Art.3.1

De elektronische registratie van zijn bedrijfsgegevens en certificatiestatus is noodzakelijk,
inclusief het aantal gecertificeerde parkplaatsen.
De konijnenhouder verklaart zich daarom uitdrukkelijk akkoord dat de OCI zijn bedrijfsgegevens en zijn certificatiestatus in de databank van CODIPLAN ingeeft.

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

Naam en handtekening konijnenhouder:

Naam en handtekening vertegenwoordiger van de OCI:
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Bijlage 2: Samenwerkingsovereenkomst Codiplan – OCI ter certificering van konijnenbedrijven volgens CodiplanPLUS Parkkonijn
Overeenkomst tussen de certificeringinstelling, hierna aangehaald als de "OCI"
Naam of stempel van de OCI:
Straat - nr.
Postcode – Gemeente
Haar vertegenwoordiger

en CODIPLAN v.z.w., beheerder van het Generiek Lastenboek Parkkonijn, luik primaire productie
(CodiplanPLUS Parkkonijn):
Naam Beheerder:

CODIPLAN vzw

Straat - nr.

Bolwerklaan

Postcode – Gemeente

1210 Brussel

21 bus 36

Haar secretaris

1.
Art. 1.1

Voorwerp
CODIPLAN v.z.w. kan conform met artikel 3 van haar statuut nooit optreden als controlerende organisatie van individuele bedrijven ten aanzien van de lastenboeken die zij beheren. Zij doen daarvoor een beroep op erkende certificeringinstellingen (OCI).

Art. 1.2

De OCI verklaart te voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden voorzien in de certificeringregeling van het lastenboek CodiplanPLUS Parkkonijn en verklaart zich uitdrukkelijk
akkoord met de certificeringregeling en met het lastenboek Codiplan PLUS Parkkonijn waarvan zij de naleving zal controleren en waarvan zij tevens verklaart een op datum van deze
overeenkomst geldend exemplaar te hebben ontvangen.

Art. 1.3

Iedere latere wijziging aan de voornoemde certificeringregeling en wijzigingen aan het
lastenboek CodiplanPLUS Parkkonijn zullen voorafgaandelijk aan de inwerkingtreding van
deze wijzigingen door CODIPLAN v.z.w. ter kennis gebracht worden ofwel per post ofwel
per e-mail aan de OCI samen met de termijn waarbinnen de OCI zijn gebeurlijk schriftelijk
bezwaar tegen de wijzigingen dient kenbaar te maken aan CODIPLAN v.z.w. Bij gebrek
aan bezwaar binnen de afgesproken termijn wordt de OCI geacht in te stemmen met de
wijzigingen en zal zij deze binnen de maand aan de Parkkonijnenhouders meedelen.

Art. 1.4

De OCI verklaart zich te willen laten erkennen en registeren door CODIPLAN v.z.w. als
certificeringinstelling erkend voor de controle en certificering van het lastenboek CodiplanPLUS
Parkkonijn inclusief de bijhorende Sectorgids.
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2.
Art. 2.1

Duur
Deze overeenkomst geldt voor een onbepaalde duur. De erkenning gaat in op datum van
aanvaarding van de aanvraag tot erkenning vanwege de OCI door de Raad van Bestuur
van CODIPLAN v.z.w. De OCI zullen schriftelijk op de hoogte worden gebracht van hun erkenning door CODIPLAN v.z.w.

3.
Art. 3.1

Opleiding van auditoren
De kandidaat auditoren moeten voldoen aan de bepalingen zoals ze opgenomen zijn in het
lastenboek CodiplanPLUS Parkkonijn onder het punt 3.1 “ auditoren”.

Art. 3.2

De onderaanneming tussen twee OCI’s is niet toegestaan. Met andere woorden, een OCI
kan geen audits laten uitvoeren door een andere OCI. Freelance auditoren daarentegen,
kunnen voor meerdere OCI’s optreden, indien ze onderworpen zijn aan het kwaliteitssysteem van elke betrokken OCI, indien hun competentie gevalideerd is door elke betrokken
OCI en indien ze daartoe erkend zijn door CODIPLAN v.z.w.

4.
Art. 4.1

Naleven van de vereisten
Het personeel van CODIPLAN v.z.w. of een persoon gemandateerd door CODIPLAN v.z.w.
heeft het recht om minimaal een (1) maal per jaar elke auditor te vergezellen bij een audit, om na te gaan of de controle op de naleving van het lastenboek Codiplan PLUS Parkkonijn correct wordt uitgevoerd.

5.
Art. 5.1

Geschillen
In het geval van geschillen tussen de partijen (CODIPLAN v.z.w. en auditor/OCI) moeten
eerst alle interne beroepsmogelijkheden doorlopen worden, vooraleer het geschil voor de
rechter wordt gebracht.

6.
Art. 6.1

Gebruik van het logo
De v.z.w. Codiplan geeft aan de OCI het niet exclusieve gebruiksrecht van het CODIPLAN
logo, enkel in combinatie met het toekennen van het CodiplanPLUS Parkkonijn certificaat
aan de konijnenhouder.

7.
Art. 7.1

Paswoord voor het extranet
De OCI krijgt toegang tot de extranet-site van de website www.codiplan.be, via een uniek
paswoord. CODIPLAN houdt zich het recht voor om de paswoorden te wijzigen wanneer zij
dit nodig achten. De extranet-site omvat een databank van de aangesloten parkkonijnenhouders. De OCI heeft uitsluitend toegang tot gegevens van de parkkonijnenhouders
waarmee zij een contract heeft afgesloten in het kader van de certificatie.
Het paswoord is persoonlijk en de OCI verbindt er zich toe het niet te verlenen aan andere
personen dan personeelsleden of aangestelden van de OCI.

8.
Art. 8.1

Actualisatie database en rapportering aan CODIPLAN
De OCI verbindt zich ertoe de databanktoepassing (gegevensbestanden van de landbouwers en loonwerkers) binnen de termijnen zoals bepaald onder punt 4: “Databank” van
het lastenboek CodiplanPLUS Parkkonijn aan te vullen volgens de laatste ontwikkelingen
met betrekking tot de bedrijfsgegevens en de certificatiestatus van de parkkonijnenhouders.

Art. 8.2

De OCI is verplicht om de administratieve gegevens van de parkkonijnenhouder in de databank van CODIPLAN v.z.w. op te nemen vooraleer een audit wordt uitgevoerd. De OCI
is hierbij verantwoordelijk om na te gaan of de Parkkonijnveehouder reeds geregistreerd
staat bij een andere OCI. Indien dit het geval is, dan mag de audit niet uitgevoerd worden
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Art. 8.3

9.
Art. 9.1

op straffe van 250 euro en moet de overdracht aangevraagd bij Codiplan, volgens de geldende procedures.
CODIPLAN v.z.w. heeft het recht om de auditrapporten op te vragen. Op vraag van CODIPLAN v.z.w. moeten deze binnen de acht (8) werkuren overgemaakt worden aan het secretariaat van CODIPLAN v.z.w. De naam van een contactpersoon bij de OCI en zijn/haar
telefoonnummer (gsm) worden gecommuniceerd aan CODIPLAN v.z.w.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Bij gebreke aan minnelijke regeling tussen partijen, zullen uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussel
bevoegd zijn.

10.
Voorafgaandelijke overeenkomsten en nietige bedingen
Art. 10.1. Deze overeenkomst vervangt alle voorafgaandelijke mondelinge en schriftelijke afspraken.
Art. 10.2. Indien een bepaling van deze overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, onwettig, nietig of
onafdwingbaar zou worden verklaard, uit hoofde van een bepaling van enig toepasselijk
dwingend recht, zal dit beding geen deel meer vormen van deze overeenkomst. De wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst
blijft behouden.
Indien de onwettigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid van dit beding het wezen van
deze overeenkomst zou aantasten, zal elke partij haar best doen om onmiddellijk en te
goeder trouw een geldig beding ter vervanging van het eerste overeen te komen.

Deze overeenkomst werd opgemaakt op ……/……/………… in 3 exemplaren, waarvan elke partij erkent
een door alle partijen behoorlijk ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.
Naam en handtekening,
OCI

CODIPLAN v.z.w.
Secretaris
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Bijlage 3: voorbeeld van een koppelkaart
KOPPELKAART PARKHUISVESTING

LOTNUMMER :
OPZETDATUM :
aantal parken

x konijnen/park

= totaal

VOEDER

STERFTE

aantal beschikbare plaatsen:
AANTAL
OPZET +

leeftijd

DATUM
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

AAN- EN AFVOER

BEHANDELING

cumul
sterfte

MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO
MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO
MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO
MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO
MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO
MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO
MA
DI
WO
DO
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Bijlage 4: checklijst CodiplanPLUS Parkkonijn (zonder G040 voorwaarden)

Bijkomende checklist CodiplanPLUS Parkkonijn- enkel te gebruiken samen met de checklist
van sectorgids voor de primaire dierlijke productie (G-040) in het kader van de autocontrole
Auditdatum
Naam verantwoordelijke:

Opmerking/
commentaar

CODE

Na corr. Actie

CODES :
+ = voldoet
+* = voldoet met opmerking
A = Major non-conformiteit – aantoonbaar te verhelpen
X = niet van toepassing
De vastgestelde non conformiteiten moeten worden
verduidelijkt in de kolom "Opmerking/Commentaar"

Besluit

VEN of CP:

CodiplanPLUS Parkkonijn

1

2

3

4

Plattegrond van het bedrijf is aanwezig, met daarop
aangeduid:
- indeling van de stallen
- locatie van de Parkkonijnplaatsen
- aantal beschikbare Parkkonijnplaatsen
- totaal aantal plaatsen voor konijnen > 42 dagen tot de
slachtleeftijd
Aantal dieren dat als Parkkonijn in het voorgaande kalenderjaar werd gecommercialiseerd, mag niet groter
zijn dan het aantal beschikbare plaatsen dat aan de
voorwaarden voldoet, vermenigvuldigd met het aantal
ronden dat werd afgemest, en gecorrigeerd met het uitvalspercentage.
VKI documenten correct ingevuld?
Bij elk vertrek naar het slachthuis wordt op het VKI document vermeld of het Parkkonijnen betreft of niet. Indien er tijdens hetzelfde transport zowel Parkkonijnen
als niet-Parkkonijnen worden getransporteerd, moeten
2 VKI-documenten opgemaakt worden.
VKI-documenten worden 5 jaar bijgehouden.
Koppelkaart
Per koppel worden het aantal dieren bij opzet op 42
dagen, de uitval en eventuele bijplaatsingen genoteerd.

A

A

A

A
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5

6

Groepshuisvesting
De Parkkonijnendieren worden bij de opstart in groepen
van minimaal 20 dieren gehuisvest.
Indien er zich ten gevolge van uitval <20 dieren in het
hok bevinden, is het niet noodzakelijk dieren bij te
plaatsten.
Bezettingsgraad
De maximale bezettingsgraad bedraagt 12,5 konijnen/m² of minstens 800 cm² per dier. De oppervlakte
van het platform wordt in de berekening van de beschikbare oppervlakte opgenomen, voor zover ze
maximum 40% van het grondoppervlak bedraagt en de
hoogte onder het platform minstens 25cm is. Bereken
volgens volgende formule: lengte (cm) * breedte (cm)) /
aantal dieren per park = groter of gelijk aan 800cm².

A

A

7

Voorwaarden voor elk park
- Het dak van het park is open
- Er zijn plateau’s en tunnels in elk park voorrzien
- Igv een draadgaasbodem, is minstens 80% van de
oppervlakte bedekt met voetmatjes of comfortzones
- Eén van de zijden is minsten 180 cm lang.

A

8

Verrijkingsmateriaal
- In elk park is knaagmateriaal zoals een houtblok of
een ander geschikt materiaal aanwezig.
- In elk park is ruwvezelvoeder zoals bvb. stro, hooi,
wortelen of ander geschikt ruwvezelvoeder aanwezig.

A

opmerkingen auditor:

Naam en handtekening auditor

Handtekening Verantwoordelijke
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