
Naam verantwoordelijke:

Beslagnummer:

VEN of CP: 

CODES : ("0" = niet beoordeeld)

+ = voldoet

+* = voldoet met opmerking

B  = Minor non-conformiteit – plan van aanpak vereist

A  = Major non-conformiteit – aantoonbaar te verhelpen

X  = niet van toepassing
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10. CodiplanPLUS

1

Nutriënten: de varkenshouder respecteert de geldende 

regelgeving: 

Vlaanderen: 

Is het aangiftebewijs van de mestbank aanwezig?

Of: is de afrekening van de mestbank aanwezig?

Of: is het betalingsbewijs aanwezig? 

Wallonië: 

Het bedrijf eerbiedigt de modaliteiten van besluit van de 

Waalse Regering van 15/2/2007? 

Het document ‘taux de liaison au sol’ controleren. 

B

2
Wordt voorliggende checklist en de checklist G-037 

(algemeen gedeelte + gedeelte varkens) minstens één keer 

per jaar ingevuld door de varkenshouder en bijgehouden?

A

3

Indien er biggen aangekocht worden: zijn deze biggen 

afkomstig van CodiplanPLUS of gelijkwaardig 

gecertificeerde bedrijven?

A

4
Zijn de aangekochte mengvoeders afkomstig van GMP-

gecertificeerde mengvoederbedrijven? 
A

5

Zelfmengers die gebruik maken van additieven, 

toevoegingsmiddelen of voormengsels: hebben zij een 

toelating van het FAVV voor de vervaardiging van 

mengvoeders voor de exclusieve behoeften van het 

landbouwbedrijf? 

B

6
Als een externe mobiele menginstallatie ter plaatse komt 

mengen: is deze GMP-gecertificeerd? 
A

7

Zijn bij gebruik van enkelvoudige diervoedermiddelen in het 

diervoeder deze gecertificeerd volgens een van de 

toegelaten standaarden (G037, G012 of IKKB), of 

aangekocht bij een GMP-erkende leverancier?

Zijn bij gebruik van toevoegingsmiddelen, voormengsels of 

aanvullende diervoeders deze afkomstig van een GMP-

erkende producent?

A

8
Is er een contract met een bedrijfsbegeleidende dierenarts 

afgesloten?
A

9

Wordt de voedselketeninformatie (VKI) aan het slachthuis 

overgemaakt, volgens de geldende voorschriften? A

10

Wordt bij chirurgische biggencastratie een geschikte 

pijnstiller gebruikt?

Is het toedienings- en verschaffingsdocument hiervan 

aanwezig?

A

11

In geval van een kunstmatig ventilatiesysteem: 

* is er een doeltreffend noodverluchtingssysteem aanwezig?

* is er een alarmsysteem en wordt dit regelmatig getest? B

12

De varkenshouder voldoet aan de sectorgidsvoorwaarden. 

Indien de varkenshouder reeds over een G-037 certificaat of 

attest beschikt, noteert de auditor het certificaat of 

attestnummer en de looptijd van het certificaat. 
A

certificaat/attestnummer: 

Einddatum: 

Naam en handtekening auditor Handtekening Verantwoordelijke

opmerkingen auditor: 

Bijkomende checklist CodiplanPLUS - enkel te gebruiken samen met de checklist van sectorgids voor de  primaire 

dierlijke productie (G-037) in het kader van de autocontrole
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Naam verantwoordelijke:

Beslagnummer:

VEN of CP: 

CODES : ("0" = niet beoordeeld)

+ = voldoet

+* = voldoet met opmerking

B  = Minor non-conformiteit – plan van aanpak vereist

A  = Major non-conformiteit – aantoonbaar te verhelpen

X  = niet van toepassing
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10. CodiplanPLUS

1

Nutriënten: de varkenshouder respecteert de geldende 

regelgeving: 

Vlaanderen: 

Is het aangiftebewijs van de mestbank aanwezig?

Of: is de afrekening van de mestbank aanwezig?

Of: is het betalingsbewijs aanwezig? 

Wallonië: 

Het bedrijf eerbiedigt de modaliteiten van besluit van de 

Waalse Regering van 15/2/2007? 

Het document ‘taux de liaison au sol’ controleren. 

B

2
Wordt voorliggende checklist en de checklist G-037 

(algemeen gedeelte + gedeelte varkens) minstens één keer 

per jaar ingevuld door de varkenshouder en bijgehouden?

A

3

Indien er biggen aangekocht worden: zijn deze biggen 

afkomstig van CodiplanPLUS of gelijkwaardig 

gecertificeerde bedrijven?

A

CodiplanPLUS gelijkwaardig: 

Certus, QS, IKB, IKB 2004+, QSG.

4
Zijn de aangekochte mengvoeders afkomstig van GMP-

gecertificeerde mengvoederbedrijven? 
A

Noteer de leveranciers

5

Zelfmengers die gebruik maken van additieven, 

toevoegingsmiddelen of voormengsels: hebben zij een 

toelating van het FAVV voor de vervaardiging van 

mengvoeders voor de exclusieve behoeften van het 

landbouwbedrijf? 

B

Binnen 6 maand te verhelpen

6
Als een externe mobiele menginstallatie ter plaatse komt 

mengen: is deze GMP-gecertificeerd? 
A

Noteer de mobiele menginstallatie. 

7

Zijn bij gebruik van enkelvoudige diervoedermiddelen in het 

diervoeder deze gecertificeerd volgens een van de 

toegelaten standaarden (G037, G012 of IKKB), of 

aangekocht bij een GMP-erkende leverancier?

Zijn bij gebruik van toevoegingsmiddelen, voormengsels of 

aanvullende diervoeders deze afkomstig van een GMP-

erkende producent?

A

8
Is er een contract met een bedrijfsbegeleidende dierenarts 

afgesloten?
A

9

Wordt de voedselketeninformatie (VKI) aan het slachthuis 

overgemaakt, volgens de geldende voorschriften? A

10

Wordt bij chirurgische biggencastratie een geschikte 

pijnstiller gebruikt?

Is het toedienings- en verschaffingsdocument hiervan 

aanwezig? A

Indien immunocastratie of geen castratie   toegepast 

wordt, is dit punt niet van toepassing.  

Op dit moment zijn Metacam en Melovem (0,08ml/kg) 

geregistreerd voor post-operatieve pijnbestrijding. Ga 

aan de hand van de T&VD na of er voldoende 

diergeneesmiddel aangekocht is om het aantal biggen te 

behandelen. 

11

In geval van een kunstmatig ventilatiesysteem: 

* is er een doeltreffend noodverluchtingssysteem aanwezig?

* is er een alarmsysteem en wordt dit regelmatig getest? B

12

De varkenshouder voldoet aan de sectorgidsvoorwaarden. 

Indien de varkenshouder reeds over een G-037 certificaat of 

attest beschikt, noteert de auditor het certificaat of 

attestnummer en de looptijd van het certificaat. 
A

certificaat/attestnummer: 

Einddatum: 

Naam en handtekening auditor Handtekening Verantwoordelijke

Bijkomende checklist CodiplanPLUS - enkel te gebruiken samen met de checklist van sectorgids voor de  

primaire dierlijke productie (G-037) in het kader van de autocontrole

opmerkingen auditor: 
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