Veelgestelde
Bericht vragen
aan de PCIs
Versie 3

Zie ook de veelgestelde vragen op de website van het FAVV
(http://www.favv.be/autocontrole-nl/sectorspecifieketools/ppdierlijke/ en klik op “FAQ”)
1. Wanneer aansluiten?
Als u al deelneemt aan een privaat lastenboek en er een audit voor een privaat lastenboek
(bvb Certus, IKM, Meritus, Certus, Belplume, BCV, ...) voorzien is, zal u via de combinatie van
deze audit met de sectorgidsaudit kosten kunnen besparen.
Ook indien u een sterk gespecialiseerd bedrijf heeft met een beperkt aantal activiteiten, zal de
auditkost relatief laag zijn en kan u zich financieel voordeel doen via de bonus op de heffing
van het FAVV.
2. Hoe aansluiten
1. Zelfcontrole
Controleer via de checklijst die te downloaden is op de website van codiplan
(www.codiplan.be) of uw bedrijf aan de voorwaarden voldoet en welke zaken
eventueel nog moeten bijgestuurd worden.
2. Verifieer de registratie van uw activiteiten bij het FAVV. Neem hiertoe contact op met
de PCE (Provinciale Controle Eenheid) van uw provincie:
Antwerpen: 03/202 27 11

Luxemburg: 061/21 00 60

Brussel: 02/211 92 00

Namen: 081/20 62 00

Henegouwen: 065/40 62 11

Oost-Vlaanderen: 09/210 62 00

Limburg: 011/26 39 84

Vlaams Brabant: 016/39 01 11

Luik: 04/224 59 11

Waals Brabant: 010/42 13 40

Antenne St. Vith: 080/29 11 90

West-Vlaanderen: 050/30 37 10

3. Kies een certificeringinstelling
In functie van eventuele andere kwaliteitssystemen op uw bedrijf vraagt u een offerte
bij één van de erkende certificeringsinstellingen. Aan de hand van uw verschillende
activiteiten moet de OCI ook een schatting van de auditduur kunnen geven.
4. Overeenkomst met de OCI
Sluit een contract af met de OCI voor het uitvoeren van de sectorgidsaudit op uw
bedrijf
5. Uitvoering audit
In samenspraak met u wordt een datum vastgelegd waarop de audit zal plaatsvinden.
De auditor vult tijdens de audit de checklijst in en maakt afsluitend een samenvattend
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auditrapport op, waarbij de zaken die eventueel moeten gecorrigeerd worden in
opgenomen worden.
6. Corrigerende maatregelen
Het kan zijn dat u het bewijs moet leveren aan de OCI dat de vastgestelde
tekortkomingen zijn weggewerkt, bvb door middel van gevraagde documenten na te
sturen of via een bijkomende audit.
7. Certificatie
Indien de corrigerende maatregelen goedgekeurd worden, of indien er tijdens de audit
geen grote opmerkingen waren, ontvangt u van de OCI het autocontrolecertificaat.
3. Brochure
Er werd samen met het INAGRO een brochure met praktische info voor de veehouders
ontwikkeld. Deze kan u terugvinden op de website van Codiplan of via volgende link:
http://www.codiplan.be/fileadmin/files/handboek%20codiplan_goedgekeurd%20100428.pdf
4. Checklijst
Op de website van Codiplan is de checklijst te downloaden. Deze is opgebouwd in excel in
verschillende bladen. Voor alle bedrijven is het blad 'Algemeen' van toepassing. Bijkomend
moet het blad van de specifieke diersoort(en) bekeken worden.
Soms moet er voor 1 activiteit met 3 bladen rekening gehouden worden. Voor melkvee bvb
zijn de bladen 'Algemeen', 'Rundvee: vlees en melk' en 'Melkvee' van toepassing.
5. Wat zijn de baten en voordelen van Codiplan?
-

Tijdsbesparing op niveau landbouwer en op niveau auditor.

-

Aansluiting van de sectorgids bij private systemen.

-

Mogelijkheid tot combi-audits.

-

Met de gids bestaat er een naslagwerk waar alle reglementering die onder de
bevoegdheid van het FAVV valt, kan teruggevonden worden voor de meeste
diersoorten.

6. Wat met de combicontroles en afspraken gemaakt tussen enerzijds Codiplan en
anderzijds Meritus, Certus, Belplume, IKM en BCV.
Wie betaalt de controle?
-

Voor de sectorgidscertificatie moet de OCI een contract afsluiten met de veehouder.

-

Voor alle systemen (BCV, Belplume, Certus, IKM en Meritus) factureert de OCI steeds
de auditkost van de sectorgids en de Codiplanbijdrage aan de veehouder.

-

Meritus, Belplume: De controlekost en de bijdrage voor deze lastenboeken worden
gefactureerd door de OCI aan de veehouder.
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-

Certus:
o toetredingscontroles worden gefactureerd aan de groepering.
o opvolgingsaudits Certus worden niet gefactureerd.

-

IKM: IKM auditkost en bijdrage wordt gefactureerd door IKM aan de veehouder

7. Wie voert controles uit?
-

Meritus: vanaf 1/1/2012 Procerviq, Quality Partner, SGS, Certalent en CKCert.

-

Belplume: CKCert, Certalent, Procerviq, Quality Partner en SGS

-

BCV: SGS

-

Certus: SGS, Quality Partner

-

IKM: SGS, Quality Partner en Comité du Lait

8. Rol van de landbouworganisaties in Codiplan?
BB, ABS en FWA zijn de oprichters van Codiplan. Zij streven naar eenvoudige, haalbare en
betaalbare certificatie op het niveau van het landbouwbedrijf
9. Wat met hobbydieren?
Er moet geen extra audittijd uitgetrokken worden indien naast de hoofdactiviteit slechts
een beperkt aantal dieren van de volgende diersoorten worden gehouden:
-

Rund: max 2
Varken: max 3
Pluimvee: max 200
Schapen en geiten: max 10 vrouwelijke dieren
Konijnen: max 20 kweek- of 100 vleesdieren
Paarden: max 2, behalve indien ze definitief uitgesloten zijn voor de voedselketen.

Voor runderen, varkens, schapen, geiten en paarden is de OCI wel verplicht steeds na te
gaan of de dieren geïdentificeerd zijn, ook al zijn er minder dan het hierboven beschreven
aantal dieren aanwezig van deze diersoort.
10. Wat is het VEN nummer en waar is dit terug te vinden?
Dit is het Vestigings Eenheids Nummer. Vele bedrijven in de primaire productie hebben
nog geen VEN maar een Controlepuntnummer (CP). Een bedrijf heeft ofwel een VEN ofwel
een CP en het is via deze nummers dat operatoren geregistreerd zijn bij het FAVV. Op
termijn moeten alle CP omgezet zijn in een VEN. Het initiatief daartoe moet genomen
worden door de landbouwer. Dat kan gebeuren via de KBO (KruispuntBank der
Ondernemingen), of via een ondernemingsloket.
Dit VEN of CP is terug te vinden op de factuur van de jaarlijkse heffing van het FAVV,
bovenaan.
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Het bestaat uit 10 cijfers.
Een VEN begint steeds met een “2”.
Een CP begint steeds met een “9”.
11. Moeten alle dierlijke producties door 1 OCI in 1 audit gekeurd worden?
Om een certificaat voor de sectorgids te kunnen bekomen is het inderdaad noodzakelijk
dat alle aanwezige diersoorten door de dezelfde OCI bekeken worden. Een
sectorgidscertificaat slaat immers steeds op alle diersoorten die gehouden worden op het
bedrijf.
12. Wanneer kom ik in aanmerking voor de bonus van het FAVV?
Enkel wanneer alle activiteiten afgedekt zijn kan een bedrijf genieten van de bonus. Dat
kan in het beste geval door één certificaat, maar ook een combinatie van certificaten, bvb
volgens de primaire dierlijke productie en de primaire plantaardige productie, of door een
validatie van het systeem door het FAVV.
13. Bestaat er voor alle activiteiten in de primaire productie een goedgekeurde gids?
Nee, voor bepaalde activiteiten bestaat er nog geen goedgekeurde gids, zoals
a. Hoevezuivel
b. Commercieel transport van dieren
c. Zelfmengers met een toelating
d. KI-station
14. Wat is het Bonus-Malussysteem van het FAVV?
Dit is de regeling van het FAVV waarbij bedrijven die al hun activiteiten afgedekt hebben
door een autocontrolesysteem via certificatie of validatie, een verminderde jaarlijkse
heffing moeten betalen aan het FAVV en aan een verminderde inspectiefrequentie
onderworpen worden. Bedrijven die niet afgedekt zijn door een autocontrolesysteem
krijgen een hogere jaarlijkse heffing en hebben een verhoogde kans op inspecties van het
FAVV.
15. Hoeveel bedraagt de heffing van het FAVV?
De heffing wordt berekend op basis van de certificatiestatus van het voorgaande jaar. Het
basisbedrag in de primaire productie in 2008 was 90 euro. Iemand die recht heeft op de
bonus valt terug op de helft, dus 45 euro. Wie geen recht heeft op de bonus, betaalt 180
euro.
Deze bedragen zijn onderhevig aan een indexatie. De bedragen voor 2012 zijn de
volgende:
- Bonus: € 47,48
- Neutraal: € 95,08
- Geen Bonus: € 190,16
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