
Provinciale dienst van: ..................................................................................................................................................

Datum: ............ Verantwoordelijke Controleur: ................................................ Nr: .............................
N° uniek .......................Operator : .......................................................................................................................

Adres : ......................................................................................................................................................................
...............................................................

IEC 2511 Aangewezen Punten van Binnenkomst en van Invoer : infrastructuur, uitrusting en 
hygiëne [2511]  v1

C : conform 
NC : niet-conform 
NA : niet van toepassing 

H : hoofdstuk 
B : bijlage 
A : artikel

§ : paragraaf 
L : Lid 
P : punt

C  NC   Punten NA

1. Algemeenheden

1. Aard van de opgeslagen producten : 

2. Temperatuur van de opgeslagen producten :

Totaal : 0 0 0

Totaal van de wegingsfactoren : 0 0

% van de niet-conformiteiten : 0 %

Limieten : Te verbeteren : 0

Onvoldoende : 0

%

Ongunstig minor : 0 Ongunstig major : 0 waarvan 0 met *

Commentaar controleur

%

2. Minimum voorwaarden voor de controle installaties
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1. De zending kan gelost, gecontroleerd en bemonsterd worden in geschikte en veilige 
omstandigheden. 

10

Europese verordening : 669/2009 A4 Pd & Pf  + Rég/Ver 1152/2009 A6 P1c (1*)

2. De uitbater stelt de nodige loshulpmiddelen ter beschikking. 3

Europese verordening : 669/2009 A4 Pe + Rég/Ver 1152/2009 A6P1e (1*)

3. De uitbater stelt geschikte apparatuur voor het nemen van monsters voor analyse ter 
beschikking. 

3

Europese verordening : 669/2009 A4 Pe + Rég/Ver 1152/2009 A6P1e (1*)

4. Er zijn voorzieningen om zendingen (en zendingen in containers) gedurende een bepaalde 
periode op te slaan. 

10

Europese verordening : 669/2009 A4 Pd + Rég/Ver 1152/2009 A6P1d (1*)

5. De omstandigheden in deze voorzieningen zijn geschikt om zendingen (en zendingen in 
containers) op te slaan. 

3

Europese verordening : 669/2009 A4 Pd + Rég/Ver 1152/2009 A6P1d (1*)

6. Zendingen worden indien vereist opgeslagen bij een gecontroleerde temperatuur. 10

Europese verordening : 669/2009 A4 Pd + Rég/Ver 1152/2009 A6P1d (1*)

Totaal : 0 0 0

Totaal van de wegingsfactoren : 0 0

% van de niet-conformiteiten : 0 %

Limieten : Te verbeteren : 0

Onvoldoende : 0

%

Ongunstig minor : 0 Ongunstig major : 0 waarvan 0 met *

Commentaar controleur

%

3. Hygiëne

1. De te gebruiken infrastructuur kan grondig gereinigd en indien nodig ontsmet worden. 3

Koninklijk besluit : 14/11/2003 B1P4a (2*)

2. Voertuigen, recipiënten kunnen grondig gereinigd en indien nodig ontsmet worden. 1

Koninklijk besluit : 14/11/2003 B1P4a (2*)
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3. De goederen worden beschermd tegen verontreiniging. 3

Koninklijk besluit : 14/11/2003 B1P1&2a (2*)

4. Er zijn afsluitbare recipiënten beschikbaar voor de verwijdering van afval ten einde contaminatie 
te voorkomen. 

3

Koninklijk besluit : 14/11/2003 B1P4f (2*)

Totaal : 0 0 0

Totaal van de wegingsfactoren : 0 0

% van de niet-conformiteiten : 0 %

Limieten : Te verbeteren : 0

Onvoldoende : 0

%

Ongunstig minor : 0 Ongunstig major : 0 waarvan 0 met *

Commentaar controleur

%

Wetgeving:
1*. 1* [apb] : verordening (eg) nr. 669/2009 van de commissie van 24 juli 2009 ter uitvoering van verordening (eg) nr. 882/2004 van het europees parlement en de raad wat betreft meer 
uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van beschikking 2006/504/eg. 
2* [api] : verordening (eg) nr. 1152/2009 van de commissie van 27 november 2009 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van bepaalde levensmiddelen uit bepaalde 
derde landen in verband met het risico van verontreiniging met aflatoxinen en tot  intrekking van beschikking 2006/504/eg. 

2*. koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen.

Commentaar controleur
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Commentaar operator

Gunstig Gunstig met opmerkingen Ongunstig

Tekent voor 
kennisname :

Functie :

Naam operator of 
aanwezige persoon :

, op

Handtekening en stempel controleur

Gemaakt te
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