PB 07 – F 06 - REV 0 – 2006 - 1/1
Bijlage bij 2008 / 71 / PCCB
CHECKLIST “ONTVANKELIJKHEID” CEL VALIDATIE GIDSEN
Titel Gids: ............................................................................................................................................
Versie Gids: .........................................................................................................................................
Datum onderzoek: ..............................................................................................................................
Naam onderzoeker: ............................................................................................................................
De volgende aspecten geven indicatief aan welke items geëvalueerd kunnen worden met het oog op de ontvankelijkheid van de gids. In
functie van de ernst van de vastgestelde non-conformiteit kan beslist worden de gids al dan niet als “ontvankelijk” te bestempelen.

0.

1.

2.

3.

Algemeen
-

De gids moet ingediend zijn in beide landstalen (3fr + 3nl) + elektronisch exemplaar

-

Er kan geen link zijn met commerciële lastenboeken

Het toepassingsgebied omschrijven
-

Het toepassingsgebied moet duidelijk omschreven zijn

-

Er kan slechts één gids zijn per sector

De werkgroep en het overleg aanwijzen (zie formulier PB 07 – F 05)
-

De beheerder van de gids moet representatief zijn voor de sector

-

De gids moet opgesteld zijn in overleg met alle belanghebbende partijen

Richtlijnen over de inhoud
-

Enkel de aspecten die vallen onder de bevoegdheid van het FAVV kunnen behandeld worden in de gids

-

De gids moet conform zijn met de van toepassing zijnde wetgeving.

-

Een gids bevat de volgende aspecten :
a.

levensmiddelen of dierenvoeders : beheerssysteem voedselveiligheid, GMP / GHP en HACCP.

b.

Andere gidsen (muv de primaire productie) : beheerssysteem voedselveiligheid en GMP / GHP.

c.

primaire productie : goede hygiëne praktijken en registers

-

Alle domeinen die beschreven zijn in de technische specificaties bij PB 07 P 01 moeten behandeld zijn
in de gids (meldingsplicht, traceerbaarheid, erkenningen, versoepelingen, specifieke wetgeving, …).

-

Ivm HACCP (zijn oa beschreven : gevaren, beheersmaatregelen, corrigerende maatregelen, …)

4. Andere
…………………………….. ........................................................................................................................
…………………………….. ........................................................................................................................
5.

Besluit

Niet-ontvankelijk
Ontvankelijk Cel Validatie Gidsen
Ontvankelijk Cel Validatie Gidsen en Wetenschappelijk Comité
Kan in het voorliggende geval de procedure PB 07 – P 01 gebruikt worden?
Ja

Nee, reden : ……………………………..……………………………..
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