FAQ CodiplanPLUS Varkens-version 5
In de checklijst is een aanpassing in blauwe tekst terug te vinden.
Verder groepeer ik hier de vragen die we van de verschillende OCI’s hebben mogen
ontvangen.
1)De ingavetermijn van CodiplanPLUS Varken certificatiegegevens werd teruggebracht naar 1
dag. Waarom?
Antwoord:
Deze aanpassing is het gevolg van de vaststelling dat afgewerkte audits dikwijls pas na de
start van het certificaat ingegeven worden, wat de tijdige communicatie naar afnemers, QS
en Belpork verhindert.
2)Salmonella monitoring:
2.1: Indien bij een opvolgingsaudit de minimum en maximumtermijnen voor salmonellaanalyse niet gerespecteerd werden, geeft dit tevens een A-overtreding? Wat kan aanzien
worden als een conform actieplan? Is een verklaring op eer voldoende?
Antwoord:
Zoals hoger gesteld is de minimumtermijn geschrapt.
Wanneer de maximumtermijn van 13,5 maand overschreden is, moet dit inderdaad als een
NC A beoordeeld worden, waarbij een Salmonella resultaat dient nagestuurd te worden.
2.2: Salmonella bij een toetredingsaudit. Wat als er geen resultaten zijn van 2015?
Antwoord:
Als dusdanig noteren op de checklijst. Het bedrijf kan gecertificeerd worden, waarop het
beslagnummer zal doorgegeven worden aan DGZ/ARSIA.
Het komt er op aan om toetreders asap te registreren in de Codiplandatabank. Immers de
beslagnummers van alle bedrijven met een actieve CDP+V registratie in de
Codiplandatabank, worden maandelijks geëxporteerd en aan DGZ/ARSIA
gecommuniceerd.
2.3 Kan een bedrijf dat als Salmonella risicobedrijf werd aangeduid, verder CodiplanPLUS
Varkens blijven?
Antwoord: ja
3) Indien de spotaudit alsnog in combinatie verloopt met een onaangekondigde G-040
Module C-audit, dienen dan de bijkomstige sectorgids-vragen in de checklijst van de
spotaudit ook beantwoord te worden?
Antwoord:
Dat is niet noodzakelijk, op voorwaarde dat de ingevulde G040 checklijst eveneens aan de
audit gekoppeld wordt.
4)Er werd tijdens een overleg gesproken over de mogelijkheid om de spotaudits voor Certus
zo veel mogelijk te combineren met de spotaudits voor CodiplanPLUS. Zal deze redenering

nog steeds gevolgd worden? (Wachten wij m.a.w. de lijst af van Belpork met bedrijven die
een spotaudit dienen te krijgen vooraleer de spotaudits voor CodiplanPLUS in te plannen?)
Antwoord:
Voor die OCI’s die ook Certusaudits uitvoeren, is dat inderdaad het geval.
5)Hoe kan een OCI die geen Certus doet wel de status van een Certus erkende transporteur
nakijken? Via Tracy?
Waar kunnen QS gecertificeerde transporteurs worden teruggevonden?
Antwoord:
Er is momenteel nog geen enkel bedrijf Certus transport gecertificeerd. We lanceren alvast
de vraag tov Belpork waar deze gecertificeerde transporteurs zullen kunnen opgezocht
worden.
De QS transport gecertificeerde bedrijven kunnen opgezocht worden in de publieke QS
databank (zie eerder).
6)Zullen de veehouders door Codiplan op de hoogte gebracht worden?
Antwoord:
De CodiplanPLUS gecertificeerde varkenshouders zullen per mail op de hoogte gebracht
worden. Er zal hierbij verwezen worden naar de vernieuwde documenten op de
Codiplanwebsite.
Voor verdere details zullen wij adviseren hun OCI te contacteren.
In de Vegaplan-Codiplan nieuwsbrief zal ook nog eens melding gemaakt worden van de
nieuwe versie van het lastenboek.
7)Vraag over een geldig G040 certificaat staat niet meer op de checklijst. Is dat een
probleem?
Antwoord:
Nee, want er kan geen certificatie gebeuren zonder geldig G040 certificaat of -attest.

