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Bestemmeling

Alle (kandidaat) deelnemers die het I-02-01 formulier invullen.
2.

Doelstelling

Het kennen van de juiste oorsprong (tot op het niveau van de producent) van alle
diervoeders die door de (kandidaat-)
(kandidaat deelnemer worden vermeld op het I--02-01 formulier en
waarvoor ten minste één
n CCP (kolom 12 van het formulier) werd geïdentificeerd.
geïdentificeerd
3.

Methode

Alle (kandidaat-)) deelnemers moeten, op eigen initiatief, de producent van het bij een CCP
betrokken diervoeder aangeven. Om dit te kunnen doen,
doen moet hij de schakels
stroomopwaarts contacteren tot hij de informatie verkrijgt.
Bijkomende informatie te communiceren
com
aan OVOCOM :
Kader 1 : identificatie van de aangever.
Kader 2 : identificatie van het betrokken product. Het betreft het hervatten van specifieke
informatie, die al op het niveau van het I-02-01 formulier (Excel-sheet)) werd gegeven. Het is
belangrijk om de datum die zich op de Excel-sheet
Excel
bevindt te vermelden.
De gegevens van deze kader laten toe om een verband te leggen tussen de twee
documenten.
Kader 3 : identificatie van de leverancier.
Kader 4 : identificatie van de producent. Wanneer de leverancier (bvb een tussenhandelaar)
niet de producent is van het diervoeder, moet alle nodige informatie voor de correcte
identificatie van deze laatste worden opgenomen in kader 4. Indien het product afkomstig is
van meerdere sites (bvb : productie van een multiste, op de markt gebracht door het
hoofdsite), moeten alle productiesites worden gecommuniceerd.
Wanneer primaire producten worden bedoeld door de verklaring, dan is de meldingsplicht
van de producten beperkt tot de eerste
e
collecteur ((bvb.
(bvb. een France coöperatieve).
coöperati
De
betrokken landbouwers dienen niet te worden opgelijst. De informatie met betrekking tot dit
kader mag vervangen worden door de verzending van alle analyseresultaten in verband met
deze CCP(‘s).
Opsturen naar OVOCOM
De verklaring gebeurt enkel en alleen via het formulier dat zich aan de achterkant van dit
document bevindt.. Dit formulier moet,, gedateerd en ondertekend door de (kandidaat-)
(kandidaat
deelnemer, per email worden opgestuurd naar info@ovocom.be.
Vertrouwelijkheid:: de verzamelde gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Deze zijn enkel
beschikbaar voor de (kandidaat-)
(kandidaat deelnemer, voor de FCA-certificatie-instelling
instelling die overgaat
tot de certificering van de (kandidaat-)
(kandidaat deelnemer en voor OVOCOM.
4.

Document(en)

I-02-01- Formulierr inzameling gegevens deelnemers (Excel sheet)
I-02-02- Geheugensteun deelnemersformulier I-02-01
I
I-02-03- Formulier verklaring van oorsprong ‘leverancier/CCP’
‘l
(verklaring zie achterzijde)
5.
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Verklaring van oorsprong ‘leverancier / CCP’
Kader 1: Aangever
Naam:
Adres:
Postcode + locatie:
Land:
FCA certificaatnummer:
Vertegenwoordigd door:
Functie:
Kader 2: Betrokken product
Type diervoeder (I-02-01 – kolom1):
kolo
Productnaam (I-02-01 Kolom 2):
CCP (I-02-01 – kolom12):
CCP01
CCP02
CCP03
Andere informatie – zie I-02-01
01 formulier van:
Kader 3: Leverancier
Naam leverancier:
Adres:
Postcode + locatie:
Land:
Volgens de informatie van de in kader 3 vermelde leverancier wordt dit diervoeder geproduceerd
door:
Kader 4: Producent
Naam producent:
Adres:
Postcode + locatie:
Land:
Certificatie (indien van
toepassing) :
Productiesites
(indien de informatie van de productiesite(s) afwijkt van bovenstaande informatie)
Naam site(s)
Locatie
Loca
Land
Certificaat
at

Certificaatnu
mmer

Er kan eventueel worden afgeweken van de verplichting om de informatie in kader 4 mee te delen,
als de analyserresultaten van de CCP(‘s) met betrekking tot elk gekocht lot worden doorgegeven
aan OVOCOM. Door dit vakje aan te vinken verklaart de aangever dat hij/zij de analyseresultaten in
kwestie heeft bijgevoegd aan de aanvraag.
Als wettelijke vertegenwoordiger van het FCA-gecertificeerde
gecertificeerde bedrijf, hierboven ‘de aangever
genaamd, bevestig ik dat bovenstaande informatie waar en accuraat is.
Gedaan te:
Op:
Handtekening:

