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BC-01 : Algemene bepalingen

1. Definities
Grondstoffen (≠ voedermiddelen)
In het kader van de documenten uit deel B, stof die noch aan de definitie van diervoeders, noch aan
de definitie van technologische hulpstoffen voldoet, maar die wordt gebruikt in het
voortbrengingsproces van een diervoeder bij een deelnemer aan de Feed Chain Alliance Standaard
(vb. een product geleverd door de chemische industrie dat niet vermeld staat als toevoegingsmiddel
of voedermiddel, en dat wordt geleverd aan een FCA-onderneming om als basis te dienen voor de
productie van een toevoegingsmiddel).
De te verwerken nevenstromen zijn uitgesloten van deze definitie.
Technische (of technologische) hulpstoffen
Stoffen die op zichzelf niet als diervoeder of voedingsingrediënt geconsumeerd worden, maar die bij
de verwerking van diervoeders of voedermiddelen, grondstoffen, voedingsmiddelen of
voedingsingrediënten bewust worden gebruikt om tijdens de be- of verwerking aan een bepaald
technisch doel te beantwoorden, hetgeen kan leiden tot de onbedoelde, maar technisch
onvermijdelijke aanwezigheid van residuen van deze stoffen of hun derivaten in het eindproduct, mits
die residuen geen ongunstige gevolgen hebben voor de diergezondheid, de menselijke gezondheid of
het milieu en geen enkel technologische effect op het eindproduct hebben [Verordening (EG)
1831/2003-Art 2-2-h) en ‘Gedragscode m.b.t. gebruik van chemische producten’].

2. Toepassingsgebied
a. Deze bepalingen zijn van toepassing op elke onderneming die een activiteit uitoefent
betreffende diensten voor of productie van diervoeders of te verwerken nevenstromen;
b. In de Europese Unie gevestigde bedrijven moeten in het kader van de activiteiten die inherent
zijn aan de toepassing van Feed Chain Alliance Standaard zowel voldoen aan de Europose
wetgeving als aan de specifieke wetgeving van de lidstaat waarin de exploitatie eenheid
gevestigd is. Dit geldt ook wanneer de voorschriften van de documenten van de A- en Bseries niet expliciet een nationale toepassing vermelden (bvb. voor gemedicineerd voeder
waarvoor alleen het in België toegepaste systeem in het document AC-02 beschreven is).

3. Normen
a. Elke FCA-gecertificeerde deelnemer moet aantonen dat hij voldoet aan de wettelijke
bepalingen betreffende diervoeders die van toepassing zijn op de activiteiten die hij uitoefent
en het diervoeder dat hij produceert. Producten dienen te voldoen aan de wetgeving van het
land van bestemming. Indien het land van bestemming niet bepaald kan worden of indien er
geen toepasselijke nationale wetgeving bestaat, past men de Europese wetgeving toe;
b. Elke FCA-gecertificeerde deelnemer moet aantonen dat zijn producten en/of diensten voldoen
aan de bepalingen die op hem van toepassing zijn en die zijn opgenomen in de volgende
documenten:
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Activiteiten

Documenten

Productie van diervoeders of te
verwerken nevenstromen

‘BC-02: Productie van diervoeders of ‘te
verwerken nevenstromen’: bijkomende
bepalingen’

Handel in diervoeders of te verwerken
nevenstromen

‘BC-03: Handel in diervoeders of ‘te verwerken
nevenstromen’: bijkomende bepalingen’

Op-en overslag van diervoeders of te
verwerken nevenstromen

‘BC-04: Op- en overslag van diervoeders of ‘te
verwerken nevenstromen’: bijkomende
bepalingen’

Wegtransport (inclusief bevrachting)

‘BC-05: Wegtransport van diervoeders of ‘te
verwerken nevenstromen’: bijkomende
bepalingen’

Bevrachting per binnenvaart

‘BC-06: Bevrachting per binnenvaart van
diervoeders of ‘te verwerken nevenstromen’

Bevrachting van een transport per
zeevaart

‘BC-07: Bevrachting via zeevaart van
diervoeders of ‘te verwerken nevenstromen’

Organisatie van een transport via rail

‘BC-09: Organisatie van een transport van
diervoeders of ‘te verwerken nevenstromen’ per
rail (gespecialiseerde rijtuigen)’

Uitzondering: Binnenvaartondernemingen
De binnenvaartondernemingen kunnen een attest bekomen na verificatie van het
binnenvaartschip door een inspectieorganisme dat erkend is door OVOCOM (zie OVC-04
Regeling).
Deze ondernemingen moeten enkel 1 document toepassen van de delen A en B, namelijk
‘BC-08: Transport per binnenvaart’.

c.

Elke deelnemer moet de eisen respecteren uit de laatste versie van de relevante documenten
van deel A en B. De deelnemer moet eveneens:
- beschikken over de documenten in digitaal formaat of op papier;
- de rechten die verbonden zijn met het “copyright” van deze documenten respecteren;
- in orde zijn met de bijdragen tegenover OVOCOM;
- beschikken over een login en wachtwoord die toegang verlenen tot de documenten
van de A en B series die van toepassing zijn voor zijn activiteiten. Deze login en
paswoord zijn specifiek voor de deelnemer. Het management van een bedrijf dat over
een login en paswoord beschikt engageert zich via zijn deelname aan het FCAsysteem, om deze niet aan een derde, wie dan ook (consultant, ander bedrijf enz.), uit
te lenen. Dit is eveneens van toepassing voor alle Belgische FCA-bedrijven die deze
codes gebruiken voor het toepassen van de Autocontrole Gids G-001. De voorwaarden
voor het bekomen van login en paswoord zijn te vinden op www.ovocom.be.
d. Elke FCA-gecertificeerde deelnemer moet aantonen dat zijn producten en/of diensten voldoen
aan de eisen betreffende voedselveiligheid en kwaliteit, overeengekomen met zijn klant;
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e. Wanneer een deelnemer diensten aanbiedt of producten levert van verschillende juridische
entiteiten, die al dan niet gevestigd zijn op dezelfde site, moeten deze diensten of producten
onderworpen worden aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in de Feed Chain Alliance
Standaard;
f. Alle normen voor voedermiddelen en de eisen die verbonden zijn aan de transformatie,
handel, overslag, opslag en wegtransport van voedermiddelen vermeld in de documenten van
deel A en B zijn van toepassing op ‘te verwerken nevenstromen’ (met uitzondering van het
criterium/de criteria op basis waarvan de verwerking van de genoemde stroom verantwoord
is);
g. OVOCOM (info@ovocom.be) en de verantwoordelijke voor de FCA-certificatie van een bedrijf
moeten geïnformeerd worden:
• tegelijkertijd met de bevoegde autoriteit, van alle communicatie aan de bevoegde
autoriteit wanneer een bedrijf vermoedt of redenen heeft om aan te nemen dat een
diervoeder dat het op de markt brengt niet voldoet aan de
voederveiligheidsvoorschriften (cf. VO (EG) 178/2002 – art. 20) (vb. overschrijding
van een norm of een of een interventiedrempel onderworpen aan meldingsplicht);
• zo snel mogelijk, en hoogstens 48u na de initiële vaststelling, wanneer een bedrijf
geïnformeerd wordt over het bestaan van een incident m.b.t. zijn activiteiten of die
een impact heeft hierop (cf. ‘BT-17: Incident- en crisismanagement: communicatie
naar OVOCOM en de certificatie-instelling’) (vb. non-conform resultaat bij een controle
van de bevoegde autoriteit, betrokkenheid bij een recall, enz.).

4. Documentair systeem
a. Iedere deelnemer aan het FCA-systeem moet gedurende minstens 5 jaar een
documentenregister bijhouden. Alleen voor de documenten betreffende formuleringen van
diervoeders en de opeenvolging van de producties is een uitzondering gemaakt; deze moeten
gedurende 10 jaar bewaard blijven;
b. De documenten moeten beschikbaar zijn op de bedrijfsvestiging van de deelnemer. In het
geval van een multisite is het mogelijk om de documenten te centraliseren op de hoofdzetel.

5. Personeel
a. Een overzicht van de gevolgde opleidingen met betrekking tot voedselveiligheid moet voor
iedere medewerker bijgehouden en geüpdatet worden;
b. Indien dit van toepassing is, moet het werken met voormengsels en met (gemedicineerde)
voormengsels opgenomen zijn in het opleidingsprogramma voor de medewerkers;
c. De persoon die de interne audit uitvoert, moet onafhankelijk zijn van de collega die
verantwoordelijk is voor de gecontroleerde activiteit.

6. Beoordeling van leveranciers en dienstverleners
a. Een bedrijf moet de kwalificaties bepalen waaraan leveranciers en dienstverleners moeten
beantwoorden. Op het bedrijf is een lijst aanwezig met de gegevens van alle leveranciers en
dienstverleners die aan de kwalificaties voldoen. Deze lijst moet opgesteld worden volgens het
principe van de 'leverancier/product' of 'dienstverlener/dienst’ combinatie. Er moet op elk
moment een duidelijke link bestaan tussen de leverancier/dienstverlener en het product of de
dienst dat aangekocht werd door het bedrijf. Het bedrijf is vrij om te bepalen op welke manier
deze link moet worden aangetoond (lijst leveranciers/producten, contracten, enz.).
Link tussen ‘Leverancier en/ product’ enof ‘dienstverlener en/ dienst’
combinatie
Voldoet de leverancier of dienstverlener aan alle eisen?
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De lijst van de ‘leverancier/product’ en 'dienstverlener/dienst' combinaties kan hierop een
antwoord geven. Inderdaad, het beschikken over een certificatie is soms niet voldoende. Om
deze vraag te beantwoorden moet er een duidelijke link worden gelegd tussen het aangekochte
diervoeder of te verwerken nevenstroom (of de aangekochte dienst) en de leverancier (of de
dienstverlener) van het bedrijf.
Een leverancier kan bijvoorbeeld beschikken over een erkende kwalificatie voor een bepaald
diervoeder (bv. graan), maar niet voor een ander (een bijproduct van de productie van olie). Het
bedrijf kan eveneens besluiten om zich voor een bepaald diervoeder door een leverancier te laten
bevoorraden, maar enkel voor deze aankoop (zelfs wanneer andere diervoeders potentieel
beschikbaar zijn bij de leverancier).
De ‘leverancier/product' of 'dienstverlener/dienst’ combinatie laat toe omHet is belangrijk om
deze link te kunnen aantonen door de leverancier/dienstverlener te koppelen aan één (of
meerdere) gegeven product(en)/dienst(en).

De lijst met de ‘leverancier/product’ combinaties moet vVoor elk aan te kopen product moet
minstens ten minste het volgende bevatteninformatie verzameld worden:
-

-

-

de unieke identificatie van het product (de meest exacte naam van het diervoeder).
Deze identificatie kan worden aangevuld met:
i. het nummer van de Europese catalogus van voedermiddelen, of dat van het
Feed Materials Register, als het gaat over een voedermiddel of;
ii. het Europese nummer voor de toevoegingsmiddelen of
iii. een interne referentie (productcode, enz.)
de identificatie van de leverancier (lokalisatie van de leverancier, kwalificatie (bv.
certificering). Wanneer de leverancier gecertificeerd is, moet het toepassingsgebied
van het certificaat en de geldigheid ervan (vervaldatum) worden gespecificeerd.
het verband met het bestaan van gevaren (HACCP, punt van aandacht of CCP) en de
monitoring, individueel (zie document ‘AT-05: Monitoring’) of sectoraal (zie document
‘BT-05: Sectorale bemonstering’), toegepast om deze gevaren op te volgen (niveau 1,
2 of 3, zie specifieke monitoring verbonden met de aankoop).

Deze informatie moet geregistreerd worden en, indien nodig, geregeld geactualiseerd worden:
- tijdens de evaluatie van de leverancier en de leverancier/product
combinatieaangekochte producten (minimum 1x/j);
- voor elk nieuw product dat aangekocht wordt bij een bestaande leverancier (nieuwe
leverancier/product combinatielink om te leggen, te evalueren en te registreren);
- voor elke nieuwe te evalueren leverancier (nieuwe link om te leggen,
‘leverancier/product’ combinatie te evalueren en te registreren)
Wanneer er een nieuwe link moet worden gelegd of geëvalueerd, mag het bedrijf gebruik
maken van bestaande gegevens per product(groep) (cf. specificaties en gevarenanalyse van
het/de product(groep))
Alle gegevens met betrekking tot ‘leveranciers en de /producten’ combinaties moeten tijdens
interne en externe controles op een eenvoudige wijze beschikbaar zijn.
Een soortgelijke lijst aanpak kan worden opgesteld voor ‘dienstverlener/dienst’ combinaties.de
dienstverleners en de diensten.
Toepassing van het document ‘BT-02: Inkoop: algemene bepalingen’
De conformiteit van de leveranciers en dienstverleners met de kwalificaties die vermeld zijn in het
document ‘BT-02 - Inkoop: algemene bepalingen’, maakt deel uit van de beoordeling van de
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leveranciers. In sommige specifieke gevallen bepalen de volgende documenten de kwalificaties:
- ‘BT-03: Inkoop: Bijzondere bepalingen’
- ‘BT-04: Inkoop: Bijzondere aankoopprotocollen’
Het inzetten van een leverancier of dienstverlener die niet beantwoordt aan de vereisten van het
document ‘BT-02: Inkoop: algemene bepalingen’, moet bij de evaluatie steeds als niet conform
beoordeeld worden. Een dergelijke leverancier of dienstverlener mag in geen enkel geval
weerhouden blijven op de lijst met alle door het bedrijf goedgekeurde leveranciers en
dienstverleners.
De beslissingsboom in bijlage 1 van dit document geeft de mogelijke aankoopopties alsook de
referenties ten opzichte van de toe te passen monitoring weer.

b. Een bedrijf evalueert minstens 1 x/jaar zijn leveranciers en dienstverleners voor wat betreft
het nakomen van de afspraken, de gevraagde kwalificaties en de voedselveiligheid van de
geleverde producten en/of diensten. Deze jaarlijkse evaluatie moet gedocumenteerd zijn (bvb.
met kopieën van certificaten, uittreksels met datumvermelding van websites, contracten,
enz.). De evaluatie gebeurt individueel:
• , voor elke ‘leverancier en voor elk product dat bij hem is aangekocht
b.• Voor elke /product' of 'dienstverlener en/ dienst 'die bij hem aangekocht is combinatie;
De vorm die de evaluatie neemt wordt overgelaten aan het bedrijf.
c. Bij een negatieve evaluatie moet het bedrijf de nodige maatregelen treffen. Ze moeten in
verhouding zijn met de non-conformiteiten die bij deze leverancier opgemerkt werden.
Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn:
-

aanpassing van de procedure van aankoop, bestelling en ontvangst;
verwittigen van de leverancier zodat deze zelf de nodige maatregelen kan nemen;
stopzetting van de afnamen bij deze leverancier, eventueel beperkt tot de
'leverancier/product' combinatie(s)aankoop van producten die negatief zou(den)
geëvalueerd zouden zijn.
Van zodra een leverancier verschillende negatieve evaluaties heeft gehad voor hetzelfde
probleem en er door hem geen oplossing wordt aangeboden, moet deze van de
leverancierslijst worden geschrapt.
Deze evaluaties worden geregistreerd.
Hulp bij opvolging ‘leverancier/product’ combinaties
Het bedrijf is vrij om te kiezen hoe de link tussen de leveranciers en de producten wordt vastgelegd
en opgevolgd de lijst van combinaties wordt opgesteld en geactualiseerd.
Echter, om deze controle van deze combinaties te vergemakkelijken, stelt OVOCOM aan bedrijven
die dit wensen een document tool ter beschikking, die toelaat:
-

om
om
om
om

op duidelijke manier alle nodige informatie per combinatie te hernemen;
de aanvaarde kwalificaties per diervoeder te raadplegen;
deze informatie ‘leverancier/product’ combinaties individueel te volgen;
de evaluaties te registreren

Dit documentDeze tool bevat een beslissingsboomlaat toe om de aanvaarde kwalificaties per
diervoeder te bepalen (en dus te vergelijken met deze van de leverancier) en laat eveneens toe om
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de verzamelde informatie te beheren. Dit document is beschikbaar op de website www.ovocom.be.
Het gebruik van dit document blijft facultatief. Het bedrijf mag indien gewenst het voorgestelde
document verrijken met bijkomende kolommen om extra informatie toe te voegen (bijv. informatie
over de registratie of de erkenning).

7. Algemene bepalingen betreffende aankoop/verkoop van een product of
dienst
a. Indien de Feed Chain Alliance-gecertificeerde onderneming een bestelling voor een dienst of
een product ontvangt, moet men eerst de haalbaarheid en de conformiteit van de bestelling
evalueren tegenover de doelstellingen van de FCA Standaard (vb. in termen van kwaliteit en
veiligheid van diervoeders of eisen van de klant). Indien dit niet zo is, mag de FCAgecertificeerde onderneming de bestelling niet aanvaarden binnen het GMPFCA-circuit;
b. Elk product van de farmaceutische industrie dat niet voldoet aan de wettelijke definitie van
diervoeder of dat niet valt onder de toepassing van de gemedicineerde diervoeders mag niet,
zelfs na transformatie, voor gebruik in een diervoeder aangekocht worden;
c. Elke stof van organische of anorganische aard die in één of ander proces als ‘technische
hulpstof’ wordt gebruikt en na gebruik, hierna genoemd “substraat”. Dit substraat mag niet op
de markt gebracht worden als voedermiddel of geïncorporeerd worden in een diervoeder of
“te verwerken nevenstroom” tenzij de volgende bepalingen in acht worden genomen:
- De betreffende substraten worden aan een HACCP analyse onderworpen en gemonitored;
- De incorporatie van het substraat in een diervoeder mag niet door de van kracht zijnde
wetgeving worden verboden;
- Het substraat is afkomstig van een stap van het eigen productieproces en wordt
gevaloriseerd als een interne stroom;
- Indien het substraat buiten de onderneming wordt gevaloriseerd mag het volgens de
gebruiksvoorwaarden gedefinieerd door de onderneming, geen schade toebrengen aan de
gezondheid van mens of dier;
- In geen geval zal het substraat componenten bevatten die actief contaminanten
adsorberen (bvb actieve kool);
- het substraat bevat geen enkele stof die schade kan toebrengen aan de dierlijke
productie;
- De incorporatie van het substraat in een diervoeder mag niet leiden tot een verdunning
van een ongewenste stof dat zich bevindt in het substraat en waarvan de concentratie de
wettelijke maximaal toegelaten hoeveelheid overschrijdt;
- Het diervoeder dat substraat bevat moet voldoen aan de normen die vermeld staan in
document BT-01;
- Het substraat of het diervoeder dat substraat bevat dient aan de wettelijke
etiketteringseisen te voldoen;
- Het etiket van het substraat of van het diervoeder dat dit substraat bevat moet bovendien
het volgende vermelden:
o De soort en de aard van de technische hulpstof waaruit dit substraat bestaat;
o Het proces waaruit dit substraat voortkomt.
- De hierboven vermelde voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien het substraat
werd geïncorporeerd in een “te verwerken nevenstroom”;

Voorbeeld
Bij crushen van sojabonen verkrijgt men als bijproduct sojaschroot. De kleisoort, die in het
crushingproces wordt gebruikt voor het bleken van de ruwe soja-olie wordt na gebruik toegevoegd
aan het schroot.
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Schroot en gebruikte bleekaarde zijn van dezelfde productierun afkomstig. Etikettering van het
sojaschroot voorziet minstens de soort en de aard van de gebruikte technische hulpstof (vb.
bleekaarde: bentoniet, perliet, …) en het proces waaruit deze gebruikte bleekaarde is ontstaan (vb.
raffinage van soja-olie).

d. Volgens haar activiteiten, moet het bedrijf soms een bijkomende monitoring invoeren voor
bepaalde diervoeders. Dit is bijvoorbeeld gerechtvaardigd voor het controleren van bepaalde
aangekochte diervoeders afkomstig van een welbepaalde origine. Dit type van monitoring is
beperkt in de tijd en wordt beschreven in het document ‘BT-16: Tijdelijke monitoring’. Het
bedrijf integreert deze in haar controleplan. Indien nodig, past ze haar documentair systeem
aan om de goede toepassing van deze specifieke controles te garanderen.

8. Algemene bepalingen betreffende controle bij ontvangst/verzending
a. De controles en inspecties bij de receptie moeten niet alleen betrekking hebben op de
ontvangen diervoeders of te verwerken nevenstromen maar ook op de andere producten
zoals grondstoffen, hulpstoffen, detergenten/ontsmettingsmiddelen, …;
b. De controles van de gebruikte transportmiddelen moeten, indien niet systematisch,
steekproefsgewijs worden uitgevoerd volgens een passende frequentie die door de
onderneming wordt bepaald en gecontroleerd. Controles dienen steeds geregistreerd te
worden;
c. Indien bepaalde aspecten van de controle in tegenstrijd zijn met een vigerende wetgeving
(vb. arbeidsveiligheid), dan moet het bedrijf een voorstel doen voor een alternatieve aanpak;
d. Wanneer de Feed Chain Alliance Standaard gecertificeerde onderneming een derde persoon
of organisatie contracteert om in haar naam op te treden bij de ontvangst of de verzending
van de producten of diensten (vb. inspectie tijdens het lossen) moet de FCA-gecertificeerde
deelnemer een schriftelijke overeenkomst sluiten met deze derde om te garanderen dat de
kwaliteit van de ontvangen of verzonden producten of diensten conform is met de eisen van
de FCA Standaard.

Invulling van de controles
De onderneming stelt procedures op voor het uitvoeren van de controles. Deze controles kunnen
het volgende bevatten:
Vóór het lossen:
•

•

De controles vóór het lossen bestaan uit een controle van het product (bvb. organoleptische
controle van het product), een visuele controle van de zichtbare delen van het
transportmiddel (bvb. in het geval de vrachtwagen aan de buitenkant beslijkt is, is het niet
aangeraden om deze over de stortput te laten rijden) en een controle van de begeleidende
documenten (kwalificaties van de transporteur indien relevant, rittenstaat met voorgaande
transportladingen en wijze van reiniging indien relevant, leveringsbon, etc.).
Bij het lossen van transportmiddelen op de exploitatiesite waken indien mogelijk de FCAgecertificeerde partijen elk voor hun part over de optimale lediging van de laadruimten en
dit ongeacht de aard van de lading of het transportmiddel.

Vóór het laden:
•

De controles vóór het laden bestaan uit een visuele controle van het transportmiddel
(inclusief laadruimte), en een controle van de begeleidende documenten (kwalificaties van
de transporteur indien relevant, rittenstaat met voorgaande transportladingen en wijze van
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•

reiniging indien relevant, leveringsbon, etc.).
Indien het transportmiddel niet geschikt is bevonden voor transport van het product en het
transport geregeld werd door de afnemer, dient contact opgenomen te worden met de
afnemer om dit te melden vooraleer het product geladen wordt.

9. Algemene bepalingen betreffende de organisatie van de onderneming
a. In voorkomend geval moet het aanwezige afval in de onderneming, correct worden
geïdentificeerd en duidelijk gescheiden gestockeerd van de diervoeders, te verwerken
nevenstromen, grondstoffen en/of hulpstoffen. De nodige maatregelen moeten worden
genomen zodat afval niet aan de oorzaak ligt van fysieke, chemische of biologische gevaren.
b. In voorkomend geval worden de in het kader van de Feed Chain Alliance Standaard verplichte
of toegelaten vermeldingen (‘te verwerken nevenstromen’, logo, etc.) duidelijk aangegeven op
de verpakkingen of de begeleidende documenten.
c. Grondstoffen, hulpstoffen, detergenten, gewasbeschermingsmiddelen en biociden dienen
afzonderlijk te worden opgeslagen, zodat deze producten de gestockeerde diervoeders niet
kunnen besmetten.

10.

Algemene bepalingen voor traceerbaarheid

a. Alle bedrijven moeten de frequenties voor monstername naleven die vermeld zijn in het
document ‘BT-11: Staalname en analyses’.

11.

Algemene bepalingen voor kalibratie

a. Alle weeg- en doseerapparatuur moet op basis van de volgende frequenties gekalibreerd
worden:
Bedrijfsactiviteiten Betreffende apparatuur
Frequentie
Weeg- of doseertoestellen voor
toevoegingsmiddelen en/of (gemedicineerde)
voormengsels

Min. 2 x/jaar

Andere weeg- en doseerapparatuur

Min. 1 x/jaar

Handel (AC-03)

Alle weeg- en doseerapparatuur

Min. 1 x/jaar

Op- en/of overslag
(AC-04)

Alle weeg- en doseerapparatuur

Min. 1 x/jaar

Productie

12.

Algemene bepalingen voor conditionering (verpakking)

a. Het bedrijf moet de regels bepalen voor de conditionering van diervoeders die er verpakt
worden. Indien nodig bepaalt het bedrijf een volgorde, eventueel met verboden sequenties en
spoelcharges.
b. Indien nodig, legt het bedrijf een systeem vast voor de bemonstering van verpakte
diervoeders.
c. Het bedrijf moet een goede leesbaarheid waarborgen van de gegevens die vermeld zijn op de
verpakking en op het etiket.
d. De registraties van de conditioneringsinstallatie moeten geïntegreerd worden in het algemeen
traceerbaarheidssysteem aanwezig in het bedrijf.
e. Het is aanbevolen te waken over goede bewaarcondities voor nieuwe verpakkingen.
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13.

Aanbevelingen voor informaticasystemen en gegevens

a. Het bedrijf zorgt voor het bepalen van de regels voor het beheer van het informaticasysteem,
inclusief de toegangsregels, het opslaan, bewaren en herstellen van gegevens.
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Bijlage I: Aankoop-monitoring
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