Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
LCE :
Datum :

Verantwoordelijke controleur :

Operator :

VEN :

Adres :

PRI-TRA-DIS 3330 Wegcontrole - VERVOER [3330] v.4
C: conform
NC: Niet-conform
NA: niet van toepassing

H: hoofdstuk
B: bijlage
A: artikel

§: paragraaf
L: deel
P: punt

C
1.

2.

NC

Weging

NA

Infrastructuur
1. Het vervoermiddel en/of de recipiënten zijn zo ontworpen en geconstrueerd dat zij goed kunnen
worden schoongemaakt en/of ontsmet.
Europese verordening: 852/2004 A4 B2 H4 P1 (1*)
Europese verordening: 183/2005 A5 P2 (2*)
Verordening 183/2005 bijlage II, Bedrijfsruimten en uitrusting, Opslag en vervoer
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2. Het vervoermiddel en/of de recipiënten die gebruikt worden voor het vervoer van te koelen
levensmiddelen zijn zodanig uitgerust dat de levensmiddelen de vereiste temperatuur kunnen houden
en dat deze temperatuur kan worden gecontroleerd.
Europese verordening: 852/2004 A4 B2 H4 P7 (1*)
Koninklijk besluit: 13/07/2014 A20 en 21 (3*)
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3. Het vervoermiddel voor het vervoer van diepvrieslevensmiddelen of karkassen bij een verhoogde
kerntemperatuur, is tijdens het gebruik uitgerust met een toestel voor temperatuursregistratie.
Europese verordening: 37/2005 A2 P1 (4*)
Afwijking: verpakte levensmiddelen geëtiketteerd bewaren bij -18 °C, dat de vereiste temperatuur nog
niet heeft bereikt, kan vervoerd worden B2B met bestemming een andere inrichting met een
diepvriesmogelijkheid op voorwaarde dat
1/ het diepvriezen gebeurt zonder uitstel
2/ het procedé opgenomen is in het ACS van beide bedrijven
3/ het procedé het voorwerp uitmaakt van een bilateraal akkoord. (omzendbrief PCCB/S3/EM/1094980
).
4 De vereiste vervoerstemperatuur volgens het ACS van de betrokken partijen van de goederen is
genoteerd op de vervoersdocumenten van de betreffende goederen.
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4. Het vervoermiddel voor levende dieren voldoet aan de voorwaarden bepaald in bijlage 1 van V.O.
01/2005 en indien nodig is er een certificaat van goedkeuring aanwezig voor lang transport.
Europese verordening: 1/2005 A18 B1 H2,3,6 (5*)
REGIONALISATIE: Deze Checklijst wordt ter beschikking gesteld van de Gewestelijke overheid
overeenkomstig het afgesloten protocol tussen het FAVV en deze overheid. De maatregelen die ten
gevolge deze waarnemingen zouden kunnen genomen worden door de Gewestelijke overheid vallen
niet onder de verantwoordelijkheid van het FAVV. Bij dringende gevallen, overleg met de aanwezige
politie over de meest geschikte afhandeling.
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GHP (Hygiëne, onderhoud en contaminatie)
1. De hygiëne en het onderhoud van het voertuig en/of recipiënten zijn conform.
Europese verordening: 1/2005 A18 B1 H2,3,6 (5*)
Europese verordening: 183/2005 A5 P2 (2*)
Koninklijk besluit: 10/06/2014 A47 (6*)
Europese verordening: 852/2004 A4 B2 H4 P1 (1*)
Voor Feed, zie Verordening 183/2005 bijlage II, Bedrijfsruimten en uitrusting, Opslag en vervoer
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2. Alle waren zijn beschermd tegen elke vorm van contaminatie.
Europese verordening: 183/2005 A5 P2 (2*)
Europese verordening: 852/2004 A4 B2 H4 P2,3,5,6 (1*)
Europese verordening: 767/2009 A4 P2 (7*)
Europese verordening: 852/2004 A4 B2 H9 P3,4 (1*)
Geen contaminatie mogelijk door voertuig, recipiënten, andere producten en ongedierte/schadelijke
organismen:
Afwezigheid van ongedierte, schimmel,… Bij aanwezigheid van ongedierte, controleer ook het
ongediertebestrijdingsplan van de inrichting.
Aandacht voor de plaatsing van de waren, contaminatie tussen waren onderling, adequate reiniging
tussen vrachten indien de vorige vracht een ander product of ander type waar betreft.
Voor Feed:
Een reiniging aangepast aan de vervoerde waren (Zie ook de volgorde van de vorige transporten:
water, verwerkte dierlijke eiwitten (VDE), toevoegingsmiddelen (coccidiostatica, niet-toegelaten
toevoegingsmiddelen, ...), gemedicineerde diervoeders, GGO en producten waarvoor een maximum
gehalte is vastgesteld in de wetgeving.) Elke uitgevoerde reiniging moet geregistreerd worden. (het
register moet beschikbaar zijn tijdens het transport), zie Verordening 183/2005 bijlage II,
Bedrijfsruimten en uitrusting, punt 1; Opslag en vervoer, punten 5 en 6
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3. Temperaturen van gekoelde en diepgevroren levensmiddelen zijn conform en de koudeketen wordt
gerespecteerd.
Europese verordening: 852/2004 A4 P3,c,d (1*)
Voor de reglementaire temperaturen en wetgeving, zie de respectievelijke technische fiches
Temperaturen PRI 950, TRA 919 of DIS 950 in synchromap.
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4. De vervoerder van levende dieren reinigt en ontsmet na elk vervoer van dieren of van een product dat
de gezondheid van de dieren kan aantasten en in ieder geval vóór de aanvang van een nieuw vervoer
het voertuig met een toegelaten ontsmettingsmiddel. Indien de laatste dieren in een slachthuis gelost
werden, werd het voertuig vóór het verlaten van het slachthuis gereinigd en ontsmet in de daarvoor
ingerichte installatie van het slachthuis.
Europese verordening: 688/2020 A4 et 5 (8*)
Koninklijk besluit: 10/06/2014 A47 (6*)
Koninklijk besluit: 10/06/2014 A46 P3 (6*)
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5. De temperaturen van de warme levensmiddelen zijn tijdens het transport conform en de warme keten
wordt gerespecteerd.
Europese verordening: 852/2004 A4 P3 c (1*)
Europese verordening: 852/2004 BII HIX P5 (1*)
Koninklijk besluit: 13/07/2014 A23 (3*)
Van toepassing op het transport van warme gerechten naar ziekenhuizen, rust- en verzorgingshuizen,
scholen,...
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6. Er zijn geen levensmiddelen aanwezig die bedorven zijn of waarvan de uiterste consumptiedatum is
overschreden of die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie.
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7. De temperatuur van de karkassen bij warm transport en de begeleidende documenten zijn conform.
Europese verordening: 853/2004 BIII HVII P3b (9*)
De verklaring van de operator is aanwezig en bevat de vereiste informatie.

10

Identificatie en documenten
1. De levensmiddelen, diervoerders of de levende dieren zijn duidelijk en correct geïdentificeerd.
Europese verordening: 429/2016 A124 (10*)
Koninklijk besluit: 14/11/2003 A6 §3 (11*)
Koninklijk besluit: 10/06/2014 A5 (6*)
Voor de Feed, zie VO 183/2005 Bijlage II, Opslag en vervoer punt 3
Voor levende dieren, Zie het document TF PRI 246 “Identificatie en documentatie van levende dieren”
in synchromap.
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2. Bij vervoer van levensmiddelen en/of diervoeders zijn de vereiste vervoersdocumenten aanwezig.
Europese uitvoeringsverordening: 931/2011 A3 (12*)
Europese verordening: 178/2002 A18 (13*)
Europese verordening: 183/2005 A5 P2 (2*)
Koninklijk besluit: 14/11/2003 A6 §3 (11*)
Zie het document TF 918 "Vervoersdocumenten levensmiddelen" in synchromap
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3. Alle vereiste documenten (paspoort, verplaatsingsdocument,…) van de aanwezige dieren zijn
aanwezig . Indien vereist, zijn alle gezondheidscertificaten betreffende het transport aanwezig.
Koninklijk besluit: 10/06/2014 A4,5 (6*)
Zie het document TF PRI 246 “Identificatie en documenten van levende dieren” in synchromap.
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Totaal:
% van de niet-conformiteiten :

Ongunstig major :

Ongunstig minor :

%

waarvan

met *

Wetgevingen:
1*. Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29/04/2004 inzake levensmiddelenhygiëne
2*. Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 12/01/2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne
3*. Koninklijk besluit van 13/07/2014 betreffende levensmiddelenhygiëne
4*. Verordening (EG) nr. 37/2005 van de Commissie van 12/01/2005 betreffende de temperatuurcontrole in vervoermiddelen en in opslagruimten van voor menselijke voeding bestemde
diepvriesproducten
5*. Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22/12/2004 betreffende de bescherming van dieren tijdens het transport en de bijhorende transacties ter wijziging van de richtlijnen 64/432/EEG
en 93/119/EG en de verordening (EG) n° 1255/97
6*. Koninklijk besluit van 10/06/2014 betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren
7*. Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13/07/2009 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders, tot wijziging van Verordening
(EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 79/373/EEG van de Raad, Richtlijn 80/511/EEG van de Commissie, Richtlijnen 82/471/EEG,
83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG en 96/25/EG van de Raad en Beschikking 2004/217/EG van de Commissie
8*. Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/688 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de
diergezondheidsvoorschriften voor verplaatsingen binnen de Unie van landdieren en broedeieren.
9*. Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29/04/2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke
oorsprong
10*. Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het
gebied van diergezondheid.
11*. Koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen
12*. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 931/2011 van de Commissie van 19/09/2011 inzake de traceerbaarheidsvoorschriften die bij Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en
de Raad voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong zijn vastgesteld
13*. Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28/01/2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving,tot
oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden
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Commentaar controleur

Commentaar operator

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Gemaakt te

Op

Handtekening en stempel controleur

Naam operator of
aanwezige persoon :

Ongunstig

Functie :
Tekent voor
kennisname :
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