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Certificatie activiteiten in grensstreek
Bedrijfsgegevens

GR V5.0 Part I 4.2.1.f.iii

Naam bedrijf:

GGN:

Naam zaakvoerder:

Datum:

Onderstaande kan worden gebruikt door producenten en producentenorganisaties waarvan de
activiteiten niet beperkt zijn tot het Belgische grondgebied. Het laat hen toe om, indien gewenst, ook
deze activiteiten opgenomen te hebben in het GLOBALG.A.P. certificaat, mits voldaan is aan de
gestelde voorwaarden.

Oefent uw bedrijf activiteiten uit buiten België

-> neen ->

↓ ja
Behoren de activiteiten die buiten België worden
uitgevoerd tot de primaire (plantaardige) productie

-> neen ->

↓ ja
Wenst u deze activiteiten op te nemen in
uw GLOBALG.A.P. certificaat

-> neen ->

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

Certificatie activiteiten
in grensstreek
niet van toepassing;
GLOBALG.A.P.
certificaat
enkel voor Belgische
productie/locatie

↓ ja
Specificeer deze activiteiten en de productieomstandigheden
(bvb. productie van wortelen op gehuurd perceel; productie van tomaten in afgehuurde serre):
______
Specificeer de locatie(s) (buiten België) van deze activiteiten (land, stad):
____
Gaat het om activiteiten die worden uitgevoerd
in een buurland van België
(Duitsland, Frankrijk, Nederland, Luxemburg)

-> neen ->

↓ ja

Deze buitenlandse activiteiten/locaties zijn geen
afzonderlijke legale entiteit en staan volledig
onder controle van het Belgische bedrijf/entiteit

-> neen ->

│
│
│
│
│

Afzonderlijk
GLOBALG.A.P.
certificaat voor
buitenlandse
activiteiten vereist

│
│
│
│

Afzonderlijk
GLOBALG.A.P.
certificaat per legale
entiteit vereist

↓ ja
Ten allen tijde en specifiek in het kader van de GLOBALG.A.P. certificatie bent u gehouden aan de
buitenlandse wetgeving, relevant voor de door u of in uw opdracht uitgevoerde activiteiten op de
betrokken buitenlandse locaties.
│
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Zijn de activiteiten die u zelf uitvoert of die onder uw verantwoordelijkheid worden uitgevoerd,
onderworpen aan specifieke (buitenlandse) nationale wetgeving, nl.:
□
erkenning en/of registratie als producent
□
milieuwetgeving, inclusief bemesting
□
opvolging van ziekten en plagen, inclusief quarantaine organismen
□
toepassing van (nationaal erkende) gewasbeschermingsmiddelen
□
opslag van (nationaal erkende) gewasbeschermingsmiddelen
□
sociale wetgeving
□
andere (specificeer): ___
□
andere (specificeer): ___
│
│
Voor elk van de aangeduide elementen dient u te voldoen aan de (buitenlandse) wettelijke
bepalingen.
Tijdens de GLOBALG.A.P. audit wordt dit gecontroleerd door de certificatie instelling of bij een
controle door het controle organisme.
U kan de conformiteit aantonen, door onder meer mondelinge/persoonlijke toelichting, visuele
elementen, registraties.
│
│
Bent u lid van een Belgische
producentenorganisatie (PO)
↓ neen

↓ ja

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

Worden de producten van uw buitenlandse locatie(s) via de PO vermarkt
EN worden uw activiteiten via de PO onder GLOBALG.A.P. optie 2
(groepscertificatie) gecontroleerd
EN zijn de voedselveiligheid gerelateerde activiteiten van de PO
opgenomen in een extern gecontroleerd kwaliteitssysteem van de PO
↓ neen

↓ ja

│
│
│
│
│

Eén GLOBALG.A.P. attest voor
bedrijf volstaat
En
Producent opgenomen in PO
GLOBALG.A.P. optie 2 certificaat

Eén GLOBALG.A.P. certificaat voor uw bedrijf volstaat,
dat zowel de Belgische als de bovenstaande buitenlandse
locaties/activiteiten afdekt

Verantwoordelijke (naam)
Datum
Handtekening
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