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Productstroom – massabalans
Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf:
Naam zaakvoerder:








CP: AF 14.2 & 14.3
Datum:

De massabalans moet minstens éénmaal per jaar worden opgemaakt voor elk product dat / elke
teelt die GLOBALG.A.P. gecertificeerd is.
De massabalans betreft het kalenderjaar voorafgaand aan een opvolgingsaudit, of de drie
maanden voorafgaand aan een initiële audit.
De massabalans omvat de inkomende en de uitgaande productstroom, en eventueel de
voorraden en de verliezen (ten gevolge van bijvoorbeeld drogen, schonen, sorteren, verpakken).
De productstromen worden uitgedrukt in gewicht (kg, ton) of stuks. Deze mogen geschat worden.
Waar van toepassing wordt een opdeling gemaakt tussen GLOBALG.A.P. gecertificeerd en nietgecertificeerd product.
De inkomende productstroom betreft de eigen productie en de aangekochte producten. De eigen
productie kan worden ingeschat; voor de aangekochte hoeveelheden zijn de nodige details
beschikbaar.
De uitgaande productstroom wordt berekend op basis van de details in het Dossier uit (zie
Vegaplan). Het Dossier uit is beschikbaar.
In het geval van produce handling wordt rekening gehouden met de conversiefactor / de
verliesfactor. De conversiefactor wordt ingeschat of berekend (output/input), de productverliezen
geregistreerd. Zonder produce handling is de hoeveelheid productie gelijk aan de hoeveelheid
verkoop.
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Teelt: ….
Uitgedrukt in kg / ton / stuks

Jaar
….

Jaar
….

Jaar
….

Jaar
….

1. Inkomende productstroom
1.1. GLOBALG.A.P. product
1.1.1. Eigen productie
1.1.2. Aangekocht product
1.2. Niet-GLOBALG.A.P.
1.2.1. Eigen productie
1.2.2. Aangekocht product
2. Voorraad
2.1. GLOBALG.A.P. product
2.1.1. Eigen productie
2.1.2. Aangekocht product
2.2. Niet-GLOBALG.A.P. product
2.2.1. Eigen productie
2.2.2. Aangekocht product
3. PRODUCE HANDLING
Conversiefactor (input/output)
3.1. Productverlies GLOBALG.A.P. product
3.2. Productverlies niet-GLOBALG.A.P. product
4. Uitgaande productstroom
4.1. GLOBALG.A.P. product
4.2. Niet-GLOBALG.A.P.
Massabalans (4 + 3 + 2 - 1)
GLOBALG.A.P. product (4.1 + 3.1. + 2.1 – 1.1)
Niet-GLOBALG.A.P. product (4.2 + 3.2. + 2.2 – 1.2)

Initiële opmaak
Revisie 01
Revisie 02
Revisie 03
Wijzigingen ten opzichte van voorgaande versie?
JA / NEEN
JA / NEEN
JA / NEEN
Indien JA: Wijzigingen en aanvullingen duidelijk en herkenbaar aanbrengen op document of
eventueel nieuw document gebruiken.
Verantwoordelijke
(naam)
Datum
Handtekening
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