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Niet-conform product – procedure en toepassing/registratie
Bedrijfsgegevens
CP: AF 17.1
Naam bedrijf:
Naam zaakvoerder:
Datum:
Een niet-conform product is een geoogst product dat niet voldoet aan de vereisten van de
GLOBALG.A.P. Standaard en dus niet verkoopbaar is als GLOBALG.A.P. gecertificeerd.

1. Procedure








Voor elke partij niet-conforme producten past de producent de procedure toe.
De producent gaat na wat de mogelijke oorzaak/oorzaken zijn of kunnen zijn van de nietconformiteit.
Afhankelijk van de aard van de niet-conformiteit wordt de niet-conforme partij duidelijk
geïdentificeerd en eventueel afzonderlijk behandeld.
Afhankelijk van de aard van de niet-conformiteit, de wettelijke bepalingen en/of de vereisten van
de afnemer wordt de niet-conforme partij door de producent op een passende wijze verhandeld of
afgezet.
De producent houdt rekening met de volksgezondheid en mogelijke risico’s voor mens, dier en
milieu.
Voor een product recall wordt verwezen naar AF 9.1.
Onderstaand formulier kan gebruikt worden voor de toepassing van de procedure en de opvolging
van een niet-conforme partij – één formulier per niet-conforme partij.
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2. Implementatie/registratie
Vaststelling van een niet-conforme partij
Wie
Naam

Datum

Communicatie
(persoonlijk, tel, e-mail, brief, …)

Producent zelf of medewerkers
Afnemer
Certificatie-instelling
Overheidsdienst
Andere
Identificatie van de niet-conforme partij
Product
Hoeveelheid
Locatie
Identificatie
Omschrijving van de niet-conformiteit van de partij (korte omschrijving, eventuele bijlagen)

Niet-conformiteit in het kader van GLOBALG.A.P.
Ja
-> toepassing procedure en registratie verder doorlopen
Neen
-> verantwoording:
(Mogelijke) oorzaak/oorzaken van de niet-conformiteit
Wat
Ja/Neen Opmerking

Eventueel – bevestiging
(controle, analyse, …)

Ziekte/schadelijke organismen
Oogsttijdstip of -omstandigheden
Bewaaromstandigheden
Mechanische beschadiging
Fysische verontreiniging
Chemische verontreiniging
Andere
Afzonderlijke behandeling noodzakelijk
Ja
-> specificeer:
Neen
-> verantwoording:
Afzonderlijke verhandeling/afzet noodzakelijk
Ja
Neen

-> specificeer:
-> verantwoording:

Eventuele aanvullende correctieve acties en bemerkingen

Verantwoordelijke (naam)
Datum
Handtekening
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