MODELOVEREENKOMST PRODUCENT
Graag deze overeenkomst ingevuld en ondertekend terugsturen/faxen naar:
Centrum voor kwaliteitscontrole en certificatie cvba
Technologiepark 90 Zone A6b, B-9052 Gent-Zwijnaarde (België)
BE 0827.394.657
TEL (+32)9/330 10 20
FAX (+32)9/330 10 29
www.ckcert.eu
info@ckcert.eu

1.IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER
CKCert-nummer:
Naam en voornaam producent:
Naam firma:
(indien van toepassing)
Vennootschapsvorm:
(indien van toepassing)
Straat en nummer:
(bedrijfsadres)
Postnummer en gemeente:
(bedrijfsadres)
Land – Taal:
BTW nummer:
VEN/CP/LNV-nummer(1):
BESLAG-nummer/klopcode:
Naam Sanitair Verantwoordelijke van het beslag
Straat en nummer:
(postadres, indien verschillend van bedrijfsadres)
Postnummer en gemeente:
(postadres, indien verschillend van bedrijfsadres)
Telefoonnummer:
GSM-nummer:
Fax-nummer:
E-mail:
Fytolicentienummer (noteer het nummer)

□ P1 □ P2

□ P3 □ PS

□ in aanvraag □ geen (niet van toepassing)

Naam Fytolicentiehouder
Landbouwernummer GLB (zie Verzamelaanvraag)
(1) LNV-nummer: Landbouw, Natuur en Visserij nummer = enkel voor Nederlandse Telers

2.AANVRAAG CERTIFICERING
Ik, ondergetekende, doe hierbij een certificatieaanvraag en verzoek hierbij aan CKCert, gevestigd Technologiepark 90 Zone A6b te
9052 Zwijnaarde, een audit te laten uitvoeren t.o.v. onderstaande lastenboek(en):

O PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE
Gelieve uw keuze nader te bepalen -> zie p.2
O PRIMAIRE DIERLIJKE PRODUCTIE
Gelieve uw keuze nader te bepalen -> zie p.2
O LOONWERK
Gelieve uw keuze nader te bepalen -> zie p.2
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2.1. Primaire Plantaardige Productie
Graag uw keuze nader bepalen voor de Primaire Plantaardige Productie:

O Sectorgids Autocontrole voor de Primaire Plantaardige Productie G-040, laatst geldende versie

O Module A : Primaire Plantaardige Productie
O Module B : Ruwvoeder voor eigen Dierlijke Productie en/of Verkoop
O Module D : Niet-eetbare Tuinbouwproducten (Sierteelt)
O Sectorgids Autocontrole voor de Handel in niet-eetbare tuinbouwproducties G-043, laatst geldende versie
O VEGAPLAN Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie (incl. IPM), laatst geldende versie
O VEGAPLAN Standaard voor de Niet-eetbare tuinbouwteelten (incl. IPM & EG-kwal), laatst geldende versie
O IPM voor de Primaire Plantaardige Productie, laatst geldende versie
O Voedselveiligheid certificaat aardappelen verwerkende industrie (VVA-certificaat), laatst geldende versie
O GlobalG.A.P. groenten en fruit, laatst geldende versie (2)
O Albert Heijn (add-on), laatst geldende versie
O Grasp (add-on), laatst geldende versie
O GlobalG.A.P. bloemen en sierteelt, laatst geldende versie (2)
O Grasp (add-on), laatst geldende versie
O On the Way to PlanetProof voor Plantaardige Producten in Centraal-Europa, laatst geldende versie (3)
O Certification Environnementale des Exploitations Agricoles (HVE), laatst geldende versie (4)
(2) Een extra aanvraagformulier (FO_50_20) wordt u toegestuurd
(3) Een extra aanvraagformulier (FO_45_20) wordt u toegestuurd
(4) Een extra aanvraagformulier (FO_55_20) wordt u toegestuurd

2.2. Primaire Dierlijke Productie
Graag uw keuze nader te bepalen voor de Primaire Dierlijke Productie

O Sectorgids voor de Primaire Productie – G-040, laatst geldende versie
O Module B: Ruwvoeder enkel bestemd voor de eigen dieren
O Module C: Primaire Dierlijke Productie
O Belplume voor reproductie braadkippen, laatst geldende versie
O Belplume voor braadkippen, laatst geldende versie
O Belplume voor reproductie legkippen, laatst geldende versie
O Belplume voor opfok legkippen, laatst geldende versie
O Belplume voor legkippen, laatst geldende versie
O CodiplanPLUS Rund, laatst geldende versie
O CodiplanPLUS Varkens (gelieve uw keuze voor AB registratie aan te duiden op pagina 4), laatst geldende
versie
O Certus, laatst geldende versie
O VLOG (Ohne Gentechnik), laatst geldende versie
O Beter Voor Iedereen (BVI/MPT), laatst geldende versie
Welke dierlijke deelsectoren zijn op uw bedrijf aanwezig?:
.....................................................................................................................................................................................

2.3. Loonwerk
Graag uw keuze nader te bepalen voor Loonwerk

O VEGAPLAN Standaard voor de Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de Primaire
Plantaardige Productie, laatst geldende versie
O Sectorgids Autocontrole voor de Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de Primaire
Plantaardige Productie G-033, laatst geldende versie
O Combi(natie) VEGAPLAN Standaard voor de Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de
Primaire Plantaardige Productie en Sectorgids Autocontrole voor de Aannemers van Land- en
Tuinbouwwerken voor de Primaire Plantaardige Productie G-033, laatst geldende versie
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3. AANVRAAG BASISDOCUMENTEN
Ik, ondergetekende, verkies om alle basisdocumenten (= in te vullen documenten cfr checklijst om de zelfevaluatie te kunnen
uitvoeren) te verkrijgen per:

O EMAIL
O POST waarbij een kost van 5 euro zal aangerekend worden.
O WEBSITE documenten downloaden of printen via www.ckcert.eu

4. REGISTRATIE IN DE DATABANK
Voor Vegaplan Standaard, Sectorgids voor de Primaire Productie G040 mod A/B/C/D, Vegaplan Standaard voor de aannemers van Landen Tuinbouwwerken in de Primaire Plantaardige Productie, de Sectorgids voor de Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken G033,
Vegaplan Standaard voor niet-eetbare tuinbouwteelten en de Sectorgids voor de Handel in niet-eetbare tuinbouwproductues G043 geldt:
De registratie van de bedrijfsgegevens en de certificatiestatus van de producent in de databank VEGAPLAN/CODIPLAN is omwille van facturatie
van het gebruiksrecht noodzakelijk.
De producent verklaart zich daarom akkoord dat de CKCert cvba zijn bedrijfsgegevens en zijn certificatiestatus in de databank van
Vegaplan/Codiplan ingeeft, ofwel dat de CKCert cvba de certificatiegegevens van de producent rechtstreeks doorgeeft aan Vegaplan/Codiplan,
uiterlijk 3 dagen na de certificatiebeslissingsdatum. Dit ten behoeve van een correcte inning van het gebruiksrecht van de gids.
Afnemers die hiertoe een aanvraag bij Vegaplan/Codiplan indienen kunnen de certificatiestatus betreffende de Sectorgids voor de Primaire
Productie of de Sectorgids voor de Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de Primaire Plantaardige Productie of de Sectorgids voor
de Handel in niet-eetbare tuinbouwproducties van de deelnemers raadplegen, om de kwaliteit van hun aangekochte producten te kunnen
garanderen. Als producent kan u indien u dat wenst ervoor opteren dat uw gegevens niet raadpleegbaar zijn voor deze afnemers. Gelieve dit
hieronder aan te geven.
Deze gegevens zijn niet vrij toegankelijk en mogen uitsluitend door Vegaplan/Codiplan en CKCert cvba geconsulteerd worden. Indien de
producent hiervoor expliciet zijn akkoord geeft, zijn zijn gegevens ook consulteerbaar door de bij Vegaplan/Codiplan aangesloten afnemers.
De producent is akkoord dat de certificatiegegevens ingebracht worden in de Vegaplan/Codiplandatabank voor de facturatie van het gebruiksrecht.
O Ja
O Nee
Certificatiestatus sectorgids(en) raadpleegbaar door afnemers?
O Ja
O Nee
Voor On the Way to PlanetProof geldt:
-

De certificatie-instellingen verschaffen periodiek informatie aan SMK over certificaathouders. Dit betreft o.a. informatie over de naleving van de
criteria en de hectares, omzetten of productievolumes van gecertificeerde producten van certificatiehouders.
SMK publiceert op haar website de bedrijfsnaam, contactgegevens en gecertificeerde producten van de certificaathouders. Persoonsgegevens
worden niet gepubliceerd. SMK gebruikt de contactgegevens van certificaathouders om hen van relevante informatie over
schemaontwikkelingen te voorzien.

Voor CodiplanPLUS Rund verklaart de landbouwer zich akkoord dat de Sanitel gegevens van de runderen op zijn beslag worden gecommuniceerd
aan BELBEEF. Daartoe geeft hij de toestemming aan ARSIA of DGZ om deze gegevens ter beschikking te stellen aan CODIPLAN vzw en BELBEEF
vzw. Evenzo geeft hij de toelating voor de opname in de centrale databank van BELBEEF, van alle slachtgegevens – bekomen via IVB en/of de
slachthuizen – om na te gaan of aan de voorwaarden op karkasniveau wordt voldaan. Om hieraan te voldoen, moet tevens de overeenkomst tussen
de landbouwer en CODIPLAN vzw en BELBEEF vzw ondertekend worden, samen met deze overeenkomst. Zolang dat niet gebeurd is, kunnen
geen runderen onder de Belbeef Standaard gecommercialiseerd worden. De landbouwer verklaart akte genomen te hebben dat, op vraag van de
lastenboekhouder BELBEEF, in de loop van het tweede jaar van de looptijd van het CodiplanPLUS Rund certificaat, een tussentijdse audit uitgevoerd
wordt. Deze tussentijdse audit is betalend en zit niet inbegrepen in de prijs van de initiële of opvolgaudit.
Voor CodiplanPLUS Varkens is de elektronische registratie van de bedrijfsgegevens en de certificatiestatus noodzakelijk omdat Codiplan vzw deze
gegevens moet ter beschikking stellen van QS. De varkenshouder verklaart zich daarom uitdrukkelijk akkoord dat CKCert cvba zijn bedrijfsgegevens
en zijn certificatiestatus in de databank van Codiplan vzw ingeeft. De certificatiestatus zal maximaal 1 dag na de beslissing in de Codiplandatabank
worden ingebracht. Alle varkenshouders zijn verplicht om het antibioticaverbruik op hun bedrijf te laten registreren door hun bedrijfsbegeleidende
dierenarts. Voor het lastenboek CodiplanPLUS Varkens hebt u de keuze uit 2 databanken die hiervoor kunnen gebruikt worden: het AB register
of Sanitel-Med. Voor het gebruik van AB register is het verplicht om een jaarlijkse bijdrage te betalen. Het gebruik van Sanitel-Med is gratis.
Contacteer in ieder geval ook uw bedrijfsbegeleidende dierenarts. Gelieve hier onder uw keuze aan te duiden :
VERPLICHT IN TE VULLEN voor CodiplanPLUS Varkens
O Ik wens voor de antibioticaregistratie gebruik te maken van het AB-register. Ik ga hierbij uitdrukkelijk akkoord met de gebruiksbijdrage van
€70/beslag/jaar. Een log-in en paswoord wordt aangevraagd door CKCert. Na ontvangst log ik als varkenshouder in op AB register en pas eventueel
mijn gegevens aan op AB register.
O Ik ben reeds in bezit van een login en paswoord voor AB register.
O Ik wens voor de antibioticaregistratie gebruik te maken van Sanitel-Med. Ik gebruik hiervoor de log-in gegevens van Veeportaal.
Voor Belplume erkent en aanvaardt de deelnemer dat hij Belplume de toestemming verleent om de resultaten van de Belplume audits op de
dierenwelzijnsreglementering beschikbaar te stellen aan de FOD Volksgezondheid en het FAVV zodat deze gebruikt kunnen worden voor de
monitoring van de braadkippenbedrijven.
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Voor Certus is het zo dat Belpork eist dat alle gegevens over de producent, de audit en het certificatieproces worden opgenomen in het Tracy
programma van Belpork.Voor Certus moet verplicht gebruik gemaakt worden van AB register voor de registratie van het antibioticaverbruik. Jaarlijks
zal hiervoor een vergoeding worden aangerekend.

5. VERKLARING
De ondergetekende verklaart zich akkoord dat CKCert de persoonlijke gegevens, gegeven in het kader van deze overeenkomst, volgens
de Europese Privacy Wetgeving (GDPR) verwerkt. De uitgebreide Privacyverklaring CKCert is terug te vinden op de website www.ckcert.eu
onder formulieren. Ze kan tevens opgevraagd worden bij CKCert (zie adresgegevens op pagina 1).
De ondergetekende verbindt er zich toe elke wijziging schriftelijk mee te delen aan CKCert cvba, zich te onderwerpen aan alle controles en alle
inlichtingen te verschaffen die door de bevoegde instantie nodig geacht worden. De ondergetekende verklaart tevens bekend en akkoord te zijn met
de ‘Uitvoeringsvoorwaarden van CKCert, laatste versie’. Deze zijn publiek toegankelijk en raadpleegbaar op de website van CKCert: zie
Certificatieregelement op http://www.ckcert.be/activiteiten/.
De ondergetekende verklaart zich akkoord met de voorwaarden van het aangeduide lastenboek en dient bij wijziging, deze wijzigingen door te voeren.
De ondergetekende verbindt er zich toe de bepalingen van de certificeringsregeling incl. de daarbij horende rechten en plichten en eventuele
aanpassingen ervan, zoals beslissingen van de beheerder, Belac, wetgever, ... na te leven.
De prijslijst, uitvoeringsvoorwaarden en voorwaarden voor het aangestipte lastenboek zijn opvraagbaar op het secretariaat van CKCert cvba. De
ondergetekende verklaart hiervan kennis te hebben genomen.
Wanneer ten gevolge van een audit of monstername blijkt dat de meldingsplicht volgens KB van 14/11/2003 van toepassing is, zal CKCert cvba zijn
wettelijke verplichtingen uitvoeren. Indien wettelijk verplicht zal vertrouwelijke informatie aan bevoegde instanties worden doorgegeven. De
ondergetekende verklaart daartoe de bovenstaande gegevens gelezen te hebben en volledig en juist te hebben ingevuld. Hij erkent dat iedere
verklaring die na controle geheel of gedeeltelijk vals blijkt te zijn aanleiding kan geven tot het niet in aanmerking nemen van de aanvraag, ongeacht
de eventuele gerechtelijke vervolging. Op deze basis erkent de ondergetekende dat zijn verklaring gedaan werd in eer en geweten, en volledig is.
Als producent bent u verplicht alle medewerking te verlenen aan de controles uitgevoerd door CKCert cvba alsook aan het toezicht uitgevoerd door
de accrediterende (bv Belac) resp. erkennende instantie(s), in het kader van de naleving van de voorwaarden en voorschriften gesteld in diverse
referentiëlen.
De producent:
-

Doet aangaande deze certificatie alleen die beweringen die betrekking hebben op het toepassingsgebied van de certificatie.
Gebruikt de certificatiedocumenten niet op een misleidende manier.
Heeft een klachtenformulier beschikbaar waarbij een klachtenprocedure verzekert dat de klachten bijgehouden, bestudeerd en opgevolgd
worden. Het klachtenregister inclusief de genomen maatregelen is ter inzage voor CKCert cvba.
De ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de lijst van de onderaannemers (opvraagbaar op het secretariaat van CKCert)
Zet na intrekking van het certificaat, einde beroepsactiviteiten of contractbeëindiging, elke verwijzing naar deze certificatie, stop.
Kan in aanmerking komen voor toezichtcontroles (onaangekondigde audits) gedurende de looptijd van het certificaat, weigering van deze
controles leidt tot de intrekking van het certificaat.
Voert indien geëist de zelfaudit uit, zoals voorzien in diverse lastenboeken. De ingevulde checklijsten moeten aan de auditor voorgelegd
worden tijdens de audit van CKCert cvba.

Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Bij gebreke aan minnelijke regeling tussen partijen, zullen uitsluitend de hoven
en rechtbanken van Brussel bevoegd zijn. Deze overeenkomst vervangt alle voorafgaandelijke mondelinge en schriftelijke afspraken.
Indien een bepaling van deze overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, onwettig, nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, uit hoofde van een
bepaling van enig toepasselijk dwingend recht, zal dit beding geen deel meer vormen van deze overeenkomst. De wettigheid, geldigheid en
afdwingbaarheid van overige bepalingen van deze overeenkomst blijven behouden.
Indien de onwettigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid van dit beding het wezen van deze overeenkomst zou aantasten, zal elke partij haar best
doen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldig beding ter vervanging van het eerste overeen te komen.

6. SPECIFIEKE VOORWAARDEN PER LASTENBOEK
De specifieke voorwaarden per lastenboek worden opgelijst in FO_100_21, Bijlage bij modelovereenkomst Producent. Dit
document is steeds raadpleegbaar op onze website www.ckcert.eu. Door het ondertekenen van deze overeenkomst, gaat de
producent akkoord met alle voorwaarden vermeld in FO_100_21.

Gedaan te:
Datum:
Handtekening aanvrager:
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