
Provinciale dienst van: ..................................................................................................................................................

Datum: ............ Verantwoordelijke Controleur: ................................................ Nr: .............................
N° uniek .......................Operator : .......................................................................................................................

Adres : ......................................................................................................................................................................
...............................................................

TRA 2281 Herverpakkingscentrum voor vlees, visserijproducten en levende tweekleppige 
weekdieren, zuivelproducten, vloeibaar ei en eiproducten en kikkerbillen en slakken - 
Infrastructuur, uitrusting en hygiëne - Voor toekennen erkenning [2281]  v2

C : conform 
NC : niet-conform 
NA : niet van toepassing 

H : hoofdstuk 
B : bijlage 
A : artikel

§ : paragraaf 
L : Lid 
P : punt

C  NC   Punten NA

1. INFRASTRUCTUUR

1. De inrichting beschikt over een lokaal of plaats voor de ontvangst en de verzending van de 
producten van dierlijke oorsprong.
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Koninklijk besluit : 22/12/2005 (LMDO)A21P2 (1*)

2. De inrichting beschikt over voldoende grote lokalen, die gemakkelijk kunnen worden gereinigd en 
waarin de producten van dierlijke oorsprong kunnen worden opgeslagen bij de voorgeschreven 
temperatuur en zonder gevaar van besmetting.
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Koninklijk besluit : 22/12/2005 (LMDO)A21P3 (1*)

3. De inrichting beschikt over een of meer lokalen voor het herverpakken van de producten van 
dierlijke oorsprong. Indien het lokaal voor ontvangst en verzending voldoende groot is om het 
herverpakken, de verzending en ontvangst hygiënisch te laten verlopen, kan dit lokaal voor het 
herverpakken worden aangewend.
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Koninklijk besluit : 22/12/2005 (LMDO)A22P2 (1*)
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Totaal : 0 0 0

Totaal van de wegingsfactoren : 0 0

% van de niet-conformiteiten : 0 %

Limieten : Te verbeteren : 0

Onvoldoende : 0

%

Ongunstig minor : 0 Ongunstig major : 0 waarvan 0 met *

Commentaar controleur

%

Wetgeving:
1*. koninklijk besluit van 22/12/2005 betreffende de hygiëne van  levensmiddelen van dierlijke oorsprong

Commentaar controleur

Commentaar operator

Gunstig Gunstig met opmerkingen Ongunstig

Gea
rch

ive
erd

 op
 01

/07
/20

15



Tekent voor 
kennisname :

Functie :

Naam operator of 
aanwezige persoon :

, op

Handtekening en stempel controleur

Gemaakt te
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