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

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

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

IEC 2510 Plaatsen van Binnenkomst voor fytosanitaire controle : infrastructuur, uitrusting 
en hygiëne [2510]  v1

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. Algemeenheden

1. Aard van de ingevoerde producten :

2. Temperatuur van de opgeslagen producten :

3. Het FAVV  kan beschikken over de nodige voorzieningen en apparatuur op administratief gebied 
en voor controles en tests, als vermeld in de volgende punten.

0

Europese richtlijn : 98/022/EG B1 P1 (1*)

4. Het FAVV kan beschikken over de nodige voorzieningen om zendingen op adequate wijze op te 
slaan en in quarantaine te houden, en zo nodig de onderschepte zending of delen daarvan te 
vernietigen (of op enigerlei andere wijze adequaat te behandelen).

0

Europese richtlijn : 98/022/EG B1 P1 (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

%

2. Minimum voorwaarden

2.1. Kantoorvoorzieningen

1. Er is een systeem voor snelle communicatie ter beschikking. 0

Europese richtlijn : 98/022/EG B1 P3a (1*)

2. Er is een systeem om documenten te reproduceren ter beschikking. 0

Europese richtlijn : 98/022/EG B1 P3a (1*)

2.2. Controle- en bemonsteringvoorzieningen

1. Er is geschikte infrastructuur ter beschikking. 0

Koninklijk besluit : 14/11/2003 B1 P3b (2*)

2. Er is adequate verlichting aanwezig in de voorzieningen. 0

Europese richtlijn : 98/022/EG B1 P3b P3c (1*)

3. Er is (zijn) tafel(s) beschikbaar waarop de controles en monsternemingen kunnen worden 
uitgevoerd. 0

Koninklijk besluit : 14/11/2003 B1 P3b (2*)

4. Er is apparatuur beschikbaar om visuele controles en de individuele identificatie uit te voeren. 0

Europese richtlijn : 98/022/EG B1 P3b P3c (1*)

5. Er is apparatuur en geschikt verpakkingsmateriaal beschikbaar om monsters klaar te maken 
voor eventuele verdere tests in de  gespecialiseerde laboratoria. 0

Europese richtlijn : 98/022/EG B1 P3b P3c (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

%

3. Hygiëne

1. Er is apparatuur beschikbaar om de voor fytosanitaire controles gebruikte lokalen en apparatuur 
te reinigen en te ontsmetten.

0

Europese richtlijn : 98/022/EG B1 P3b (1*)

2. De voorzieningen kunnen grondig gereinigd en indien nodig ontsmet worden. 0

Koninklijk besluit : 14/11/2003 B1P4a (2*)

3. Voertuigen, recipiënten kunnen grondig gereinigd en indien nodig ontsmet worden. 0

Koninklijk besluit : 14/11/2003 B1P4a (2*)

4. De goederen worden beschermd tegen verontreiniging. 0

Koninklijk besluit : 14/11/2003 B1 P1 P2a (2*)

5. Er zijn afsluitbare recipiënten beschikbaar voor de verwijdering van afval ten einde contaminatie 
te voorkomen.

0

Koninklijk besluit : 14/11/2003 B1 P4f (2*)
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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*. richtlijn 98/22/eg van de commissie van 15 april 1998 tot vaststelling van de minimumeisen voor de uitvoering in de gemeenschap van fytosanitaire controles van planten, plantaardige 
producten of andere materialen uit derde landen, in niet op de plaats van bestemming gevestigde controleposten.
2*. koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen.

Commentaar controleur

Commentaar operator

Gunstig Gunstig met opmerkingen Ongunstig
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Tekent voor 
kennisname :

Functie :

Naam operator of 
aanwezige persoon :

, op

Handtekening en stempel controleur

Gemaakt te
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