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

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

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

PRI 2555  Landbouwbedrijf met productie van kiemgroenten - Infrastructuur, uitrusting en 
hygiëne [2555]  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. Infrastructuur

1. De lokalen van niet-gevoelige zones zijn proper, voldoende geventileerd en beschikken over 
voldoende en aangepaste verlichting.

3

Europese verordening : 852/2004 A4P1B1P5a&b (1*)

2. De lokalen van gevoelige zones zijn goed onderhouden, proper, voldoende geventileerd en 
beschikken over voldoende en aangepaste verlichting. 

10

Europese verordening : 852/2004 A4P1B1P5a&b (1*)

3. Alle materiaal dat in contact komt met de kiemgroenten of zaden bestemd voor de productie van 
kiemgroenten is in goede staat, proper en, indien nodig, ontsmet. 

3

Europese verordening : 852/2004 A4P1B1P5a&b (1*)

4. Drinkwater of schoon water is beschikbaar op plaatsen waar dit nodig is.                      
  

10

Europese verordening : 852/2004 A4P1B1P5c (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. Algemene hygiëne

1. Het personeel leeft de hygiëneregels na.  3

Europese verordening : 852/2004 A4P1B1P5d + VER/REG 210/2013 BP1 (2*)

2. De exploitant voorkomt verontreiniging van de kiemgroenten en zaden bestemd voor de 
productie van kiemgroenten door ongedierte en schadelijke organismen / stoffen.

3

Europese verordening : 852/2004 A4P1B1P2P5e (1*)

3. De exploitant voorkomt de aanwezigheid van huisdieren in lokalen waar kiemgroenten of zaden 
bestemd voor de productie van kiemgroenten worden bewaard of behandeld.

3

Europese verordening : 852/2004 A4P1B1P5e (1*)

4. De exploitant reinigt de zaden bestemd voor de productie van kiemgroenten vlak voor het 
kiemen.  

10

Europese verordening : 852/2004 A4P1B1P5b (1*)

5. De exploitant brengt een partij kiemgroenten alleen in de handel nadat hij een voorbereidende 
test heeft uitgevoerd op de partij zaden waarmee hij de partij kiemgroenten produceert, met 
gunstige resultaten van de microbiologische analyses.

10*

Europese verordening : 2073/2005 B1H3S3.3PA.2 & B (3*)

6. De exploitant voert de voorbereidende tests op de partijen zaden bestemd voor de productie van 
kiemgroenten uit volgens de reglementaire bepalingen.      
  

10

Europese verordening : 2073/2005 B1H3S3.3PA.1 & A.2 (3*)

7. De exploitant neemt ten minste maandelijks monsters van kiemen of van verbruikt irrigatiewater 
voor microbiologische analyse in het stadium waarin de kans op het vinden van Salmonella spp. 
en STEC het grootst is, ten vroegste 48 uur na het begin van het ontkiemingsproces.                     
                       
  

10*

Europese verordening : 2073/2005 B1H3S3.3PA.2 & A.3 (3*)

8. De exploitant neemt monsters van de kiemgroenten, de verwerkingsruimten en uitrusting voor 
analyse op Listeria monocytogenes.  

10
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Europese verordening : 2073/2005 A4 (3*)

9. Er bestaat een bijgewerkt register van analyseresultaten van monsters genomen in het bedrijf of 
van producten afkomstig van het bedrijf.  

3

Europese verordening : 852/2004 A4P1B1HAP3.9c (1*)

10. Aan de exploitant bekend gemaakte analyseresultaten worden gevolgd door voldoende 
corrigerende acties. 

10

Europese verordening : 852/2004 A4P1B1P5g (1*)

11. De kiemgroenten worden koel bewaard vanaf het einde van de productie tot het in de handel 
brengen met inbegrip van het transport.  

10

Europese verordening : 852/2004 B1P5b (1*)

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. Gevaarlijke stoffen

1. Afval wordt regelmatig afgevoerd en zodanig bewaard dat verontreiniging wordt voorkomen. 3

Europese verordening : 852/2004 B1P5f (4*)

2. Gevaarlijke producten (gewasbeschermingsmiddelen, biociden, meststoffen, smeermiddelen, 
brandstoffen,…) en reinigings- en ontsmettingsproducten worden zodanig bewaard dat elke vorm 
van verontreiniging van de productie wordt voorkomen.  

3

Europese verordening : 852/2004 B1P5f (4*)

3. Producten voor de reiniging of ontsmetting van de uitrusting en infrastructuur worden 
overeenkomstig de gebruiksaanwijzing gebruikt.  

1

Europese verordening : 852/2004 A4P1B1P5h (1*)

4. Indien de exploitant technische hulpstoffen gebruikt in zijn productieproces, gebruikt hij ze op een 
manier dat residuen op de kiemgroenten zo veel mogelijk worden vermeden en dat er geen 
bijkomende risico's ontstaan voor de consument.

0

Europese verordening : 178/2002 A14 + VER/REG 1333/2008 A3 (5*)
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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*. verordening (eg) nr. 852/2004 van het europees parlement en de raad van 29/04/2004 inzake levensmiddelenhygiëne 

2*. verordening (eg) nr. 852/2004 van het europees parlement en de raad van 29/04/2004 inzake levensmiddelenhygiëne 
verordening (eu) nr. 210/2013 van de commissie van 11 maart 2013 betreffende de erkenning van inrichtingen die kiemgroenten produceren overeenkomstig verordening (eg) nr. 852/2004 
van het europees parlement en de raad
3*. verordening (eg) nr. 2073/2005 van de commissie van 15/11/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen 

4*. verordening (eg) nr. 852/2004 van het europees parlement en de raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne.
5*. verordening (eg) nr. 178/2002 van het europees parlement en de raad van 28/01/2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot 
oprichting van een europese autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden 
verordening (eg) nr. 1333/2008 van het europees parlement en de raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven 

Commentaar controleur

Commentaar operator
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Gunstig Gunstig met opmerkingen Ongunstig

Tekent voor 
kennisname :

Functie :

Naam operator of 
aanwezige persoon :

, op

Handtekening en stempel controleur

Gemaakt te
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