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Vragenlijst operator – Instructies 

 

Er moet rekening worden gehouden met de volgende opmerkingen bij het invullen van de 

vragenlijst « operator » die moet worden toegevoegd aan de erkenningsaanvraag. 

- Een dossier, dat de hieronder vermelde instructies en deze in de tabel niet volgt, zal niet 

worden geëvalueerd door de LCE en zal onmiddellijk terug gestuurd worden naar de 

operator voor aanpassing. 

- Het volledige dossier moet in het Engels zijn, dus ook de bijlagen (bijvoorbeeld het 

grondplan van de inrichting of de flows). Indien bepaalde originele bijlagen 

(controleverslag schadelijke organismen, medisch certificaat) niet in het Engels beschikbaar 

zijn, dan moet een vertaling ter beschikking worden gesteld door de inrichting en moet 

deze worden toegevoegd aan het originele document. 

- De bijlagen moeten duidelijk geïdentificeerd zijn, en idealiter van elkaar gescheiden door 

inlegbladen, zodat ze gemakkelijk terug te vinden zijn. Een bijlage moet niet noodzakelijk 

genummerd worden met de nummer van de vraag waarop die betrekking heeft. 

- Elementen die in dit document in het blauw zijn aangeduid, kunnen worden geknipt en 

geplakt in de vragenlijst die wordt aangevuld door de operator. 

- De omgevingstemperatuur en de temperatuur van de producten zijn kritische punten in de 

analyse die de CNCA zal uitvoeren met betrekking tot de ingediende dossiers. De 

informatie moet volledig en duidelijk zijn.  

- Er moet niet worden gesproken van “offals” of "edible slaughter products", maar enkel van 

"edible by-products", dit zowel in het ingediende dossier als in de procedures van de 

operator. 

Referentie 
vragenlijst  

Antwoordelementen 

1.1 De naam van de inrichting vermelden zoals die in Foodweb geregistreerd staat.  
 
Indien de inrichting deel uitmaakt van een geheel met verschillende 
erkenningsnummers op dezelfde site waarvoor een dossier voor China werd 
ingediend, dan moet de volgende zin worden vermeld: The slaughterhouse/cutting 
plant/cold store (schrappen wat niet van toepassing is op dit dossier) is part of an 
establishment carrying out the following activities on the same location: 
slaughtering activities under approval number …., cutting activities under approval 
number … and cold storage activities under approval number… (aanvullen en 
schrappen wat niet van toepassing is op dit dossier), for which an application has 
also been submitted to the Chinese authorities. 
 
Indien het een volledig nieuwe aanvraag voor erkenning door China betreft: 
Voor slachthuizen, het volgende toevoegen: The establishment is applying for 
the listing as slaughterhouse approved for export to China. 
Voor uitsnijderijen die niet over de infrastructuur beschikken om producten in 
te vriezen, moet het volgende worden ingevuld: The establishment is applying 
for the listing as cutting plant approved for export to China. 
Voor uitsnijderijen die wel over een afdoende infrastructuur beschikken om 
producten in te vriezen, moet het volgende worden toegevoegd: The 
establishment is applying for the listing as cutting plant and cold store approved 
for export to China. 
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Voor koelhuizen moet het volgende worden toegevoegd: The establishment is 
applying for the listing as cold store approved for export to China. 
 
Indien het een uitbreiding van de erkenning door China betreft (nieuwe 
categorieën producten): 
Voor slachthuizen, het volgende toevoegen: The establishment is already 
listed by China as a slaughterhouse for the export of ..…..(1), and is now 
applying for the export of ……..(2). 
Voor uitsnijderijen die niet over de infrastructuur beschikken om producten in 
te vriezen, moet het volgende worden ingevuld: The establishment is already 
listed by China as a cutting plant for the export of ……….(1), and is now applying 
for the export of ……….(2). 
Voor uitsnijderijen die over een afdoende infrastructuur beschikken om 
producten in te vriezen, moet het volgende worden toegevoegd: The 
establishment is already listed by China as a cutting plant and cold store for the 
export of ………………(1), and is now applying for the export of ………….(2).  
Voor koelhuizen moet het volgende worden toegevoegd: The establishment is 
already listed by China as a cold store for the export of ………(1), and is now 
applying for the export of …….(2). 
(1) invullen afhankelijk van wat de operator al mag exporteren, bijvoorbeeld “pork 
with the exception of stomach, intestins and feet” 
(2) invullen afhankelijk van wat de operator voor goedgekeurd wil worden, 
bijvoorbeeld “feet” 
 
Indien het een uitbreiding van de erkenning door China betreft (nieuwe 
activiteit): 
Voor uitsnijderijen die over een afdoende infrastructuur beschikken om 
producten in te vriezen en die nog niet als koelhuis opgelijst zijn, moet het 
volgende worden toegevoegd: The establishment is already listed as a cutting 
plant by the Chinese authorities, and is now applying for the listing as a cold 
store. 

1.2 Het adres van de inrichting vermelden zoals dit geregistreerd staat in Foodweb  

1.3 Het erkenningsnummer van de inrichting vermelden waarvoor men op de Chinese 
lijst wil worden opgenomen (NIET de VEN). 
Eén vragenlijst per erkenningsnummer.  

1.4 De gegevens noteren van de persoon die de Chinese autoriteiten kunnen 
contacteren, mocht dat nodig blijken. 

1.5. FASFC - Federal Agency for the Safety of the Food Chain vermelden 

1.6 De bouwdatum vermelden. 
Indien er belangrijke wijzigingen werden uitgevoerd (bijvoorbeeld de toevoeging 
van een koel- en vrieshuis), dan moeten ook de jaartallen en de aard van de 
uitgevoerde wijzigingen worden genoteerd.  
De Chinese overheid evalueert een bedrijf op basis van de huidige situatie, en 
niet op basis van de investeringen of aanpassing die in de toekomst zullen 
plaatsvinden. Een goedkeuring op basis van geplande investeringen is niet te 
verwachten: ofwel worden ze niet vermeld in de aanvraag, ofwel moet gewacht 
worden tot  deze geïmplementeerd zijn vooraleer een aanvraag ingediend 
wordt. 

1.7 en 1.8 De oppervlakte in m2 preciseren. 

1.9 Voor slachthuizen, uitsnijderijen en geïntegreerde koel- en vrieshuizen dienen, in 
functie van de productie van de inrichting, de algemene productiecategorie en 
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vervolgens de producten die tot deze categorie behoren, tussen haakjes te 
worden vermeld volgens het volgende model:  
Types of products manufactured in the establishment:  

- pork (preciseren carcasses, boned meat, deboned meat, cuts...) 
- edible by-products (preciseren heads, lungs, liver, spleen, milt, trotters, 

tails, diaphragm, etc.) 
 
Voor zelstandige koelhuizen dient het volgende te worden vermeld:  "Not 
applicable, as the establishment does not manufacture products, and only stores 
products manufactured in other establishments". 
 
De term "edible by-products" is de enige term die wordt gebruikt door de Chinese 
autoriteiten en dus ook de enige term die een betekenis heeft voor hen. GEEN 
onderscheid maken tussen rood slachtafval, wit slachtafval en ander slachtafval. 
De termen " rode/witte/andere eetbare slachtproducten" of varianten hierop NIET 
gebruiken.  

1.10  Voor inrichtingen die al een toelating hebben om bepaalde types van producten 
uit te voeren naar China, moet het volgende worden vermeld: "The establishment 
is already approved for the export of pork and certain types of edible by-products 
to China since ..., and wishes to extend the approval to the following edible by-
products:” en de lijst van nieuwe producten waarvoor de operator een aanvraag 
indient, moet worden toegevoegd.  
 
Voor de andere inrichtingen moeten de producten worden onderverdeeld in twee 
categorieën: pork en edible by-products. Preciseren over welke eetbare 
slachtproducten het gaat. Foto’s toevoegen indien mogelijk.  
 
Producten zoals magen en ingewanden komen momenteel nog niet in aanmerking 
voor de uitvoer van varkensvlees van België naar China. Deze producten mogen 
dus NIET worden opgenomen in de lijst van producten die de operator wenst uit te 
voeren naar China.  

1.11 Het volgende vermelden:  
Voor slachthuizen: een tabel waarin de oorsprong van de geslachte varkens (in %) 
in detail wordt beschreven volgens het volgende model:  
 

Origin of the slaughtered pigs Proportion  

Belgium X % 

France Y % 

 
Voor alle inrichtingen: Products eligible for export to China will be produced from 
pigs born and raised in Belgium. Our establishment applies the Protocol “Born and 
raised in Belgium” for a food business operator in the production chain of pig meat 
in order to guarantee the origin of the pigs. 
Het Protocol Born and Raised toevoegen als bijlage.  

1.11.1  Zich beperken tot een lijst van de Belgische provincies. Indien ze vanuit gans België 
komen, dan moet all Belgian provinces vermeld worden. 

1.11.2 Het te vermelden antwoord hangt af van het type inrichting:  
Slachthuizen: In accordance with Regulation (EC) No 853/2004, annex II section III, 
a FCI (Food Chain Information) document must be sent to the slaughterhouse by 
the farmer 24 hours prior to the arrival of the pigs at the slaughterhouse. This FCI 
document provides sanitary and health information about the pigs and must be 
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checked by the slaughterhouse. Based on the information in this document, the 
slaughterhouse will either accept the pigs or not. 
Uitsnijderijen en vrieshuizen: Not applicable, as the activity of the establishment 
does not involve the reception of live animals.  

1.11.3  Not applicable vermelden indien de operator geen eigenaar is van de varkens 
wanneer deze worden vetgemest.  
In de andere gevallen moet dit worden verduidelijkt.  

1.12 Antwoorden in tabelvorm volgens het volgende model: 

Country Date of 
approval 

Type of 
products 

Year of 
first 
export 

Date of most 
recent export 

Enkel derde 
landen (EU- 
landen niet 
vermelden) 

Datum van 
erkenning 
vermeld in 
BOOD (met de 
LCE bekijken 
indien nodig) 

Preciseren 
(meat, edible 
by-products,...)  

 Datum van 
certificering  

  

2.1  De omgeving beschrijven om te weten of de inrichting gelegen is in industrieel 
gebied/ woongebied,... 
Een luchtfoto toevoegen waarop de inrichting in beeld wordt gebracht (de 
inrichting omcirkelen).  

2.2  Voor de verschillende lay-outs van de inrichting verwijzen naar de bijlagen. In de 
mate van het mogelijke de volgende lay-outs voorzien: 

- een plan van de inrichting 
o waarop een onderscheid wordt gemaakt tussen de schone zone 

en de vuile zone (indien van toepassing), 
o waarop, indien van toepassing, de verschillende zones voor het 

behandelen van eetbare slachtproducten worden aangeduid, en 
met name die voor het behandelen van poten; 

- een lay-out voor de personeelsstroom;  
- een lay-out voor de productstroom;  
- een lay-out voor de afvalstroom. 

2.3.1   Een gedetailleerde beschrijving verschaffen, met foto's . 

2.3.2  Een gedetailleerde beschrijving verschaffen, met foto's. 

2.3.3  Een gedetailleerde beschrijving verschaffen, met foto's.  

2.3.4 Een gedetailleerde beschrijving verschaffen, die de intensiteit vermeld, met foto's. 
Zie instructiebundel voor de minimale vereiste lichtintensiteit. 

2.3.5  Een gedetailleerde beschrijving verschaffen, met foto's. 

2.3.6  Een gedetailleerde beschrijving verschaffen, met foto's.  

3.1  De gebruikte waterbronnen en hun gebruik verduidelijken (op de lijn, reiniging van 
de vrachtwagens, enz.) waarbij het percentage van elke bron verduidelijkt moet 
worden indien het gaat om een combinatie van meerdere bronnen.  

3.2  Yes of No antwoorden.  
Indien ja, het volgende verduidelijken:  

- de dosering: de dosering die normaal gezien van toepassing is, plus de 
maximaal toegestane dosering, 

- de uitgevoerde controles: type van methode, frequentie, 
- een recent analyseverslag toevoegen.  

3.3.1  Twee tabellen maken: één voor de bacteriologische analyses die uitgevoerd 
worden tijdens een routinecontrole, en één voor bacteriologische analyses die 
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worden uitgevoerd tijdens een volledige controle. De vermelde analyses moeten 
overeenkomen met wat vereist is overeenkomstig de omzendbrief gepubliceerd 
door het FAVV. 
 
Routine controls 

Parameter  Method 

  

 
Complete controls 

Parameter  Method 

  

  

3.3.2  Antwoorden op basis van onderstaand model, en de ontbrekende info 
aanvullen: Analysis of the water is carried out xxx times a year (xxx complete 
control including all metals and residues and xxx routine controls). The 
frequency is defined taking into account the applicable legislation, the origin of 
the water (see point 3.1), the treatments applied to the water (de toegepaste 
behandelingen, zoals verwarmen, ontharden, enz. vermelden) and the daily 
water consumption of xxx m3 (de dagelijkse waterconsumptie vermelden). 

3.3.3 Yes antwoorden.  
Een recent verslag toevoegen (bij voorkeur van het huidige jaar) van ieder 
analysetype (routineanalyse + volledige analyse). Zich ervan vergewissen dat de 
analyses werden uitgevoerd op stalen genomen in de productieruimte (en dus 
niet in het labo, de keuken, enz…). 
Het accreditatiecertificaat (waarvan de geldigheidstermijn niet overschreden is) 
toevoegen voor het laboratorium dat de analyses voor water uitvoert. De scope 
van de accreditatie moet niet worden toegevoegd. 

3.4. Yes of No antwoorden. 

3.4.1 Antwoorden op basis van de specifieke eigenschappen van de machine, in kg 
ijs/dag. 
Not applicable antwoorden indien het antwoord op 3.4. No was. 

3.4.2 Antwoorden in functie van de grootte van het lokaal dat bestemd is voor de opslag 
van ijs, in voorkomend geval, in kg ijs/dag. 
Not applicable antwoorden, indien u No heeft geantwoord op 3.4. 

4.1. Antwoorden in de vorm van een tabel waarin de functies, het aantal personen en 
de namen (in ieder geval voor de directie en het kwaliteitspersoneel) opgenomen 
zijn.  

4.2.1 All persons employed in our company involved in the manufacturing or the 
processing of meat, or who may come into contact with meat or meat products, 
must undergo a medical examination or must have a valid “certificate of good 
health” from their previous employer antwoorden. 
De operator kan zijn eigen procedure toevoegen als bijlage.  

4.2.2 Indien de operator Yes antwoordt, moet hij zich daarna aan zijn verbintenissen 
houden.  
Indien de operator No antwoordt, moet hij verduidelijken welke frequentie hij 
toepast.  
Een origineel medisch certificaat als bijlage toevoegen, alsook een vertaling ervan 
naar het Engels.  

4.3. To cover all the activities that must be inspected in accordance with Regulation No 
854/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 annex I – 
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section III chapter II, a group of XXX official veterinarians are designated 
antwoorden. 
Het te vermelden aantal is het aantal FAVV-inspecteurs dat is toegewezen aan de 
inrichting + het aantal BMO's die andere activiteiten uitvoeren dan de certificering 
binnen de inrichting.  

4.4. “In-plant” vermelden indien de was inhuis wordt gedaan, of “by contract” indien 
deze uitbesteed wordt. 
Indien het contract als bijlage wordt toegevoegd, dan moet een vertaling ervan 
ook worden toegevoegd. Het is niet nodig om certificaten van de externe firma 
toe te voegen. 

5. In de titel het deel schrappen dat niet van toepassing is op het ingediende dossier, 
in functie van de activiteit van de operator.  
Voor de dossiers die zijn ingediend voor koelhuizen, moet Not applicable as this 
application is submitted for a cold store activity worden vermeld en de rest van dit 
punt moet niet worden ingevuld.  

5.1. Bij voorkeur antwoorden in tabelvorm. Klein materiaal (messen, enz.) moet niet 
worden opgelijst.  

5.2 Voor slachthuizen kan een korte beschrijving worden gegeven. De flow in de vorm 
van een diagram toevoegen als bijlage.  
Voor de snelheid van de lijn: het antwoord geven als maximale snelheid uitgedrukt 
in varkens/uur.  
 
Voor uitsnijderijen moet men Not applicable vermelden.  

5.3.1  The establishment applies a food safety program based on HACCP: the HACCP is a 
legal requirement in Belgium, in accordance with the EU legislation antwoorden. 
Minstens de volgende documenten als bijlage toevoegen:  

- schema van de HACCP (beschrijving van de hoofdstukken), 
- gevaren- en risicoanalyse,  
- lijst van CCP's en PA's, 
- flowchart waarin deze CCP's en PA's worden vermeld. 

Bij de risicoanalyse en het vastleggen van de CCP’s en PA’s moet er rekening 
gehouden worden met de specifieke eisen voor China vermeld in de 
instructiebundel (namelijk inzake temperaturen). 

5.3.2 Verduidelijken of de testen die in het kader van de autocontrole worden 
uitgevoerd intern of extern worden uitgevoerd (of een combinatie van beide).  

- Voor testen die intern worden uitgevoerd:  
o verduidelijken welke analyses worden uitgevoerd, 
o een lijst van het materiaal + een plan van het labo als bijlage 

toevoegen, 
o de accreditatie van het labo (waarvan de geldigheidstermijn niet 

overschreden is) voor de betreffende analyses als bijlage 
toevoegen,  

o een verslag van de ringtesten als bijlage toevoegen. 
- Voor de testen die extern worden uitgevoerd:  

o verduidelijken welke analyses worden uitgevoerd, 
o de accreditatie (waarvan de geldigheidstermijn niet overschreden 

is) voor de analyses in kwestie voor alle laboratoria als bijlage 
toevoegen (dus ook voor de labo's die analyses uitvoeren op 
eetbare slachtproducten).  
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Indien de inrichting eetbare slachtproducten wil uitvoeren en daarbij deelneemt 
aan de specifieke monitoring die FEBEV heeft ingesteld, moet de volgende zin 
worden toegevoegd: Besides the analyses carried out in the framework of the 
HACCP, our company also carries out a monitoring on edible by-products intended 
to be exported to China. This monitoring complies with the protocol “Specific 
infrastructure requirements and monitoring on edible slaughter products for 
export to China” (see annex xxx) and is carried out by and external independent 
accredited laboratory. The results of this monitoring are published on the website 
cn.febev.be. 
Indien de operator poten wenst uit te voeren, dan moet er specifiek voor de 
poten: 

- een overzicht worden gegeven van de analyses die op poten gebeuren in 
het kader van het sectorale monitoringsplan (bijvoorbeeld onder vorm 
van een tabel), 

- de resultaten die bekomen werden in de laatste twee maanden op de 
analyses worden toegevoegd als bijlage. 

5.3.3 Een tabel als bijlage toevoegen die de volgende informatie geeft:  
- de uitgevoerde analyses,  
- de van toepassing zijnde methodes,  
- de matrices,  
- de frequenties,  
- het laboratorium dat de analyses uitvoert.  

5.3.4 De Chinese autoriteiten willen weten op basis van welke criteria, naast de 
reglementaire criteria, de inrichting zal beslissen of producten China-waardig zijn 
of niet tijdens het productieproces. Deze criteria kunnen van verschillende types 
zijn: criteria m.b.t. de oorsprong van de varkens / de grondstoffen, criteria m.b.t. 
temperaturen, visuele criteria, enz.  
Dit moet bij voorkeur worden weergegeven in een tabel waarin alle verschillende 
controlestappen (ontvangst, productie, verzending) zijn opgenomen, alsook de 
criteria die worden gebruikt om de producten als al dan niet geschikt voor China te 
beoordelen in deze stappen.  
Het volgende vermelden: "In addition to the criteria of rejection / acceptance 
mentioned in Regulation (EC) No 854/2004, Annex I, Section II, chapter V, the 
establishment applies the following rejection / acceptance criteria en de tabel 
toevoegen. 
Ook mogelijk om foto’s als bijlage toe te voegen. 

5.4 In de eerste plaats het algemene traceerbaarheidssysteem van het bedrijf zelf 
beschrijven:  

- definitie van een partij, toekennen van de partijnummers,  
- gebruikt systeem,  
- verantwoordelijke persoon,  
- frequentie van de traceerbaarheidsoefeningen die het bedrijf uitvoert.  

 
Na deze algemene beschrijving van de traceerbaarheid, kan een beschrijving van 
het traceerbaarheidssysteem dat het bedrijf toepast voor China ook worden 
toegevoegd. Daartoe kan de operator het volgende vermelden: Moreover, in 
agreement with the Memorandum of understanding signed between China and 
Belgium in 2009, our company applies a specific traceability system for the pigs 
that are born and raised in Belgium. This traceability system is implemented in 
accordance with the document “Protocol Born and raised in Belgium” for a food 
business operator in the production chain of pig meat” and controlled annually 

https://cn.febev.be/
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with the document “Segregation program” and daily with the help of a daily 
check-list en het volgende toevoegen als bijlage:  

- de traceerbaarheidsprocedure voor China die de inrichting zelf heeft 
opgesteld, 

- het Born and Raised Protocol van FEBEV,  
- het document "Segregation program" van het Born and Raised Protocol 
- de "daily checklist" van het Born and Raised Protocol.  

 
Bovendien de algemene recall-procedure beschrijven die de inrichting heeft 
ingesteld:  

- Beschrijving van de van toepassing zijnde maatregelen,  
- verantwoordelijke persoon,  
- frequentie van de recall-oefeningen die het bedrijf uitvoert.  

5.5.1 Een korte beschrijving van de SSOP geven, alsook van de manier waarop de 
correcte toepassing ervan wordt gecontroleerd (Pre-SSOP en SSOP-controles). 

5.5.2 De naam vermelden van de personen die verantwoordelijk zijn voor het instellen 
van het systeem/ de revisie van de SSOP-procedures en de naam van de personen 
die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van deze procedures in het 
bedrijf (indien het gaat om andere personen).  

5.5.3 In de bijlage minstens naar de volgende documenten verwijzen:  
- SSOP-procedure, 
- blanco exemplaar van het formulier voor Pre-SSOP-controle (+ vertaling 

ervan in het Engels), 
- blanco exemplaar van het formulier voor SSOP-controle (+ vertaling ervan 

in het Engels), 
- kopie van een ingevuld formulier voor Pre-SSOP-controle,  
- kopie van een ingevuld formulier voor SSOP-controle.  

Opletten bij de ingevulde formulieren: de non-conformiteiten moeten beschreven 
worden en eventuele annotaties moeten vergezeld gaan van een paraaf. De 
bezorgde formulieren moet ook gedateerd en ondertekend zijn. 

5.6.1  In de vorm van shifts/dag. 

5.6.2 Not applicable indien het gaat om een uitsnijderij. 
In de vorm van ton/shift voor slachthuizen.  

5.6.3 In de vorm van werkdagen/week. 

5.7 Not applicable indien het gaat om een uitsnijderij.  

5.8 Het volgende vermelden: Meat inspection is carried out in slaughterhouse, during 
the post mortem inspection along the slaughter line. There is no official meat 
inspection taking place in the cutting plant, as the meat provided to a cutting plant 
has already been inspected at the slaughterhouse where it has been declared fit 
for human consumption. 

5.8.1 Voor slachthuizen het volgende vermelden: Meat inspection is carried out by 
government veterinarians (official veterinarians on assignment). 
 
Voor uitsnijderijen het volgende vermelden: Not applicable for the cutting plant as 
the meat inspection is carried out in the slaughterhouse. 

5.8.2 Voor slachthuizen het volgende vermelden: Meat inspection is carried out on the 
slaughter line by official veterinarians on assignment: for this slaughterhouse, XXX 
official veterinarians are present at all times on the slaughter line, and these are 
selected by the authority from a pool of YYY official veterinarians assigned to the 
establishment.  
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The qualification and training of inspectors in accordance with European 
Regulation (EC) N° 854/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 
April 2004 – Attachment I – section III chapter I ». 
XXX= het aantal BMO's dat aanwezig is op de slachtlijn wanneer de slachtlijn in 
werking is en YYY= het totaal aantal BMO's die toegewezen zijn aan de inrichting.  
 
Voor uitsnijderijen het volgende vermelden: Not applicable for the cutting plant as 
the meat inspection is carried out in the slaughterhouse. 

5.8.3 Voor slachthuizen het volgende vermelden: XXX official veterinarians are present 
at all times on the slaughter line, and these are selected by the authority from a 
pool of YYY official veterinarians assigned to the establishment. 
XXX= het aantal BMO's dat aanwezig is op de lijn wanneer de slachtlijn in werking 
is en YYY= het totaal aantal BMO's die toegewezen zijn aan de inrichting.  
 
Voor uitsnijderijen het volgende vermelden: Not applicable for the cutting plant as 
the meat inspection is carried out in the slaughterhouse.  

5.8.4 Het volgende vermelden: For meat inspection, the government veterinarians apply 
Regulation (EC) No 854/2004 and more specifically articles 4 and 5 thereof. 

5.8.5 Het volgende vermelden: For meat inspection, the government veterinarians 
apply the criteria of rejection / acceptance mentioned in Regulation (EC) No 
854/2004, Annex I, Section II, chapter V. 
Een recent rapport van in beslagneming naar aanleiding van de 
postmortemkeuring toevoegen. Een vertaling van de opmerkingen gemaakt door 
de BMO toevoegen. 

5.9 Voor slachthuizen het volgende vermelden: Not applicable, as this application is 
for a slaughterhouse, en de rest van punt 5.9. niet aanvullen.  

5.9.1 De temperatuur vermelden die in de verschillende snijzalen wordt aangehouden 
(vleessnijzaal, eetbare slachtproductensnijzaal, enz.).   
De bewijzen verstrekken (bijvoorbeeld de temperatuurlogging van een product) 
die toelaten te garanderen dat de vastgelegde omgevingstemperaturen het 
mogelijk maken om de producttemperaturen aan te houden die de Chinezen 
opleggen, met name max 7°C voor vlees en max 3°C voor eetbare 
slachtproducten. 
De manier waarop de temperatuur gecontroleerd wordt, beschrijven (permanente 
registratie, alarmen), wie zijn de verantwoordelijke personen, enz. 

5.9.2  Uitgedrukt als ton/dag of ton/jaar. 

5.10  Beschrijven hoe de koeling gebeurt.  
Voor slachthuizen,   

- indien van toepassing, ook shock chilling opnemen in de beschrijving,  
- beschrijving van de temperatuur die wordt aangehouden in de koelcellen 

(die moet overeenstemmen met de Chinese vereisten die een 
temperatuur van 0-4°C toelaten) en het systeem om deze temperatuur te 
controleren.  

Voor uitsnijderijen  
- moet, indien nodig, de shock freezer in de beschrijving worden 

opgenomen,  
- de temperatuur die wordt aangehouden in de koelruimtes (dit moet 

overeenstemmen met de vereisten van de Chinese autoriteiten die een 
temperatuur van 0-4 °C opleggen) en in de shock freezer (dit moet 
overeenstemmen met de Chinese vereisten die een temperatuur van -
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28°C opleggen) en het controlesysteem van deze temperatuur moeten 
worden beschreven. 

5.11  Voor inrichtingen die enkel een aanvraag indienen voor de uitvoer van vlees en 
niet voor de uitvoer van eetbare slachtproducten, het volgende vermelden: Not 
applicable as the establishment is only applying for the export of pork and not for 
the export of edible by-products, en de rest van punt 5.11. niet invullen 

5.11.1  Beginnen met het oplijsten van de verschillende eetbare slachtproducten die men 
wil uitvoeren: "As mentioned in point 1.9, our company is interested in exporting 
the following edible by-products to China: heads, trotters, liver, hearts, kidneys, 
etc….. " 
 
Vervolgens voor ieder type van eetbare slachtproducten dat wordt vermeld, 
beschrijven wat ermee gebeurt: plaats waar het eetbare slachtproduct wordt 
verkregen of waar het naartoe gaat nadat het verkregen is, hoeveel tijd het in een 
bepaalde ruimte blijft en waarom, wanneer het wordt verpakt, enz. Alle relevante 
informatie vermelden die de afwezigheid van kruiscontaminatie aantoont 
(bijvoorbeeld een scheiding in ruimte en / of tijd voor de verpakking van de 
verschillende eetbare slachtproducten).  
 
De verschillende flow charts als bijlage toevoegen.  

5.11.2 Alle ruimtes die bestemd zijn voor het behandelen van slachtafval moeten worden 
beschreven (uitsnijruimtes en koelruimtes) en dit bij voorkeur in tabelvorm: 
 

Description of the room Edible by-products that 
are concerned 

Surface of the room 

Cutting room Hearts, liver, tongues xxx m2 

Chiller Hearts, liver, tongues xxx m2 

Chiller Kidneys, diaphragms xxx m2 

Chiller Trotters, heads xxx m2 

Packaging room Hearts, liver, trotters, 
etc… 

xxx m2 

Shock freezing Hearts, liver, trotters, 
etc… 

xxx m2 

Het grondplan van de inrichting als bijlage toevoegen, waarop de verschillende 
ruimten bestemd voor het behandelen van eetbare slachtproducten zijn 
aangeduid, met dezelfde benamingen als die opgenomen in de tabel. 

5.11.3  Antwoorden per relevante groep van producten in functie van de voorziene 
uitvoer (heads, kidneys and diaphragms, liver, enz.), uitgedrukt in ton/dag. 

5.11.4  De temperaturen vermelden die zijn vastgelegd voor de verschillende ruimten 
beschreven in punt 5.11.2, idealiter in tabelvorm. Rekening houden met de 
Chinese vereisten inzake producttemperaturen, omgevingstemperaturen en 
procestemperaturen (zie instructiebundel). 
Het systeem beschrijven dat wordt toegepast voor de opvolging van deze 
temperaturen, alsook de limieten waarop de alarmen afgaan (rekening houden 
met de foutenmarge), de acties die worden ingesteld wanneer er zich problemen 
voordoen en de verantwoordelijke personen. 

5.11.5 Het volgende toevoegen als bijlage:  
- de SSOP-procedure die van toepassing is specifiek voor eetbare 

slachtproducten 
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- een blanco exemplaar van het formulier voor controle van de pre-SSOP's 
en de SSOP’s specifiek voor eetbare slachtproducten (+ vertaling ervan in 
het Engels) 

- een ingevuld formulier voor controle van de pre-SSOP's en de SSOP’s 
specifiek voor eetbare slachtproducten (gedateerd en ondertekend). 

Zie opmerking bij punt 5.5.3. 

5.11.6 De Chinese autoriteiten willen weten op basis van welke criteria, naast de 
reglementaire criteria, de inrichting zal beslissen of eetbare slachtproducten 
China- waardig zijn of niet tijdens het productieproces. Deze criteria kunnen op 
verschillende zaken betrekking hebben: criteria m.b.t. de oorsprong van de 
varkens / de grondstoffen, criteria m.b.t. temperaturen, visuele criteria, enz.  
Dit moet bij voorkeur worden weergegeven in een tabel waarin alle verschillende 
controlestappen (ontvangst, productie, verzending) zijn opgenomen, alsook de 
criteria die worden gebruikt om de eetbare slachtproducten als al dan niet 
geschikt voor China te beoordelen in deze stappen.  
Het volgende vermelden: "In addition to the criteria of rejection / acceptance 
mentioned in Regulation (EC) No 854/2004, Annex I, Section II, chapter V, the 
establishment applies the following rejection / acceptance criteria en de tabel 
toevoegen. 
Ook mogelijk om foto’s als bijlage toe te voegen. 

6. Het volgende vermelden: Not applicable as the establishment is only applying for 
the export of pork (and/or edible by-products) and not for the export of meat 
products en de rest van punt 6 niet aanvullen.  

7.1 Yes of No antwoorden. De volgende documenten als bijlage toevoegen:  
- het grondplan van de inrichting waarop het lokaal dat dienst doet als 

opslagruimte van de verpakkingen duidelijk wordt aangegeven; 
- de flow van de verpakkingen binnen de inrichting.   

7.2 Het volgende vermelden: Not applicable as this application concerns the export of 
fresh frozen pork and by-products and no ingredients are added to these products. 

7.3 Yes of No antwoorden. De volgende documenten als bijlage toevoegen:  
- het grondplan van de inrichting waarop het lokaal dat dienst doet als 

opslagplaats van chemische producten, desinfecterende producten en 
reinigingsproducten duidelijk wordt aangegeven;  

- de lijst van producten die worden gebruikt in de inrichting, alsook de 
gebruikte hoeveelheden (via aankoopregisters bijvoorbeeld)  

8. Voor slachthuizen moet het volgende worden vermeld: Carcasses / edible by-
products are cooled in the establishment before further processing in cutting 
plants / cold stores approved for export to China. 
 
Voor uitsnijderijen die niet over de infrastructuur beschikken om producten op de 
site zelf in te vriezen, moet het volgende worden vermeld: 
Carcasses / edible by-products originate from slaughterhouses approved for 
export to China and are further processed in the cutting plant.  
Cut meat and edible by-products are further cooled in the cutting plant before 
being frozen in establishments approved for export to China.  
For the freezing of the cut meat / edible by-products, we intend to work with the 
following cold stores: 

- Name, with approval number XXX, that is already approved for export to 
China; 

- Name, with approval number XXX, provided the application it has 
submitted to the CNCA is validated and approved. 
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(de naam en erkenningsnummer van de betrokken bedrijven vermelden zoals 
deze in Foodweb vermeld staan; enkel bedrijven vermelden die ook een 
erkenningsaanvraag voor China hebben ingediend) 
 
Voor uitsnijderijen die over de infrastructuur beschikken om producten in te 
vriezen op de site zelf, moet het volgende worden vermeld: 
Carcasses /edible by products originate from slaughterhouses approved for export 
to China and are further processed in the cutting plant.  
Cut meat and edible by-products are further cooled and frozen in the cutting 
plant, since the cutting plant has sufficient infrastructures and capacity to freeze 
its own products after cutting. The cutting plant is thus also requesting its listing as 
cold store for the export to China. 
Indien de operator ook met onafhankelijke koelhuizen wil werken, het volgende 
toevoegen: 
In order to increase freezing capacity, cut meat and edible by-products may also 
be cooled in the cutting plant and further frozen in establishments approved for 
export to China (1). 
For the freezing of the cut meat / edible by-products, we intend to work with the 
following cold stores: 

- Our establishment Name, with approval number xxx, for which we request 
the listing as cold store in addition to the listing as cutting plant, 

- Name, with approval number XXX, that is already approved for export to 
China, 

- Name, with approval number XXX, provided the application it has 
submitted with CNCA is validated and approved. 

(de naam en erkenningsnummer van de betrokken bedrijven vermelden zoals 
deze in Foodweb vermeld staan; enkel bedrijven vermelden die ook een 
erkenningsaanvraag voor China hebben ingediend) 
 
Voor koelhuizen moet het volgende worden vermeld:  
Carcasses / cut meat / edible by-products originate from slaughterhouses and 
cutting plants approved for export to China. 
 
Voor alle types van inrichtingen de koel- en vriesvoorzieningen oplijsten in een 
tabel op basis van het volgende model:   

Identification of 
the cooling area 

Number of 
cooling units 

Type of 
cooling units 

Capacity  

Shock chilling 1 Ammonia 80 m2 

Carcass fridge 1 2 Ammonia 600 m2 / 1500 carcasses 

Carcass fridge 2 6 Ammonia 300 m2 / 700 carcasses 

Edible by-products 
fridge (liver, 
kidneys, hearts, 
…) 

1 Ammonia 80 m2 / 200 kg 

Edible by-products 
fridge (stomachs, 
intestines,…) 

1 Ammonia 80 m2 / 200 kg 

Fridge for cut 
meat 

2 Ammonia 150 m2 / 3 tons 

Shock freezer 1 Ammonia 80 m2 / 1 ton 

Freezer 1 3 Freon 300 m2 / 10 tons 
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De identificatie van de koelfaciliteiten in de tabel moet overeenstemmen met de 
benaming die is opgenomen op het grondplan van de inrichting.  

9.1 Beschrijving van de verschillende afvalcategorieën die worden geproduceerd 
binnen de inrichting (CAT 1, CAT 2, CAT 3, andere) en hoe deze worden behandeld:  

- In de productieruimte zelf (speciale bakken, kleurcode, specifieke 
identificatie, deksel, enz.) 

- Op vlak van hun opslag (identificeren in welke lokalen).  

9.2 Informatie geven over de ophaling van verschillende categorieën afval, idealiter in 
tabelvorm: zie het voorbeeld hieronder 
 

Type of waste Contractor  Address of 
the 
contracter 

Transport 
firm 

Frequency of 
pick up 

CAT 2 Rendac   twice daily 

CAT 3 blood Sonac   daily 

CAT 3 liver Theuwissen   3 x / week 

chemical 
waste 

   at request 

cardboard    At request 

  

9.3 Indien van toepassing, de waterzuivering in het bedrijf beschrijven:  
- Welke methodes worden gebruikt?  
- Hoe wordt het water opgevangen?  
- Wat is de capaciteit van de zuivering?  
- Hoe worden de residuen bewaard?  
- Hoe worden de residuen bewaard en aan welke frequentie?  
- Waarvoor wordt het water dat ter plaatse wordt gezuiverd gebruikt?  

9.4 Het plan ter bestrijding van schadelijke organismen beschrijven: intern/extern (in 
voorkomend geval de referenties van de externe operator), frequentie, ... 
Het grondplan waarop de controleplaatsen duidelijk zijn aangegeven als bijlage 
toevoegen. 
Het meest recente verslag als bijlage toevoegen (moet minder dan een jaar oud 
zijn).  

10.1 Yes antwoorden. De sanitaire en sociale ruimtes beschrijven, idealiter in 
tabelvorm.  

Type of facility Destined to  Size  

Canteen 1 workers of the clean zone 50 m2 

Canteen 2 workers of the unclean zone 25 m2 

Changing /locker room 1 Male workers of the clean zone 35 m2 

Changing /locker room 2 Male workers of the unclean zone 25 m2 

Changing /locker room 3 Female workers of the clean zone 25 m2 

Locker room for valuables All workers clean zone 15 m2 

Shower room and 
lavatories 

Female workers of the clean zone 10 m2 

  

10.2. Yes of No antwoorden in functie van wat van toepassing is binnen de inrichting.  

11.  Voorbeelden van bijkomende documenten die kunnen worden toegevoegd:  
- ACS-certificaten, BRC-certificaten (versie die wordt gevalideerd), 
- foto's van de inrichting, 
- website van de inrichting, 
- brochure van de inrichting, enz…. 
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