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Instructies voor het invullen: Codering : OK: voorwaarden vervuld, nOK: voorwaarden niet vervuld. Motiveer voor elk punt de toege-
kende score. Vermeld steeds het aantal bijlagen. Na invullen overmaken aan het PCE Hoofd.  
(*): het PCE Hoofd vult de datum van verzending (dag 1) in. 
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Erkenningsnummer       Datum melding (dag 1) (*)       
    

Quotering Omschrijving 
OK nOK

Het toegepaste HACCP plan bereikt het gestelde doel niet   
Specifiek:       
 

Bijlagen:      
Het bedrijfspersoneel voert de in het HACCP plan vastgelegde taken niet uit   
Specifiek:       
 

Bijlagen:      
De inrichting verzuimt correctieve acties te nemen   
Specifiek:       
 

Bijlagen:      
HACCP gegevens worden niet correct bijgehouden   
Specifiek:        
 

Bijlagen:      
Productie of verzending van producten   
Specifiek:       
 

Bijlagen:      
 
Toezichthoudende dierenarts (datum, hand-
tekening en officiële stempel) 

      
 
...................................................................... 

      
 
......................................................................  

 
De HACCP auditor (datum, handtekening, 
naam en officiële stempel) 

De opgesomde vaststellingen duiden op een ontoereikend HACCP plan. Indien u hieraan 
niet of onvoldoende verhelpt, zal ik de erkenning voor export naar de Verenigde Staten op-
schorten in afwachting van de intrekking ervan. De redenen voor dit besluit staan aangege-
ven op dit formulier of zijn eventuele bijlagen. 
U krijgt de gelegenheid aan te tonen dat het besluit dat het HACCP plan in uw inrichting 
ontoereikend is, niet juist is of dat het HACCP plan aangepast is aan de bemerkingen. Na 30 
kalenderdagen zal een opvolgaudit plaatsvinden. Deze zal nagaan of de gebreken verholpen 
zijn. 
Indien u uw erkenning voor export naar de Verenigde Staten wenst te behouden, dient u mij 
dit binnen de vijf werkdagen per aangetekende brief te melden. 
Indien u van mening bent dat het onwaarschijnlijk is dat er in het productieproces binnen uw 
inrichting gevaren voor de voedselveiligheid zijn, dient u voorbereid te zijn om de weten-
schappelijke en technische gegevens die dit staven voor te leggen.  
 
PCE Hoofd (Datum, handtekening en officiële 
stempel) 

      
 
......................................................................
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