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AANVRAAGFORMULIER 

 

 
De informatie die terug te vinden is in eventuele bijlagen moet niet overgeschreven worden op dit formulier. Een 
verwijzing ernaar is voldoende. 
 

1. Algemene gegevens 
 

HOOFDZETEL PRODUCTIESITE 
Naam  Nom  

Straat, nr.  Straat, nr.  
Postcode,  
Gemeente 

 Postcode,  
Gemeente 

 

Land  Land  

Tel  Tel  
Fax  Fax  
e-mail  e-mail  
Website  Website  

BTW nr.  BTW nr.  
Erkenningsnr.  Erkenningsnr.  

1 formulier per productiesite. 

 

CONTACT PERSONEN 

DIRECTIE KWALITEITSVERANTW ANDERE 
      
Naam  Naam  Naam  
Voornaam  Voornaam  Voornaam  
Functie  Functie  Functie  

Tel  Tel  Tel  
GSM  GSM  GSM  
Fax  Fax  Fax  
e-mail  e-mail  e-mail  

 
2. Standaard
 

Aanstrepen 
aub 

Beschrijving 

 IFS Global Market Food 

 Bio – Bio productie methode  

 ISO 22000 : 2005 

 FSSC 22000 (ISO22000 :2005 + ISO22002-1 + FSSC requirements) 

 ACS – Gids 002 : Zuivelindustrie 

 ACS – Gids 004 : Brouwerij 

 ACS – Gids 011 : Sector van de voedingssupplementen. 

 ACS – Gids 014: Aardappelen, groenten-fruit verwerkende industrie en handel. 

 ACS – Gids 018 : slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt 
vlees, vleesbereidingen en separatorvlees voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren. 

 ACS – Gids 006 : autocontrolegids voor pluimveeslachthuis en uitsnijderij 

 ACS – Gids 019 : Productie van voedingsmiddelen in de sectoren : Vleesproducten - Kant en 
klaar gerechten - Salades - Natuurdarmen 

 ACS – Gids 017 : Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen 

 ACS – Gids 022 : sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie 

 ACS – Gids 026 : autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij 

 ACS – Gids 029 : autocontrolegids voor productiebedrijven van verpakt water, frisdranken en 
sappen en nectar	

 ACS – Gids 039: autocontrolegids voor groothandel in voeding (comeos) 

 ACS – Gids 032: autocontrolegids voor de vis sector 
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ACS = Autocontrolesysteem 
Gelieve bij de ACS gidsen het gewenste onderdeel te omschrijven. 

 
Is het bedrijf reeds gecertificeerd? Specificeer aub, (standaard, niveau, ...) :  
(Gelieve een kopie van het certificaat door te geven) 
 
Datum van eind geldigheid van vorige certificaat:  
 
Heeft het bedrijf de laatste versie van de te evalueren standaard in zijn bezit? 
Versie van de te evalueren standaard :  
 
!!Voor autocontrole : Wij willen uw aandacht vestigen dat u moet beschikken over een officiële 
versie van de gids. Voor de ondernemingen “multi-sites” dat elke site beschikt over een toegang tot 
een originele versie die eigendom is van de groep.  
 
O   Ja   O   Nee: aanraden om deze aan te schaffen 
 
Voldoet het bedrijf aan de voorwaarden om de standaard te laten evalueren? 
O   Ja   O   Nee: aanraden om stappen te ondernemen 
 

3. Onderwerp 
CATEGORIEN GFSI      

 

O   1 Eieren 

O   2 Rood vlees –gekoeld en diepvries 

O   3 Vlees van gevogelte – gekoeld en 
diepvries 

O   4 Vis, schaal- en schelpdieren – gekoeld 
en diepvries 

O   5 Land- en Tuinbouwproducten - vers 

O   6 Zuivelproducten 

O   7 Vleesproducten en vleesbereidingen 

O   8 Visproducten en visbereidingen 

O   9 Ongekoeld houdbaar hermetisch 
verpakt (blik, glas, UHT, ...) 

O  10 Consumptieklare en panklare producten 

O  11 Dranken 

O  12 Bakkerswaren en bakproducten 

O  13 Gedroogde producten 

O  14 Zoetwaren 

O  15 Snacks en ontbijtgranen 

O  16 Oliën en vetten 

O  17 Voedselingrediënten 

O  18 Distributie 
 
 

 
BESCHRIJVING 

 

Product, proces, markt, ....(gelieve en complete lijst van producten door te sturen, evenals een flow chart en het 
bedrijfsplan met de verschillende productielijnen erop aangegeven) 
 
 
 
 

 
Het bedrijf levert:  O    Business to business (B to B) 

O    Business to consumer (B to C) 
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De onderneming besteedt een deel van zijn process uit aan een andere onderneming?  
 
O nee   O ja (de naam(en) van de onderaannemer(s) geven) 

 

4. Onderdelen van de evaluatie 

 
O    Audit 
O Metingen 

 

Beschrijving (parameter, eventueel gevraagd materieel, limieten, ....) 
 

 
O Bemonsteringen 

Beschrijving (matrix, plaats, gewenste methode, .....) 
 

 

O    Analyses 

Beschrijving (matrix, parameter, hoeveelheid, gewenste methode, eventueel gewenste onderaannemer.....) 
 

 

 
5. Extra informatie productiesite 

 
Naam van uw consultent (Indien van toepassing):  
 
Bedrijfsoppervlakte: Totaal: 

Productie (+opslag): 
(Gelieve het bedrijfsplan door te sturen met de verschillende productielijnen erop aangegeven) 
 
Personeel: Aantal voltijdse equivalenten: 
 
Omzet: 
 
Aantal HACCP plannen:  
 
Productieperiode: O Niet seizoensgebonden 

 O Seizoensgebonden 
 
Shift werk? Ja - Nee 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Productie-uren 
 
 

       

Geproduceerde 
producten 
 
 

       

 
Bij specifieke info: zie bijlage          van deze aanvraag. 

 

6. Gewenste auditdatum 
 
Gelieve 4 dagen/periodes te noteren: 
1)        2) 
3) 4) 
 

7. Kennisgeving van wijzigingen 

 

Alle wijzigingen betreffende de inlichtingen die in dit document worden verstrekt, in het bijzonder aan : 
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§ Juridisch, commercieel statuut van de maatschappij, 
§ Eigenaar of organisatie, 
§ Contact personen, 
§ De te realiserende activiteiten in het kader van de certificatie zijn 
§ Management systeem en proces, ... 

 
Moeten zo snel mogelijk schriftelijk meegedeeld worden aan Inscert Partner. 

 

 
 

Voorbehouden aan de verantwoordelijke bij Inscert Partner: 
 
Beschikt Inscert Partner reeds over de nodige bekwaamheden (methodes, medewerkers, materiaal)? 
 
O   Ja   O   Nee              O onderzoek over opstarten nieuw project 
 
Aanvraagreview:  
 
Datum:  
 


