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Beste OCI's,
Aangezien er nog een groot aantal veehouders die deelnemen aan andere erkende kwaliteitssystemen,
nog niet gecertificeerd blijken te zijn voor CDP+R, heeft de Raad van Bestuur van Belbeef beslist dat de
overgangsperiode voor veehouders uitzonderlijk en eenmalig verlengd kan worden tot 31/3/2015.
De basisprincipes wat betreft de "overgangsmaatregelen voor deelnemers aan reeds bestaande
systemen", zoals beschreven in de certificeringsregeling onder 10.2, blijven onverminderd van kracht.
Samenvattend moeten hiervoor de volgende stappen doorlopen worden:
1)Het toestemmingsformulier (de vroegere bijlage 5 van de certificeringsregeling, zie de bijlage) moet
door de sanitair verantwoordelijke van het beslag ondertekend worden en bezorgd aan Codiplan en
Belbeef.
2)De beheerder van het kwaliteitssysteem (Colruyt of BBQS), of de uitvoerende OCI, bevestigt de
certificatie voor dit kwaliteitssysteem.
3)Vervolgens wordt de betrokken veehouder geregistreerd in de databank met een overgangserkenning
tot 31/3/2015.
Om vervolgens het audit- en certificatieproces volledig te kunnen afwerken binnen de vooropgestelde
certificatietermijnen, zouden volgende data in acht moeten genomen worden (cfr "faciliteren combiaudits" van de certificeringsregeling).
1)veehouder heeft al een ACS certificaat (G-040 module C of G-037) dat uiterlijk op 31/3/2015 vervalt.
=> combi-audit CDP+R/ACS op uiterlijk 28/2/2015, zodat de certificatiebeslissing ten laatste op
31/3/2015 kan genomen worden.
2)veehouder heeft al een ACS certificaat (G-040 module C of G-037) dat na 31/3/2015 vervalt. =>
CDP+R audit op uiterlijk 28/2/2015, zodat de certificatiebeslissing ten laatste op 31/3/2015 kan
genomen worden. Indien de veehouder dat wenst kan het lopende ACS certificaat ingekort worden en
middels een combi-audit CDP+R/ACS een nieuwe cyclus van 3 jaar gestart worden.
3)veehouder heeft nog geen ACS certificaat. Idealiter moet dan de combi-audit CDP+R/ACS uiterlijk op
31/12/2014 uitgevoerd worden, om de 3 maanden die van toepassing zijn bij een initiële audit te kunnen
benutten.
In deze 3 gevallen wordt rekening gehouden met de maximale voorziene termijn tussen auditdatum en
certificatiebeslissingsdatum van 1 maand voor een ACS opvolgingsaudit en 3 maand voor een initiële
ACS audit. Uiteraard kan deze periode korter zijn indien de auditresultaten gunstig zijn of eventuele
nazendingen sneller kunnen uitgevoerd worden.
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