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Beste OCI,
Bijgevoegd vindt u de checklist voor de dierlijke lastenboeken.
Deze is als volgt opgebouwd:
Ze bestaat uit 1 enkel tabblad, waarbij de verschillende lastenboeken horizontaal
opgelijst zijn, en de vragen verticaal. Het betreft alle mogelijke vragen van de sectorgids
en de CodiplanPLUS lastenboeken.
Soms wordt er meer uitleg gegeven bij een bepaald punt, dat is dan terug te vinden in
de kolom "meer info". Het betreft dan bijkomende uitleg uit de gids of het lastenboek.
Er bestaat zowel een Franstalige als een Nederlandstalige versie.
De codes van de vragen is uniek. Dat was al het geval voor de eisen uit de sectorgids,
maar niet voor die van CodiplanPLUS. Om dit te bewerkstelligen hebben we bijkomend de
diersoort gespecificeerd (P voor varken, B voor Rund en L voor konijn) en een "+"
toegevoegd, zodat het duidelijk is dat het een vereiste uit een CodiplanPLUS lastenboek
betreft. Bvb voorwaarde P3+ betreft een punt uit het CodiplanPLUS Varken lastenboek.
De dierenwelzijnsnormen die uit de gids verdwenen zijn, en die niet als dusdanig in een
CodiplanPLUS lastenboek terug te vinden zijn, hebben we de extensie "AW" gegeven, wat
staat voor "Animal Welfare". Bvb K16AW betreft een dierenwelzijnsnorm voor kalveren,
die niet meer in de versie 4 van de G040 PDP opgenomen is. Bedoeling is dat die kan
opgenomen worden in de (nog goed te keuren) Codiplan Standaard.
Door te "spelen" met de filters is het mogelijk een gepersonaliseerde checklist samen te
stellen, over de lastenboeken heen.
Wenst u bijvoorbeeld een combi-audit G040 PDP met CDP+V in te geven, met als
activiteiten 'runderen', 'varkens' en 'transport van runderen' , dan vinkt u volgende
activiteiten aan in de kolom 'activiteiten' onder de G040 PDP:
•
•
•
•
•

Alle
CDP+V
kort transport van landbouwhuisdieren (runderen)
runderen
varkens

Hiermee bekomt u een aangepaste checklijst met 161 vragen.
Er is nog geen systeem uitgewerkt om de beoordeling van de verschillende punten in
deze excel te noteren. We zijn momenteel met onze IT aan het bekijken hoe we dit
verder kunnen aanpakken. Bedoeling zou zijn dat een excelchecklijst aan de audit in de
databank kan gekoppeld worden, en dat de beoordeling automatisch kan geïnterpreteerd
worden.
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Het zal ook mogelijk zijn de gepersonaliseerde checklist rechtstreeks in de toepassing in
te vullen. U kan in de testomgeving http://test.oci.codiplan.azure.im014.be al bekijken
hoe dit uitgewerkt is.
Voorlopig is het nog niet mogelijk een CDP+R audit in te geven via de Codiplandatabank.
Dat moet tot nader order nog via de Belbeefdatabank gebeuren, aangezien de link met
de Sanitelgegevens en de duurzaamheidsmonitor ingebed zijn in de Belbeefdatabank.
Ook hier wordt op korte termijn naar een oplossing gezocht om de auditgegevens in de
Codiplandatabank te kunnen ingeven, die dan overgenomen zullen worden in de
Belbeefdatabank.
U kan deze checklist gebruiken om uw eigen checklist samen te stellen, erop
vertrouwende dat alle punten uit de G040 PDP en de CodiplanPLUS lastenboeken hier in
opgenomen zijn.
Mocht u toch onvolkomenheden vaststellen, laat niet na ze aan ons door te geven, zodat
we verbeteringen kunnen aanbrengen.
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