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Aanvraag per post, fax of e-mail terugsturen: 

 

Melkcomité (CDL) – dienst certificering  

Route de Herve 104 

4651 BATTICE 

e-mail: certification@comitedulait.be 

Fax : 087/69.26.40 

Tel : 087/69.26.02 (08 – 42) 

 

Naam en voornaam 
 

Adres van het landbouwbedrijf 

 

 

Briefwisselingsadres   
(in geval verschillend van het landbouwbedrijf) 

 

 PE-nummer 
 

BTW-nummer (= ondernemingsnr.) 
 

Nummer van vestigingseenheid en 

adres (staat op factuur FAVV) 

 

Fytolicencie nummer 
 

GLB nummer 
 

 

Telefoon- en GSM-nummer 

 

 

Fax-nummer 
 

E-mail  
 

 

 

Ik wens dat Comité du Lait, route de Herve 104-4651 Battice, de audit uitvoert op mijn landbouwbedrijf 

overeenkomstig de sectorgids(en) van de autocontrole en/of het (de) lastenboek(en) die hieronder 

opgenomen zijn. Ik verbind mij ertoe de met de factuur verstuurde algemene voorwaarden te respecteren (de 

betaling betekent dat de voorwaarden geaccepteerd worden).  Gelieve de 3 pagina’s terug te sturen (indien u 

niet actief bent in de dierlijke of in de plantaardige sector, gelieve het blad te doorkruisen). 

Ik verbind mij ertoe om te voldoen aan de certificeringseisen en alle informatie te verstrekken die nodig is 

voor de audit.  Ik deel aan CDL elke wijziging mee betreffende mijn bedrijf en/of haar activiteiten. 
 

Gelezen en goedgekeurd, 

  

Datum: Handtekening : 
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Kruis in de onderstaande tabel de activiteiten + lastenboeken aan die gecontroleerd dienen te worden op uw 

bedrijf.  

 

PRIMAIRE DIERLIJKE PRODUCTIE 

  

 IKM 

Melk 
 

 
CodiplanPLUS Rund 

Mestvee (ex-Meritus) 
 

 Sectorgids autocontrole G040 (FAVV) (*) – 

met X aankruisen 

Melk  

Verkoop van melk aan de consument (via Melkautomaat : 

JA – NEEN) 

 

Mestvee  

Vleeskalveren  

Varkens (aantal : …………)  

Paardachtigen (paarden – ezel) (aantal : …………)  

(°) Leghennen (aantal : …………)  

(°) Braadkippen (aantal : …………)  

(°) Gebruikspluimvee bestemd voor uitvoer ?  

JA NEEN  

Rechtstreekse verkoop aan de consument van eieren  

Kleine herkauwers en hertachtigen (aantal : …………)  

(*) alle activiteiten moeten verplicht gecontroleerd worden 

 

RUWVOEDERPRODUCTIE Met x aankruisen 

Alléén voor het voederen van eigen vee  

Verkoop van ruwvoeder Aan een landbouwer – aan een handelaar 

 

(**) Activiteiten : hooi – weide- en raaigras – voordroogkuil – kuilmaïs – voederbieten  –  

 

andere (te beschrijven) : ……………………………………………………………….  

(**) de geproduceerde ruwvoeder omcirkelen  

Naam en voornaam : 

 



Comité du Lait vzw REGISTRATIEBLAD FEU-CER-00001(5) 

Aanvraag audit  
 

________________________________________________________________________________________________ 

    3 / 3 

 

     

 
 

 

Naam en voornaam 
 

 

Kruis in de onderstaande tabel de activiteiten aan die gecontroleerd dienen te worden op uw bedrijf.  

 

PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE 

  

Vegaplan Standaard / 

Sectorgids autocontrole 

G040 (FAVV) 

Suikerbieten   

Suikerbieten bestemd voor de biobrandstoffen/vloeibare biomassa industrie  

Granen, olie- en eiwithoudende gewassen (GOE)  

Granen, olie- en eiwithoudende gewassen (GOE) met stockage (= > 6 

weken) 

 

Granen, olie- en eiwithoudende gewassen bestemd voor de 

biobrandstoffen/vloeibare biomassa industrie 

 

Onrijpe granen en bijhorende producten  

Aardappelen   

Aardappelen – met stockage  

Bereiden van aardappelen  

Verpakken van aardappelen  

Industriegroenten - akkerbouwmatig  

Industriegroenten – intensief (wassen, snijden, voorbereiden, …)  

Groenten – versmarkt, openluchtteelt  

Groeten – versmarkt, beschutte teelt  

Aangesloten bij een telersvereniging   JA / NEEN 

Hardfruit (vb.appel, peer, kers, kriek, pruim, perzik)  

Kleinfruit (vb. aardbei, druiven, witte en rode bes, kruisbes, noten, 

framboos, braambessen,…) 

 

Directe verkoop aan de consument (aardappelen, fruit, groenten)  

Cichorei  

Zaaizaad en nevenproducten (vb. stro)  

Plantgoed/pootgoed  

 

  

Klassement en archivering: informaticadossier van de producent 

 


