
 

 
Pagina 1 van 2 

AUDITPROCES BELGIAN CONTROLLED VEAL (BCV) 
 
Dit auditproces beschrijft hoe tewerk wordt gegaan bij de uitvoering en de opvolging van de controles 
in het kader van het BCV-project. 
 
Elke deelnemer aan het Belgian Controlled Veal (BCV)-controleschema verbindt er zich toe alle 
Europese, nationale en regionale regelgeving, die op hem van toepassing is, nauwgezet na te leven. 
De wettelijke reglementeringen van de Europese, de nationale en de regionale overheden stipuleren 
aldus de minimumvoorwaarden. Hiertoe dient elke veehouder te voldoen aan van de voorschriften 
vervat in de hoofdstukken 2 (algemene voorwaarden) en 3.4. (vleeskalveren) uit de door het FAVV 
goedgekeurde sectorgids “autocontrole primaire dierlijke productie” met referte G-040. Het beschikken 
over een geldig certificaat of attest voor de hiervoor bedoelde hoofdstukken is een basisvereiste om 
toegelaten te worden tot het BCV-controleschema. 
 
Daarenboven verbindt de deelnemer aan het BCV-controleschema zich ertoe alle bijkomende 
voorwaarden, vervat in het lastenboek BCV, nauwgezet na te leven (Administratie en traceerbaarheid 
– Groeibevorderaars – Diergeneesmiddelengebruik – Voeders - Diergeneeskundige handelingen - 
Vervoer van kalveren).  Hierin zijn de voorwaarden ook uitgewerkt, waaraan voldaan moet worden om 
te komen tot certificatie (controleschema, certificatieprocedure). 
 
Als een deelnemer beslist om aan te sluiten bij de controles in het kader van het BCV-project, wordt 
eerst een contract met deze afgesloten.  Dit document bevat de algemene voorwaarden voor de 
certificatie zoals rechten en plichten der partijen, aansprakelijkheid, registraties, confidentialiteit, 
klachtenbehandeling, tarieven, onpartijdigheid,… 
De veehouder tekent tevens een volmacht waarbij toestemming gegeven wordt aan Sanitel om 
gegevens betreffende de opgezette loten aan de inspectie-instelling door te geven.  Deze bestanden 
worden geimporteerd in de database KIS (kalfinfomatiesysteem). 
De inspecteurs krijgen een planning waarop de te controleren loten worden vermeld. 
Uitgevoerde controles met bijhorende staalnames worden geregistreerd in de SGS database 
“Kalfinformatiesysteem”. 
Per controle wordt een rapportnummer toegekend  
Resultaten van analyses worden bijgehouden in een database. 
Wanneer integraties melden dat kalveren slachtrijp zijn wordt een slachtmelding voor deze kalveren 
gemaakt. 
Deze slachtmeldingen worden naar het slachthuis, de mester of de integratie verstuurd. 
Bij de slachthuizen worden eveneens controles uitgevoerd (administratief en staalname). 
Per controle wordt een rapportnummer toegekend, waaronder later ook de resultaten van de analyses 
worden bewaard.  
De controle op de geldigheid en exclusiviteit van de slachtingen wordt uitgevoerd aan de hand van 
slachtbestanden die door de slachthuizen worden doorgestuurd. 
Deze gegevens worden opgeslagen in de database. 

https://www.vegaplan.be/nl/landbouwers-loonwerkers/documenten/dierlijk
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Alle controles, audits en staalnames worden onaangekondigd, op onregelmatige tijdstippen en door 
inspecteurs aangesteld door het controle-organisme, uitgevoerd.  Het controle- en staalnameformulier 
wordt steeds getekend door de controleur en de gecontroleerde (kalverhouder, slachthuis). 

Non-conformiteiten 
Telkens wanneer er afwezigheid van conformiteit met de voorwaarden van het lastenboek vastgesteld 
wordt, in het aspect documentatie en/of implementatie, is er sprake van een non-conformiteit. Op basis 
van de aard van de vaststelling wordt beslist over eventuele sancties (zie hiervoor lastenboek BCV dat 
steeds opgevraagd kan worden).  Een deelnemer kan tegen een getroffen sanctie steeds beroep 
aantekenen.  Dit beroep wordt afgehandeld volgens de procedures van het certificatie-organisme.   

Toekenning van het certificaat 
Indien na de audit blijkt dat geen afwijkingen t.o. het lastenboek werden opgemerkt, wordt een 
conformiteitscertificaat uitgesteld onder de vorm van een slachtmelding. Het conformiteitscertificaat 
wordt toegekend op basis van een autonome beslissing van SGS en is enkel geldig voor elk specifiek 
lot gecontroleerde kalveren. 
Verder worden er op basis van het jaarverslag dat ook aan een onafhankelijke adviesraad wordt 
gepresenteerd ter controle van de werking OCI, certificaten al dan niet uitgereikt aan de integraties die 
voldoen aan de geldende voorwaarden van het BCV-lastenboek. Voor zelfstandige mesters worden 
geen certificaten uitgereikt gezien hun status per opzetronde kan evolueren. 
De scope vermeld op de certificaten: “ De kweek van vleeskalveren volgens het lastenboek “ of “ het 
exclusief slachten en versnijden van kalveren gekweekt volgens het lastenboek “. 
Deze certificaten hebben en looptijd van 1 jaar en worden uitgeschreven per integratie met in bijlage 
de aangesloten mesters. 

Gebruik van het certificaat 
Het certificaat is een uniek document dat uitgegeven wordt door het certificatie-organisme. 
Het certificaat wordt op naam toegekend aan de deelnemer, die de enige is die gebruik mag maken 
van het certificaat. 
In geen geval, en het behoort tot de verplichtingen van de deelnemer om hierover te waken, mogen de 
klanten of afnemers van de deelnemer, gebruik maken van het certificaat. 
Ook mag de deelnemer het certificaat enkel gebruiken voor of in verband brengen met producten zoals 
beschreven in het certificaat. 
Het certificaat dient teruggestuurd te worden na het verlopen van de geldigheidsduur. 

Intrekking van het certificaat 
Het certificaat van de contractant kan worden ingetrokken door het certificatie-organisme. Het 
certificatie-organisme beslist hierover op basis van de resultaten van de controles zoals beschreven in 
het controleschema.  
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