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Vraag  Toelichting 
Voldoet de bouwkundige staat van het 
bedrijf aan de eisen? 

Voor deze bedrijven zijn de algemene inrichtingseisen 
voor alle exploitanten van levensmiddelenbedrijven van 
toepassing. Zie hiervoor Bijlage II van Verordening (EG) 
nr. 852/2004 en Bijlage III van Verordening (EG) nr.  
853/2004. Het is niet de bedoeling om de inspectietaken 
van het project 'Erkenningverlening en onderhoud' te 
herhalen. De resultaten van de inspecties in het kader 
van de erkenningverlening resulteren in combinatie met 
de resultaten van een globale rondgang door het bedrijf 
in een oordeel over de bouwkundige staat/inrichting van 
het bedrijf. 

Voldoen de overige basisvoorwaarden 
aan de eisen? 

Onder de overige basisvoorwaarden vallen de volgende 
onderwerpen: de goede hygiënepraktijken (artikel 4, lid 
4 van de Verordening (EG) 854/2004), opleiding en 
bekwaamheid van het personeel en de behandeling van 
de dierlijke bijproducten in het bedrijf. 

Voldoet het bedrijf aan de hygiëne 
eisen? 

Zie de hygienevoorschriften in de Ver. 852/2004, bijlage 
II en Ver. 853/2004 bijlage III. Geef hierbij een oordeel 
op basis van de resultaten van inspecties in het kader 
van erkenningonderhoud die recent zijn uitgevoerd in 
combinatie met een globale rondgang door het bedrijf. 

Dekt de hygiënecode alle processen 
binnen het bedrijf af? 

Als de hygiënecode (of het goedgekeurde 
werkdocument) niet alle activiteiten binnen het bedrijf 
afdekt, moet het bedrijf voor die activiteiten die niet 
onder de code vallen een aanvullend HACCP-plan 
maken. Als er zo'n aanvulling is moet de inspectielijst 
audit eigen plan gebruikt worden en niet deze 
inspectielijst. 

Worden alle bewakingsprocedures ook 
uitgevoerd zoals ze zijn beschreven? 

De bewakingsprocedures moeten worden uitgevoerd, 
zoals deze door het bedrijf zijn vastgesteld. 

Zijn de corrigerende maatregelen 
doeltreffend? 

Het bedrijf heeft de verplichting om corrigerende 
maatregelen vast te stellen wanneer uit de bewaking 
zou blijken dat een kritisch controlepunt niet volledig 
onder controle is (artikel 5, lid 2 onder e van de 
Verordening (EG) nr. 852/2004) Corrigerende 
maatregelen zijn doeltreffend als ze ingrijpen op het 
proces en het product. 
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Zijn er verificatieprocedures om na te 
gaan of het HACCP plan naar behoren 
functioneert? 

Het bedrijf heeft de verplichting om procedures vast te 
stellen om na te gaan of de bedoelde maatregelen 
onder a t/m e van artikel 5, lid 2 van de Verordening 
(EG) nr. 852/2004 naar behoren functioneren (artikel 5, 
lid 2 onder f van de Verordening (EG) nr. 852/2004). 

Worden de omschreven 
verificatieprocedures uitgevoerd? 

Het bedrijf heeft de verplichting om procedures vast te 
stellen om na te gaan of de bedoelde maatregelen 
onder a t/m e van artikel 5, lid 2 van de Verordening 
(EG) nr. 852/2004 naar behoren functioneren (artikel 5, 
lid 2 onder f van de Verordening (EG) nr. 852/2004). Het 
bedrijf dient deze procedures ook daadwerkelijk uit te 
voeren. 

Kan men aantonen dat het beschreven 
HACCP-plan daadwerkelijk wordt 
toegepast? 

Het bedrijf moet de beschikking hebben over 
documenten van registraties, waaruit blijkt dat het 
beschreven HACCP-plan daadwerkelijk wordt 
toegepast. (artikel 5 lid 4 onder a van de Verordening 
(EG) nr. 852/2004. 

Zijn nieuwe gevaren en risico in het 
proces, product, grondstof of bij de 
gebruiker opgenomen? 

Nieuwe gevaren, risico's of wijzigingen in het proces, 
product, grondstof of gebruiker moeten in de laatste 
versie van het HACCP-plan zijn opgenomen. (artikel 5, 
lid 4 onder b van de Verordening (EG) nr. 852/2004). 

Garanderen de HACCP procedures dat 
producten van dierlijke oorsprong 
voldoen aan specifieke eisen? 

Het bedrijf moet beschikken over HACCP-procedures 
die de garantie bieden dat producten van dierlijke 
oorsprong voldoen aan de genoemde criteria in artikel 4, 
lid 5 van de Verordening (EG) 854/2004. 

Zijn er HACCP procedures die 
garanderen dat de juiste dieren op het 
slachthuis worden aanvaard? 

Het bedrijf moet beschikken over HACCP procedures 
die garanderen dat elk dier cq. elke groep dieren die op 
het terrein van het slachthuis worden aanvaard, aan de 
eisen voldoen genoemd in artikel 2 van Sectie II van 
Bijlage II van Verordening (EG) nr. 853/2004. 

Wordt de PHC gebruikt en de frequentie 
van onderzoek nageleefd? 

Alle pluimveeslachthuizen moeten een bemonstering en 
onderzoek uitvoeren in het kader van aanpak 
Campylobacter pluimveevlees. Hiertoe is door NEPLUVI 
en de overheid een nationaal, “privaat” Proces Hygiëne 
Criterium (PHC) afgesproken. Melding naar NEPLUVI 
opnemen! 
 
Er moeten door elke vleeskuikenslachthuis van 3 
koppels per week 5 karkassen worden onderzocht en 
beoordeeld op het aantal Campylobacter op nek-, of 
borstvel. 
PHC n=5, m 1000 kve/g,  M=10000 kve/g, c=3 
Bij overschrijding van het PHC moet het slachthuis 
stappen ondernemen om de slachthygiëne te 
verbeteren. 

Hoe vaak is er een overschrijding van de 
PHC geconstateerd? 

  

Zijn er acties aantoonbaar n.a.v. 
overschrijdingen van de PHC? 

Het pluimveeslachthuis moet de oorzaak van een 
eventuele trend richting ontoereikende resultaten 
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opsporen en maatregelen nemen om ontoereikende 
resultaten in de toekomst te voorkomen 

Wordt er door het pluimveeslachthuis 
een trendanalyse van de PHC uitslagen 
uitgevoerd? 

Er moet een trendanalyse van de resultaten worden 

bijgehouden conform de trendanalyse Salmonella 

 


