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INSPECTIELIJST HYGIËNEPUNTEN ENTREPOTS 

Code HPIE0103A       Versie 1.0   
  
Ingangsdatum 17 februari 2021   

 
Inspectielijst Hygiénepunten Entrepots (VO (EG) 852/2004 art 4 en VO (EU) 142/2011 art 
19 b en c)  
 

1. Voldoet het entrepot aan VO (EG) 852/2004 art 4 en VO (EU) 142/2011 art 19 b en c?  

� Ja  ga naar deel II.   

� Niet beoordeeld (herinspectie) 

� Nvt (betreft uitsluitend een aanvraag voor hooi en stro en/of levende 
producten 

� Nog te beoordelen, zie vragen 2 t/m  

 

2. Is voor de erkenningsaanvraag een plattegrond met de erkende ruimte(n) aangeleverd en is 
op de plattegrond per ruimte aangegeven welke erkenning is aangevraagd? 

� Ja 

� Nee 

� Nvt 

� Niet geïnspecteerd 

 
3.       Kunnen alle werkzaamheden in de bedrijfsruimten goed worden uitgevoerd? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee   voldoet niet  

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

 Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
 -------------------------------------------  
 

4. Kunnen DBP gescheiden en op de juiste temperatuur worden opgeslagen? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
 -------------------------------------------  
 

5. Voldoen de vloeroppervlakken aan de eisen? 
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� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
   --------------------------------------------  

6. Voldoen de muuroppervlakken aan de eisen? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
   -------------------------------------------- 
  

7. Voldoen de plafonds aan de eisen? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
 ------------------------------------------- 

 

8. Voldoen de ramen en andere openingen aan de eisen? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
 ------------------------------------------- 
 

9.  Voldoen de deuren aan de eisen? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 
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   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
 ------------------------------------------- 
 

10.  Zijn de bedrijfsruimten schoon en goed onderhouden? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
   ------------------------------------------- 
  

11. Wordt ophoping van vuil en vorming van condens en schimmel voorkomen? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
   -------------------------------------------- 
  

12. Worden schadelijke organismen voorkomen en of bestreden? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
   ------------------------------------------- 
 
13. Voldoen oppervlakken incl. van apparatuur aan de eisen? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
   ------------------------------------------- 
 

14. Voldoen de schoonmaak -, ontsmettings- en opslagvoorzieningen van gereedschap en 
apparatuur? 

� Ja  Voldoet 
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� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
   ------------------------------------------- 
 

15. Worden alle materialen die met voedsel in aanraking komen afdoende schoongemaakt en 
ontsmet? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
   ------------------------------------------- 
 

16. Zijn de vervoermiddelen en of recipiënten schoon en goed onderhouden? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
   ------------------------------------------- 
 

17. Is de apparatuur, indien nodig, voorzien van passende controlemiddelen? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
   ------------------------------------------- 
 

18. Voldoet de opslag van de verpakkingen aan de gestelde eisen? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 
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   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
   ------------------------------------------- 
 

19.  Kan de onmiddellijke verpakking en verpakking een bron zijn voor verontreiniging? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
   ------------------------------------------- 
  

20. Wordt al het afval gedeponeerd in geschikte afvalcontainers? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
   ------------------------------------------- 
 

21. Wordt het afval hygiënisch afgevoerd? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
   ------------------------------------------- 
 

22. Worden R&O middelen gescheiden van levensmiddelen opgeslagen? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
   ------------------------------------------- 
 

23. Voldoet de persoonlijke hygiëne aan de eisen? 

� Ja  Voldoet 
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� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
   ------------------------------------------- 
  

24. Wordt verontreiniging en bederf voorkomen? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
   ------------------------------------------- 
  

25. Worden de productiemedewerkers opgeleid en gecontroleerd op het gebied van hygiëne? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
   ------------------------------------------- 

26.  Voldoet de temperatuurbeheersing? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
   ------------------------------------------- 

  

27. Kan het bedrijf aantonen dat het water wat gebruikt wordt van drinkwaterkwaliteit is? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
   -------------------------------------------  
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28. Zijn voldoende drinkwaterpunten aanwezig? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
   ------------------------------------------- 

29. Zijn er voldoende wasbakken voor het reinigen van de handen? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
   ------------------------------------------- 

30.  Kan niet-drinkbaar water voor b.v. brandbestrijding in het drinkwatersysteem komen? 

� Ja  voldoet niet  

� Nee  voldoet  

� Niet beoordeeld (herinspectie) 

 

31. Voldoet gerecycleerd water aan de eisen? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
   -------------------------------------------- 
  

32. Zijn de afvoervoorzieningen geschikt voor het doel? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
   ------------------------------------------- 
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33. Is er voldoende verlichting? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
   ------------------------------------------- 
 

34. Voldoet de ventilatievoorziening aan de eisen? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
   ------------------------------------------- 

35. Voldoet de toiletvoorziening aan de eisen? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
   ------------------------------------------- 

36. Voldoet de ventilatie van de sanitaire installaties aan de eisen? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
   ------------------------------------------- 

37.  Is er een adequate omkleedvoorziening aanwezig? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 
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   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
   ------------------------------------------- 
  

38. Is al het productiepersoneel vrij van ziektes die via voedsel overdraagbaar zijn? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
   -------------------------------------------   
  

 
 
  
   

 


	Code HPIE0103A       Versie 1.0

