
CERTIFICAAT 
 

Autocontrolesysteem  
 

VINÇOTTE nv, 
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, België 
 
 

Wij bevestigen dat    Meco nv 
 

Gevestigd te    Leegaardsdijk 2  
    8400 Oostende 
    België 
 

Bedrijfsnummer : 0416.514.832 

Vestigingseenheidsnummer : 2.211.360.171 

 
Voldoet aan alle wettelijke eisen gesteld  in het KB van 14 november 2003 betreffende de autocontrole, de 
meldingsplicht en de traceerbaarheid  in de voedselketen en in overeenstemming met de eisen van de 
verordening EG 178/2002, voor de volgende activiteiten : 

 
Uitsnijden, uitbenen en (opnieuw) onmiddellijk verpakken van pluimvee/ 
loopvogels. 
 
Dit certificaat heeft betrekking op de sectoriële autocontrolegids  « Generische autocontrolegids voor 
pluimveeslachthuis en -uitsnijderij en inrichtingen die gehakt vlees, vleesbereidingen, separatorvlees op 
basis van pluimveevlees produceren », versie 2. 
Voor de vastgestelde B non-conformiteiten wordt verwezen naar het keuringsrapport 

 
Certificaat n° : F21/AC/005  
Bijhorend bij rapport n° : 60667007 Meco ACS 2020 
Uitreikingsdatum  certificaat : 8 januari 2021 
Vervaldatum certificaat : 7 januari 2022  

 
Dit certificaat werd toegekend volgens de algemene voorwaarden van toepassing op de 
autocontrolecertificatie van  VINÇOTTE nv. 

 
 

 Voor de Certificatie-instelling  : 

 
Frédéric Mingelgrün 

Voorzitter Certificatiecommissie 

 

 

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 ▪ 1800 Vilvoorde ▪ België BTW BE 0462.513.222 ▪ RPR Brussel  ▪ BNP Paribas Fortis: BE24 2100 4113 6338 ▪ BIC: GEBABEBB 



CERTIFICAAT 
 

Autocontrolesysteem  
 

VINÇOTTE nv, 
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, België 
 
 

Wij bevestigen dat    Meco nv 
 

Gevestigd te    Leegaardsdijk 2  
    8400 Oostende 
    België 
 

Bedrijfsnummer : 0416.514.832 

Vestigingseenheidsnummer : 2.211.360.171 

 
Voldoet aan alle wettelijke eisen gesteld  in het KB van 14 november 2003 betreffende de autocontrole, de 
meldingsplicht en de traceerbaarheid  in de voedselketen en in overeenstemming met de eisen van de 
verordening EG 178/2002, voor de volgende activiteiten : 

 
Uitsnijden, uitbenen en (opnieuw) onmiddellijk verpakken van runderen, 
varkens, eenhoevigen, schapen en geiten en wild. Vleesbereidingen op 
basis van rund, kalveren, paard, varken, schaap, lagomorfen, wild en 
gevogelte. 
 
Dit certificaat heeft betrekking op de sectoriële autocontrolegids  « Generische Autocontrolegids voor 
slachthuisen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt vlees, vleesbereidingen en 
separatorvlees voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren », versie 2. 
Voor de vastgestelde B non-conformiteiten wordt verwezen naar het keuringsrapport 

 
Certificaat n° : F21/AC/006  
Bijhorend bij rapport n° : 60667007 Meco ACS 2020 
Uitreikingsdatum  certificaat : 8 januari 2021 
Vervaldatum certificaat : 7 januari 2022  

 
Dit certificaat werd toegekend volgens de algemene voorwaarden van toepassing op de 
autocontrolecertificatie van  VINÇOTTE nv. 

 
 

 Voor de Certificatie-instelling  : 

 
Frédéric Mingelgrün 

Voorzitter Certificatiecommissie 

 

 

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 ▪ 1800 Vilvoorde ▪ België BTW BE 0462.513.222 ▪ RPR Brussel  ▪ BNP Paribas Fortis: BE24 2100 4113 6338 ▪ BIC: GEBABEBB 



CERTIFICAAT 
 

Autocontrolesysteem  
 

VINÇOTTE nv, 
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, België 
 
 

Wij bevestigen dat    Meco nv 
 

Gevestigd te    Leegaardsdijk 2  
    8400 Oostende 
    België 
 

Bedrijfsnummer : 0416.514.832 

Vestigingseenheidsnummer : 2.211.360.171 

 
Voldoet aan alle wettelijke eisen gesteld  in het KB van 14 november 2003 betreffende de autocontrole, de 
meldingsplicht en de traceerbaarheid  in de voedselketen en in overeenstemming met de eisen van de 
verordening EG 178/2002, voor de volgende activiteiten : 

 
Bereiden van maaltijden en maaltijdcomponenten.Préparations de repas et 
composants de repas. 
 
Dit certificaat heeft betrekking op de sectoriële autocontrolegids  « Gids het ontwikkelen van 
autocontrolesystemen bij de productie van voedingsmiddelen in de sectoren:  vleesproducten, kant-en-
klaargerechten, salades,  natuurdarmen », versie 2. 
Voor de vastgestelde B non-conformiteiten wordt verwezen naar het keuringsrapport 

 
Certificaat n° : F21/AC/007  
Bijhorend bij rapport n° : 60667007 Meco ACS 2020 
Uitreikingsdatum  certificaat : 8 januari 2021 
Vervaldatum certificaat : 7 januari 2022  

 
Dit certificaat werd toegekend volgens de algemene voorwaarden van toepassing op de 
autocontrolecertificatie van  VINÇOTTE nv. 

 
 

 Voor de Certificatie-instelling  : 

 
Frédéric Mingelgrün 

Voorzitter Certificatiecommissie 

 

 

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 ▪ 1800 Vilvoorde ▪ België BTW BE 0462.513.222 ▪ RPR Brussel  ▪ BNP Paribas Fortis: BE24 2100 4113 6338 ▪ BIC: GEBABEBB 
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