
Handtekening SD KV

Situatie Risico onpartijdigheid of vertrouwelijkheid Monitoring en controle Borging in KHB Impact/ Gevolgen (I) I-score Waarschijnlijkheid (L) L-score RPN (*) Bijkomende Acties Wie? Streefdatum I L
Nieuwe 

RPN

Wat is nu reeds in voege? Wat is nu reeds beschreven? Wat als risico zich ondanks monitoring en borging toch voordoet? Drop-down
Wat is de waarschijnlijkheid dat dit risico zich voordoet rekening houdend met 

monitoring en borging
Drop-down

Als RPN rood 
kleurt 

definieer 

Als RPN rood is: verplichte actie;                                                                                                
Als RPN oranje is definieer lange termijn verbeteractie.                                                          

RPN groen: OK, geen bijkomende actie vereist

Individuele bedrijfsbegeleiding en adviezen Bestaande klantenrelatie met pcfruit.  Interne audit + externe controle FAVV/FOD VVVL mogelijk ALG 102 - Arbeidsreglement Art 45
Deze adviezen kunnen beslissing van controleur 

beïnvloeden met ander resultaat van de controle
Hoog

Als iemand die advies verleent ook controles uitvoert is dit zeer 
waarschijnlijk. 

Hoog 100

De controles mogen niet gebeuren door mensen van de 
individuele telersbegeleiding (ST@F). Zie RF ORG 108: 

Organogram. Aanpassen in ASP 100 - verwijzing in ASP 100 naar 
Art. 45

HIW 3/10/2022 Hoog Laag 11

Proeven wetenschappelijk of industrieel onderzoek Bestaande professionele relatie met pcfruit Interne audit + externe controle FAVV/FOD VVVL mogelijk ALG 102 - Arbeidsreglement Art 45

Er zou wetenschappelijk of industrieel onderzoek 
gaande of gepland kunnen zijn of ooit gebeurd zijn op 
percelen van de producent/teler. ASP controleur zou 

kunnen betrokken zijn

Hoog
Als iemand die wetenschappelijk onderzoek uitvoert ook controles 

uitvoert is dit zeer waarschijnlijk
Hoog 100

pcfruit waarborgt dat een dergelijke professionele relatie geen 
invloed heeft op de uitvoering van controle werkzaamheden en 
betrokken medewerkes zijn geïnformeerd over dit risico en de 

noodzaak voor een neutrale en onafhankelijke attitude. Zie ALG 
102 en aanpassing in ASP 100..

HIW 3/10/2022 Hoog Laag 11

Producent/teler is lid van pcfruit Bestaande klantenrelatie met pcfruit monitoring via ERP ALG 102
Deze relatie kan beslissing van controleur beïnvloeden 

met ander resultaat van de controle
Laag

Lidmaatschap enkel nodig voor het ontvangen van de waarschuwing 
en kan geen invloed hebben op de controles ASP.

Laag 1 Geen actie nodig Laag Laag 1

Producent/teler is bestuurder van pcfruit Bestaande professionele relatie met pcfruit monitoring via ERP ALG 102
Deze relatie kan beslissing van controleur beïnvloeden 

met ander resultaat van de controle
Hoog Controleur maakt geen deel uit van het bestuur van pcfruit. Laag 11 Geen actie nodig Laag Laag 1

Producent/teler is klant van pcfruit Bestaande klantenrelatie met pcfruit monitoring via ERP ALG 102
Deze relatie kan beslissing van controleur beïnvloeden 

met ander resultaat van de controle
Laag Het klant zijn van pcfruit heeft geen gevolg voor de controles ASP. Laag 1 Geen actie nodig Laag Laag 1

Producent/teler financiert pcfruit Bestaande professionele relatie met pcfruit monitoring via ERP ALG 102
Deze relatie kan beslissing van controleur beïnvloeden 

met ander resultaat van de controle
Middel

Dit kan in kader van  onderzoeksprojecten, maar heeft geen invloed 
op controles ASP..

Laag 5 Geen actie nodig Laag Laag 1

Producentenorganisatie (PO) is lid van pcfruit Bestaande klantenrelatie met pcfruit monitoring via ERP ALG 102
Deze relatie kan beslissing van controleur beïnvloeden 

met ander resultaat van de controle
Laag Lidmaatschap heeft geen invloed op controles ASP. Laag 1 Geen actie nodig Laag Laag 1

PO is vertegenwoordigd in het bestuur van pcfruit Bestaande professionele relatie met pcfruit monitoring via ERP ALG 102
Deze relatie kan beslissing van controleur beïnvloeden 

met ander resultaat van de controle
Hoog Controleur maakt geen deel uit van het bestuur van pcfruit. Laag 11 Geen actie nodig Laag Laag 1

PO is klant van pcfruit Bestaande klantenrelatie met pcfruit monitoring via ERP ALG 102
Deze relatie kan beslissing van controleur beïnvloeden 

met ander resultaat van de controle
Laag Het klant zijn van pcfruit heeft geen gevolg voor de controles ASP. Laag 1 Geen actie nodig Laag Laag 1

PO financiert pcfruit Bestaande professionele relatie met pcfruit monitoring via ERP ALG 102
Deze relatie kan beslissing van controleur beïnvloeden 

met ander resultaat van de controle
Hoog

Dit kan in kader van  onderzoeksprojecten, maar heeft geen invloed 
op controles ASP..

Laag 11 Geen actie nodig Laag Laag 1

Producent/teler is goede professionele relatie van personeelslid Bestaande professionele relatie met personeelslid pcfruit
Aangifte bij het goedkeuren van de producenten en/of percelen door 

personeelslid pcfruit
ASP 100 - Arbeidsreglement Art 45

Deze relatie kan beslissing van controleur beïnvloeden 
met ander resultaat van de controle

Hoog Komt af en toe voor, niet vaak Middel 44
Voorzie vakje in RF ASP 100 checklist waarbij ASP controleur 
aangeeft dat hij geen banden heeft met teler en dit bij elke 

controle. Verwijzing in ASP 100 naar Art. 45
HIW 3/10/2022 Hoog Laag 11

Producent/teler is familie van personeelslid Bestaande familiale relatie met personeelslid pcfruit
Aangifte bij het goedkeuren van de producenten en/of percelen door 

personeelslid pcfruit
ASP 100 - Arbeidsreglement Art 45

Deze relatie kan beslissing van controleur beïnvloeden 
met ander resultaat van de controle

Hoog Komt zelden voor Laag 11
Voorzie vakje in RF ASP 100 waarbij ASP checklist controleur 
aangeeft dat hij geen banden heeft met teler en dit bij elke 

controle  & verwijzing in ASP 100 naar Art. 45
HIW 3/10/2022 Hoog Laag 11

Verloning personeelslid Resultaat controle Vast maandloon Arbeidsovereenkomst Vergoeding kan beslissing van controleur beïnvloeden Hoog
Personeelslid ontvangt vast maandloon, vastgelegd in 

arbeidsovereenkomst, waardoor resultaat controle niet kan 
beïnvloed worden.

Laag 11 Geen actie nodig Hoog Laag 11

Informatie die is verkregen of gecreëerd tijdens de uitvoering van de 
ASP controle niet vertrouwelijkheid behandelen

Publiek verspreiden geen specifieke monitoring of controle Arbeidsreglement Art 45 Klacht klant, verlies klant Hoog Personeel pcfruit is gewend met vertrouwelijke gegevens te werken. Laag 11 Verwijzing in ASP 100 naar Art. 45 + meenemen in opleiding HIW 3/10/2022 Hoog Laag 11

Persoonlijke gegevens verspreiden Publiek verspreiden GDPR Arbeidsreglement Art 45 Sanctie Hoog Personeel pcfruit is gewend met vertrouwelijke gegevens te werken. Laag 11 Verwijzing in ASP 100 naar Art. 45 + meenemen in opleiding HIW 3/10/2022 Hoog Laag 11

Beroepsgeheim - intellectuele eigendom PC fruit verliest intellecuele eigendomsrechten geen specifieke monitoring of controle Arbeidsreglement Art 45 Sanctie Hoog Personeel pcfruit is gewend met vertrouwelijke gegevens te werken. Laag 11 Verwijzing in ASP 100 naar Art. 45 + arbeidscontract + 
meenemen in opleiding

HIW 3/10/2022 Hoog Laag 11

Leveranciers - concurrentie, vertrouwelijkheid, geheimhouding Lekken van vertrouwelijke informatie, onterechte concurrentie interne audit RF ADM 500
Vertrouwelijke informatie komt bij verkeerde personen 

terecht
Hoog

Door het ondertekenen van  de aannemingsovereenkomst ADM 500 
wordt de waarschijnlijkheid van het risico ingeperkt

Laag 11 Geen actie nodig Hoog Laag 11

Controleur merkt ziektes/plagen op waarvoor een meldingplicht 
bestaat

Teler vraagt controleur om de melding van ziekte/plaag niet te doen
Controleur is opgeleid en weet voor welke ziekte/plaag er een 

meldingsplicht bestaat - info FAVV
ASP 100 - OPL_ASP_001 FAVV voert een extra controle uit bij pcfruit. Middel Ook teler is op de hoogte van de meldingsplicht Laag 5 Geen actie nodig Hoog Laag 11

(*): Risk Priority Number

6. Meldingsplicht

na nemen van bijkomende acties

3.       Relatie van personeel van pcfruit

1.       Activiteiten van pcfruit

2.       Relatie van pcfruit

5.      Vertrouwelijkheid

4.       Verloning

RF ALG 102
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