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Inleiding
Ten behoeve van de implementatie van het Handboek VVA-certificaat door Controlerende
Instanties (CI's) is deze aanvullende bijlage gemaakt om de beoordelingscriteria eenduidig te
kunnen interpreteren en aan te geven op welke niveaus afgekeurd wordt. Zie onderstaande tabel.
In de tabel is per beoordelingscriterium omschreven op welk niveau (perceel, ras, gewas) een
aardappelteler afgekeurd kan worden wanneer een maatregel niet voldoende is geïmplementeerd.
Het is mogelijk dat bij een eerste fysieke bedrijfscontrole de teler toch nog de gelegenheid krijgt
om een niet (volledige) geïmplementeerde maatregel alsnog (volledig) te implementeren. Dit kan
ook door schriftelijk bewijs aan te dragen binnen een met de CI afgesproken termijn.
Administratieve vergissingen dienen zoveel mogelijk ter plaatse, na aantoning bewijslast door
teler aan de controleur, te worden opgelost.
Er moet bij 10% van deze telers een gerichte fysieke bedrijfscontrole worden uitgevoerd om te
controleren of de afgesproken maatregelen zijn geïmplementeerd. Wanneer blijkt dat de
betreffende maatregel niet is geïmplementeerd, vervalt het VVA-certificaat onmiddellijk.
Rapportage controlegegevens
De CI dient de controlegegevens in de Nederlandse taal aan te leveren volgens een vast format
(per afnemer vast te stellen, zie voorbeeld op: www.vavi.nl) en/of de afnemer toegang
verschaffen tot een digitaal archief.
Informeren telers over wijzigingen
De CI is verplicht wijzigingen in het VVA-certificaat (bijvoorbeeld na jaarlijkse herziening) te
melden aan alle telers. Dit kan door het verstrekken van de Telerhandleiding, aangezien daarin
de wijzigingen zijn vermeld en/of gemarkeerd.
Wijzigingen CI
De CI dient wijzigingen bij de CI (bijvoorbeeld adresgegevens, contactpersonen) aan de VAVI
door te geven. De actuele gegevens van de controlerende instanties zijn te vinden op
www.vavi.nl.
Residu-analyseonderzoek
Bladmonsters ten behoeve van residu-analyseonderzoek dienen genomen te worden uit het
midden van het perceel.
De resultaten van residu-analyses moeten voor aflevering bij de afnemer bekend zijn. De VAVI
kan in afwijking van deze regel aanwijzingen geven over periode van monstername en welke
bedrijven bemonsterd moeten worden. In 2020 heeft chloorprofam extra aandacht vanwege de
beëindiging van de toelating en het persistente karakter van de stof. Hierdoor is er risico op
overschrijding van de MRL in partijen die opgeslagen worden in een bewaarvoorziening en/of
gebruik wordt gemaakt van apparatuur die na toepassing van de kiemremmer onvoldoende
gereinigd is.
Duurzaamheid
Voor u als teler is er de mogelijkheid om aan de vrijwillige duurzaamheidsmodule VVAK mee te
doen in het kader van het VVA certificaat.
In het schema zijn o.a. eisen opgenomen m.b.t. biomassa voor energiedoeleinden (EU richtlijn
voor hernieuwbare energie: RED) evenals voor arbeid, flora & fauna, bodembeheer, (lokale)
economie, energie, gewasbeschermingsmiddelen, water etc.
VAVI
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In de Telerhandleiding VVAK is op pag. 19 t/m 23 in een aparte tabel (met rode omlijning)
vermeld aan welke extra eisen moet worden voldaan om naast het VVA-certificaat ook het
duurzaamheidscertificaat te verkrijgen.
Het duurzaamheidscertificaat van VVAK voldoet op het hoogste niveau ("goud") aan de FSAeisen van het SAI. Om dit te bereiken zonder het duurzaamheidscertificaat van VVAK verplicht
te stellen, zijn m.i.v. 2020 de nog ontbrekende eisen om "goud" te bereiken toegevoegd aan
VVA.
GMP Poortwachter
Akkerbouwmatig geteelde (bij)producten geteeld onder VVAK (en dus ook VVA) voldoen
aantoonbaar aan de door GMP+ gestelde eisen. Afnemers mogen deze certificaten gebruiken als
invulling van het zogenoemde 'Poortwachtersprincipe'.
Gegevens certificatie
Tijdens het bedrijfsbezoek dienen de CI’s met de teler af te stemmen op welke na(a)m(en) het
certificaat verleent opdat er niet meerdere VVA-certificaten op 1 adres uitgeschreven hoeven te
worden.
Indien de teler beschikt over een GLN-code van de bedrijfslocatie, kan -uitsluitend met
instemming van de CI- deze vermeld worden op het certificaat.
Ingangsdatum wijzigingen
Het VVA-schema wordt jaarlijks herzien. Zodra de VVA-documenten definitief zijn, worden
deze toegezonden aan de CI's en geplaatst op www.vavi.nl. De overgangstermijn is 2 maanden.
Geldigheid van het certificaat is 1 jaar. Op het certificaat dient de geldigheidstermijn van het
certificaat vermeld te worden. Deze einddatum dient gecommuniceerd te worden met de
afnemer. Uiterlijk 12 maanden na datum van certificatie moet het volgende bedrijfsbezoek
gepland zijn.

VAVI
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Tabel: Interpretatie, vorm toezicht en afkeuringsniveau Beoordelingscriteria VVA-certificaat
ALGEMEEN

Beoordelingscriteria VVA-Certificaat & Interpretatie

Vorm toezicht

Niveau afkeuring

1.

Jaarlijks voorafgaand aan bedrijfscontrole invullen van zelfbeoordelingschecklist (datum en ondertekening).
Interpretatie: Moet tijdens controle aanwezig en ingevuld zijn, anders wordt inspectie afgebroken. Bij maken afspraak
voor controle door controlerende instantie wordt teler hier op geattendeerd!

Administratieve
controle

Gewas

2.

Gebruik goed onderhouden en schone machines tijdens de teelt, oogst, transport, bewaring en aflevering. Deze
machines dienen geen lekkage en/of losse (glas)delen te vertonen. Indien direct contact tussen machine(olie) en
product dan gebruik van food grade olie.
Interpretatie: Controle op spiegel-, raam- en lichtbreuk, olieplekken onder machines, vetklodders, beschadigingen
transportbanden.Niet product-eigen stoffen (versleten onderdelen, rubber, vet, olie, glas) mogen niet in het (geoogste)
product kunnen komen.

Visuele inspectie*

Gewas*

3.

Het gebruik van machines welke in het teeltseizoen oogst, transport, bewaring en aflevering in aanraking zijn geweest
met GGO aardappelen is niet toegestaan.

Toezegging teler:
Visuele inspectie

Gewas

4.

Eenduidige registratie identiteit perceel (vastleggen perceelslocatie). Duidelijk aangeven welke percelen in aanmerking
komen voor het ‘VVA-certificaat’.
Interpretatie: Controleren hoe perceelslocatie vastgelegd is, bv. schets met ras en oppervlakte, perceelsnaam of code
en of dit overeenkomt met registratie bemesting en gewasbescherming. Rasscheiding moet visueel zichtbaar zijn bij
meerdere rassen.

Visuele inspectie*

Perceel*

5.

Identiteit percelen / partijen vastleggen bij opslag (label, plattegrond bewaarruimte, code).

Visuele inspectie*

Ras*

6.

Alle voor controle van VVA-certificaat vereiste registraties van teelt en bewaring, rapporten van controles en
certificaten ten minste 3 jaar bewaren.
Interpretatie: Bij eerste controle geldt dit niet met terugwerkende kracht, op dat moment moeten registraties van
minstens 3 maanden aanwezig zijn.

Administratieve
controle*

Gewas*

7.

(Gedeelten van) Partijen die niet aan VVA-certificaat criteria voldoen, niet samenvoegen maar separaat opslaan.
Interpretatie: Duidelijke scheiding tussen de partijen die wel en niet aan VVA voldoen.

Visuele inspectie

Ras

8.

Teler is verantwoordelijk voor, en ziet toe op verlading juiste perceel /partij.
Interpretatie: Toezegging teler; controle verladingbrief (aftekenen schone trailer) indien mogelijk.

Visuele inspectie;
Toezegging teler

Ras

VAVI
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9.

Bij wisseling van perceel / partij, alle knollen verwijderen van in- /uitschuurapparatuur (transportbanden, enz.).
Interpretatie: Controle of apparatuur schoon is en vrij van oude knollen.

Visuele inspectie;
Toezegging teler

Ras

10.

Registratie afgeleverde partijen (datum, afnemer)
Interpretatie: Registratie (door bewaren vrachtbrieven of afrekeningen) zowel afland als bewaarcellen.

Administratieve
controle

Ras

11.

Bewaren inkoopbonnen en/of facturen en/of certificaten pootgoed, gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en
biociden.
Interpretatie: Doe steekproefsgewijs een check op beschikbaarheid labels poot- en zaaigoed en aantoonbaarheid
aankopen op basis van facturen. Als de teler hierover niet beschikt, maar aangeeft met een schriftelijk verklaring van
de afnemer dat deze zorgdraagt voor goedgekeurd en traceerbaar uitgangsmateriaal, dan is dat akkoord. Bij twijfel
inzage vragen in de administratie van de afnemer om de conformiteit van de partij pootgoed vast te stellen. Het is
voldoende als de betreffende afnemer (digitaal) inzicht verschaft in de volgende gegevens:
- welk NAK-nummer(s) is gebruikt op welk perceel;
- gebruikte kilo’s:
a) nauwkeurig per perceel (bijv. via (tussen-)wegingen) OF
b) indicatief/geschat per perceel maar nauwkeurig over meerdere percelen/ladingen.
Voor consumptieaardappelen, geteeld in Nederland:
a) controleer of rassen consumptieaardappelen genoemd in de VAVI-pootgoedverbruikstabel (zie **) worden
geteeld:
b) selecteer alle ras/sorterings-combinaties waarvoor in de tabel een waarde geldt;
c) bereken voor deze combinaties het pootgoedverbruik/ras/ha,(aan de hand van de teeltregistraties);
d) vergelijk de uitkomst met norm in de tabel (marge -20 procent);
e) check voor de ras/sortering-combinaties op de beschikbaarheid van pootgoedlabels/certificaten of
aantoonbaarheid aankopen op basis van facturen;
indien ras niet in tabel staat dan alleen controle beschikbaarheid van pootgoedlabels/certificaten of
aantoonbaarheid aankopen op basis van facturen;
f) de hoeveelheid pootgoed dient wel redelijkerwijs te corresponderen met het areaal.

Administratieve
controle

Ras

Administratieve
controle

Gewas, tenzij bijkoop
afgescheiden is van
eigen product

Zonder plausibele verklaring volgt afkeuring.
11a

VAVI

Bij bijkoop aardappelen registreert u: datum, gegevens handelaar en producent, hoeveelheid gewas/product (ha/ton),
evt. (weeg)bonnummers en transporteur en aankoopfactuur en VVA-certificaat van deze partij. Andere geaccepteerde
certificaten zijn: VVAK, GlobalGAP, Vegaplan en Q&S. Ook bij aankoop via handelaren moet u in het bezit zijn van
de certificaten van de producent. Bij een aardappelhandelaar volstaat het Hygiëneprotocol NAO. U bewaart deze
gegevens en de inkoopfactuur min. 5 jaar.
Let op: (restanten van) pootaardappelen die afgeleverd worden als consumptieaardappelen moeten voor die afzet
gecertificeerd zijn. Risico is m.n. residuen van niet toegestane gewas- en voorraadbeschermingsmiddelen.
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Interpretatie: Inzage vragen in de administratie van de afnemer om de herkomst van de partij bijkoop vast te stellen.
Het is voldoende als de betreffende afnemer (digitaal) inzicht verschaft in de volgende gegevens:
- factuur bijkoop;
- VVA (of gelijkwaardig) certificaat bijgekocht product.

**VAVI-pootgoedverbruikerstabel:

VAVI-POOTGOEDVERBRUIKSTABEL (Pootgoed verbruik kg/ha)
maat (mm)

VAVI

Ras

28/35

Agria
Asterix
Bafana
Barcelona
Bintje
Challenger
Donald
Eurostar
Exquisa
Felsina
Fontane
Forza
Innovator
Lady Amarilla
Lady Anna
Lady Olympia
Markies
Miranda
Monte Carlo
Premiere
Ramos

1100
1200
1200
1200
1100
1300
1100
1100
1200
1100
1300
1400
1200
1200
1400
1100
1200
1100
1100
1350

35/45

35/50

45/50

3000
2300
2400

2750

50/60

3000 gesneden
2500 gesneden
3450

2500
1800
2000
1850
2100

50/55

2600

2700 gesneden

2500
2850

3000

3000
2200
1950
2900 *
2400
2400
2300
2600
3000
2175

2250
2200

2350

3150 **
2400 gesneden
2500 gesneden
2800 gesneden
3800

3100 gesneden
2000

2150 gesneden
3150
2300
2500
2200
2300
2400

2500 gesneden
2700 gesneden
2400
2500
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maat (mm)
Ras

28/35

35/45

Russet Burbank
Royal
Toronto
Triplo
Victoria
Zorba

1000
1100
1200
1750
1400
1300

1800

2450
2300
2300

35/50
2300
2300
2600
2600
2500

45/50

50/55

50/60

1800 gesneden

2200 gesneden
3500
2800
3800

2400 gesneden
2700 ***
2850 gesneden
4000
2500 gesneden
2500 gesneden

3000
3200

* maat 35/55
** maat 55/60
*** maat 55/60 gesneden

Beoordelingscriteria VVA-Certificaat & Interpretatie

Vorm toezicht

Niveau afkeuring

12.

Verplichte registratie, van calamiteiten, versturen registratie en melden aan afnemer bij brand, ongelukken of vondst
(waarbij sprake kan zijn) van glas, olie, chemicaliën, quarantaine organismen, andere schadelijke vreemde materialen
en/of GGO inclusief registratie van de wijze waarop corrigerende maatregel(en) zijn genomen. Onmiddellijk
aanleveren van informatie over partij aan afnemer na ontvangst van een verzoek daartoe. Tevens dient bij constatering
van schadelijke of ongeschikte producten de calamiteit gemeld te worden bij de NVWA. Zie
http://www.nvwa.nl/binaries/nvwa/documenten/consument/eten-drinken-roken/melden/onveiligelevensmiddelen/meldwijzer-nvwa-onveilige-levensmiddelen/meldwijzer-nvwa-onveilige-levensmiddelen.pdf. De teler
is hiervoor verantwoordelijk. Op basis van uw administratie bent u in staat om binnen 4 uur (na mondeling contact)
informatie te verstrekken over de oorsprong van een afgeleverde (deel-) partij en over eventueel andere delen van die
oorspronkelijke partij (aan wie geleverd, datum, hoeveelheid). In geval van afzet als diervoeder dient de calamiteit
tevens gemeld te worden bij het FND (zie bijlage B VVA Telerhandleiding). Voor buitenlandse telers dienen
calamiteiten gemeld te worden bij de lokaal bevoegde instantie(s).
- Melden bij FND (tel.06-53648893); info@diervoerderketen.nl
- Raadplegen EWS voorwaarden GMP+ (zie www.gmpplus.org/media/2738/gmp2018-beslisboom-nl.pdf of en,
zo ja, hoe er gemeld moet worden bij GMP+ International
Meldingen versturen en waarschuwingen ontvangen kan eenvoudig en snel via de GMP EWS Melder App te vinden in
de App Store.
Interpretatie: Calamiteitenregistratie controleren en nagaan wat onder calamiteiten verstaan wordt.

Visuele inspectie
Calamiteiten
registratie

Gewas

13.

Bij uitbesteding van werkzaamheden aan loonwerkers of onderaannemers dient deze (teler moet hiervan een kopie
hebben en erop toezien dan de loonwerker volgens VVA regels werkt
-in bezit te zijn van een certificaat (VKL), of

Administratieve
controle of controle
loonwerker

Gewas

VAVI
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Beoordelingscriteria VVA-Certificaat & Interpretatie

Vorm toezicht

Niveau afkeuring

-in bezit te zijn van voedselveiligheidscertificaat aardappelen (VVA/VVAK) of GlobalGAP, of
-gecontroleerd te worden door de Controlerende Instantie in het kader van de VVA/VVAK-controle
Interpretatie: Navragen of loonwerk wordt ingezet, controle op aantoonbare certificaten (www.vkl.nl of kopie
certificaat), anders controle loonwerker. De focus bij beoordeling van de "zelfcontrole" moet liggen op loonwerk
tijdens de teelt en oogst, en m.n. daar waar er een veiligheidsrisico bestaat.
14.

U neemt minimaal 2 van de onderstaande maatregelen t.b.v. bodemgezondheid:
- U gebruikt minimale grondbewerkingstechnieken
- U werkt gewasresten in de grond voor de organische stof
- U voert organische mest of compost aan
- U zaait groenbemesters na de hoofdteelt
- U voorkomt excessief gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
- U past drainage toe op natte percelen
Interpretatie: Van de aangekruiste maatregelen voorbeelden en -bij twijfel- bewijzen opvragen.

interview teler,
eventueel aangevuld
met
administratieve
controle

Gewas

15.

U past gewasrotatie toe op uw bedrijf.
Interpretatie: het betreft hier gewasrotatie op de percelen die behoren tot het bedrijf. Eenjarige huur/pacht uitsluitend
voor de teelt van consumptieaardappelen valt hier niet onder. Het betreft reeds een wettelijke eis bij aardappelen,
behalve in het NO zand- en dalgrondgebied. Zie ook volgende eis.

Interview teler

gewas

16.

U heeft meerdere teelten en/of bedrijfsonderdelen.
Interpretatie: indien teler gespecialiseerd is in uitsluitend consumptieaardappelen, volstaat een 2e bedrijfsonderdeel
zoals bijvoorbeeld loonwerk of loonbewaring.

Interview teler

gewas

17.

U neemt minimaal 2 van de onderstaande maatregelen t.b.v. bodemverdichting:
- U past lage bandenspanning toe op het land
- U past meer handelingen in een werkgang toe (spitten/zaaien)
- U maakt gebruik van lichtere machines
- U past vaste rijpaden en/of spuitpaden toe
- U voorkomt dat machines onder natte omstandigheden het land op gaan
Interpretatie: van de aangekruiste maatregelen voorbeelden en -bij twijfel- bewijzen opvragen.

interview teler,
eventueel aangevuld
met
administratieve
controle

gewas

18.

U neemt minimaal 1 maatregel uit 3 van de 4 categorieën t.b.v. beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Vul
bijlage D van de Telerhandleiding in.
Interpretatie: van de aangekruiste maatregelen voorbeelden en -bij twijfel- bewijzen opvragen.

interview teler,
eventueel aangevuld
met
administratieve

gewas

VAVI
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Beoordelingscriteria VVA-Certificaat & Interpretatie

Vorm toezicht

Niveau afkeuring

controle
interview teler

gewas

19.

Bij het afsluiten van een teeltcontract of verkoop van het geoogst product maakt u of uw coöperatie afspraken over het
meest gunstige moment van levering (in verband met prijs en kwaliteit).
Interpretatie: interview teler in geval van teeltcontracten / aflevercontracten.

20.

U heeft een bedrijfsplan (bouwplan) beschikbaar waarin aandacht is voor de economische lange termijn. Dit betreft
bijvoorbeeld een financiële prognose, meerdere teelten en contracten.
Interpretatie: interview teler over de keuze van de gewassen en m.n. de financiële kant (saldo's en eventuele inzet van
contracten) en eigen financiële prognose voor de toekomst.

interview teler

gewas

21.

U beschikt over een actueel en gedocumenteerd bedrijfsplan waarin alle relevante duurzaamheidsrisico's zijn
benoemd. Bij afwezigheid van een plan onderstaande checklist met bedrijfsrisico's en -kansen invullen:
Heeft u aandacht voor de volgende akkerbouw bedrijfsrisico's en -kansen?
- wettelijke eisen
- degradatie en vernietiging van natuurlijke habitats
- zeldzame en bedreigde dier- en plantensoorten
- werknemer welzijn, gezondheid en veiligheid
- grondverontreiniging en erosie
- water verontreiniging (grond, lekkage, run-off vanuit bewaring en/of toepassing van bemesting en gbm, brandstof of
afval)
- water beschikbaarheid (voorkom verspilling, respecteer waterbehoefte van de omgeving)
- drift van gbm
- luchtvervuiling, incl. vuur en rook
- potentiële vervuiling van buiten het bedrijf (vervuiling of invasieve soorten)
- voedselveiligheid risico's
Interpretatie: bedrijfsplan beoordelen of van de aangekruiste maatregelen voorbeelden en -bij twijfel- bewijzen
opvragen. Bij bedrijven die deelnemen aan DAB is een ingevulde bijlage J van de VVAK Telerhandleiding voldoende.

interview teler,
eventueel aangevuld
met
administratieve
controle

gewas

*Wanneer bij de 1ste fysieke bedrijfscontrole enkele maatregelen niet (volledig) zijn geïmplementeerd en het risico op voedselonveilige situaties op termijn niet in gevaar komt, dan
krijgt de aardappelteler de kans om deze maatregel alsnog volledig te implementeren.

VAVI
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TEELT

Beoordelingscriteria VVA-Certificaat & Interpretatie

Vorm toezicht

Niveau afkeuring

22.

Uitsluitend teelt toegestaan op percelen die afgelopen 3 jaar niet verontreinigd zijn door het opbrengen van niet
officieel toegelaten stoffen. (bijv. verontreinigd slib, glas olie, dioxines, zware metalen) of waarvan de teeltaarde door
eerdere teelten of activiteiten chemisch verontreinigd is (bijv. fruitbomenteelt, vuilstort, industrieterrein). Bij twijfel:
grondanalyse conform Besluit Bodemkwaliteit. Verplichte verwijdering verontreinigingen (glasdelen, plastic, enz. m.n.
langs openbare wegen). Op percelen binnen 1 km van een golfterrein ook letten op golfballen.
Interpretatie: Navragen risico’s perceelshistorie: niet agrarische bestemmingen, (proef)velden met GGO’s of met niettoegelaten gewasbeschermingsmiddelen. Hoe wordt omgegaan met risico’s perceelligging: afval afkomstig van
naastgelegen fietspaden/wegen, industrieterreinen en <1 km van een golfterrein.

Toezegging teler*

Perceel*

23.

Bij aanwezigheid van doornappel (Datura stramonium) dient deze handmatig verwijderd te worden van het perceel.
Interpretatie: Navraag doen naar bekendheid met dit onkruid.

Toezegging teler

Perceel

24.

Isolatieafstand van teelt tot GGO proefvelden aardappelen is minimaal 10 meter.
Interpretatie: Proefvelden zijn i.h.a. bekend. Alle GGO-proefvelden van 1998 tot nu toe in NL, D, Fr en/of B zijn
bekend bij de Controlerende Instantie en staan vermeld op een lijst.

Toezegging teler

Perceel

25.

Geen teelt toegestaan op percelen waar de laatste 4 jaar GGO aardappelen zijn geteeld.
Interpretatie: Controleren hoe perceelslocatie vastgelegd is, bv. schets met ras en oppervlakte, perceelsnaam of code
en of dit overeenkomt met registratie bemesting en gewasbescherming. Rasscheiding moet visueel zichtbaar zijn bij
meerdere rassen.

Toezegging teler

Perceel

26.

Aanbeveling: Indien u een bodemanalyse laat uitvoeren om inzicht te krijgen in het bodemleven of investeringen doet
om de bodemgezondheid te verbeteren, registreert u: het analyserapport respectievelijk de ondernomen activiteiten. U
bewaart deze gegevens minimaal 5 jaar.
Interpretatie: Doe navraag inzake bodemanalyse en/of investeringen i.v.m. bodemgezondheid en leg dit in het
inspectieverslag vast.

Aanbeveling

-

27.

Uitsluitend gebruik officieel goedgekeurd pootgoed. Per partij moet een officieel keuringscertificaat aanwezig zijn en
een factuur of afleverbewijs waarmee de omvang en identiteit aantoonbaar is. Dit geldt niet als de afnemer zorg draagt
voor goedgekeurd uitgangsmateriaal en de betreffende afnemer op verzoek van de CI volledige inzage geeft in de
administratie om de conformiteit van de partij pootgoed vast te kunnen stellen.
Bij eigen vermeerdering dient een goedkeuringsbewijs conform nationale wetgeving aanwezig te zijn.
Interpretatie: Controle op NAK labels, officiële labels buitenlands pootgoed, aankoopbewijs.

Pootgoed-certificaat

Ras

VAVI
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28.

Bij de raskeuze wordt rekening gehouden met de wens van klanten, geschiktheid van het ras voor de regio, grondsoort
en duurzame teelt.
Interpretatie: interview teler over de keuze van de rassen.

Interview teler

ras

29.

Teelt GGO rassen niet toegestaan.
Interpretatie: Controle op ras.

Pootgoed-certificaat

Gewas

30.

Bemestingsadvies opvolgen om milieubelasting te voorkomen (bij voorkeur op basis van analysecijfers).
Interpretatie: Vergelijken analyseresultaten en advies met de registratie of met bemestingsplan. Of onderbouwde
mondelinge bemesting strategie en aantonen handelingen(teeltregistratie).

Analysecijfers /
bemesting strategie
teeltregistratie*

Gewas*

31.

Op het perceel alleen bodemverbeteraars gebruiken die voorzien zijn van een (product)certificaat of analyserapport
waarmee aangetoond wordt dat het product voldoet aan de Meststoffenwet en de in bijlage C van de Telerhandleiding
VVA opgenomen normen voor glas, steentjes en overige verontreinigingen. De toetsing van de glasnorm geldt niet
voor champost. De eisen voor groen- en gft-compost zijn opgenomen in bijlage C van de Telerhandleiding VVA. Voor
overige organische meststoffen moet een analyserapport volgens het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (minimaal 5
jaar bewaren) en een afleveringsbewijs overlegd kunnen worden
Interpretatie: controle op aanwezigheid documenten (indien van toepassing) incl. controle op aanwezigheid van
productcertificaat “Keurcompost” of een equivalent certificaat. Bij niet-gecertificeerde compost controleren of de
monstername en het resultaat van de analyse conform voorschrift is (zie bijlage C van de Telerhandleiding 'Eisen
gesteld aan compost'). Bij twijfel over de max. hoeveelheid verse compost per analyse kan leverancier of laboratorium
om aanvullende info worden gevraagd; geldt niet voor Champost.
Indien er nog compost op voorraad is van lager als Klasse A of gelijkwaardig mag deze voorraad niet meer groeien.

Productcertificaat
bodem verbeteraars
branchekeurmerk
Zie bijlage C van de
Telerhandleiding
Perceelcontrole*
Voorraad controle

Perceel*

32.

Geen gebruik rioolslib voor organische bemesting.
Interpretatie: vraag naar gebruik rioolslib (is bij wet verboden).

Toezegging teler

Perceel

33.

Meststoffen opslaan in overeenstemming met nationale en lokale wetgeving.
Interpretatie: Visuele inspectie opslag.

Visuele inspectie
opslag*

Gewas*

34.

Meststoffen apart opslaan van gewasbeschermingsmiddelen.
Interpretatie: Visuele inspectie opslag.

Visuele inspectie
opslag

Gewas

35.

Uitsluitend gebruik wettelijk toegestane meststoffen.
Interpretatie: Controleer op gebruik van meststoffen o.b.v. dierlijke eiwitten.
Indien er twijfel is of er wettelijk toegestane meststoffen zijn gebruikt:

Controle registratie
(bemonstering grond
en/of gewas)

Gewas
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Op de verpakking kan “EG-meststof” zijn vermeld als blijk dat het voldoet aan de Europese wetgeving. Daarnaast
kan worden voldaan aan de afzonderlijke eisen voor het op de markt brengen van meststoffen (waarvoor de fabrikant
en handelaren verantwoordelijk zijn). Op de verpakking of het etiket (of begeleidend document bij los product) moet
bijvoorbeeld het volgende vermeld zijn:
- (handels)naam van de fabrikant
- (handels)naam van de meststof
- de werking die de meststof in hoofdzaak uitoefent
- gehalte N en P2O5
- de aanwezige waardegevende bestanddelen
- hoeveelheid
- samenstelling
Vloeibare anorganische meststof (volgens de Meststoffenwet ook ureum) moet tevens zijn voorzien van aanvullende
instructies betreffende opslagtemperatuur en bij de opslag in acht te nemen veiligheidsmaatregelen.
36.

Resultaat bemestingsonderzoek (PK-bodemanalyse, max. 4 jaar oud) wordt gebruikt bij het opstellen van het
bemestingsplan.
Interpretatie: vraag een aantal rapporten van bemestingsonderzoek op en controleer de geldigheid. Vanwege
introductie van deze eis in 2020, zijn in 2020 ook oudere rapporten acceptabel maar dit geldt niet voor 2021 e.v.

Administratieve
controle (herstelbaar
in 2020)

perceel

37.

Gebruikte biostimulanten en het resultaat van de toepassing worden geregistreerd. Biostimulanten zijn
bemestingsproducten die de voedingsprocessen van de plant stimuleren op basis van micro-organismen of
(an)organisch materiaal (bijv. Mycorrhiza schimmels, silicium en seleen.
Interpretatie: Controleer de aanwezigheid van de registratie

Administratieve
controle

perceel

38.

Gebruik goedafgestelde, schone en goedwerkende strooier. Kalibratie (controle op de goede werking, afstelling en
verdeling) moet jaarlijks uitgevoerd worden waarbij de datum geregistreerd wordt (kalibratie mag zowel extern als
door teler zelf uitgevoerd worden).
Interpretatie: Datumregistratie in zelfbeoordelingschecklist

Visuele inspectie
machine*; gewas
controle

Gewas*

39.

Bijhouden actuele registratie (tenminste 1x per week).
Interpretatie: Controle op bijgewerkte registratie

Controle registratie*

Perceel*

40.

De technisch verantwoordelijke (teler en/of teeltbegeleiders) op gebied van gewasbescherming en bemesting moet zijn
competentie (met bijvoorbeeld spuitlicentie) kunnen aantonen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
onderbouwen (met bijvoorbeeld spuitlicentie). Spuitlicentie (in Nederland licentie uitvoeren en/of bedrijfsvoeren)
verplicht, indien niet verplicht aanwezig aantoonbare ervaring van technisch verantwoordelijke.

Administratieve
controle:
spuitlicentie

Gewas

VAVI
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Interpretatie: Aantoonbare opleiding/training en/of ervaring, curriculum vitae teeltbegeleider indien technisch
verantwoordelijk.
41.

Opslag van gewasbeschermingsmiddelen moet voldoen aan nationale en lokale wetgeving.
Interpretatie: Visuele inspectie opslag.

Visuele inspectie
opslag

Gewas

42.

Gebruik goedafgestelde, schone en goedwerkende verdeelapparatuur /spuit. Dit geldt voor veld- en rijenspuit,
vernevelapparatuur en de onkruidstrijker (bij deze apparatuur komt het middel direct op de plant/product). De
wettelijke keuringstermijn volgen, (keuringsbewijs aanwezig). In landen zonder keuringsverplichting, jaarlijks
kalibreren (datum registreren).
Interpretatie: Geldig keuringsbewijs of sticker, spuitlicentie aanwezig, visuele controle, schoon. Datumregistratie
kalibratie in zelfbeoordelingschecklist.

Keuring bewijs;
visuele inspectie;
spuitlicentie

Gewas

43.

Met de erfemissiescan (www.erfemissiescan.nl) is het risico op emissie vanaf het erf in kaart gebracht.
Interpretatie: interview teler op bekendheid met problematiek van erfemissie

Interview teler

Bedrijf

44.

De maximale dosering en het aantal toepassingen volgens het gebruiksvoorschrift mag niet overschreden worden.
Interpretatie: Controle in registratie, vergelijken met DLV-gids van betreffende jaar (en/of andere recente lijst uit land
waar controle plaats vindt), evt. op etiket nagaan. Lage doseringssystemen mogen wel worden toegepast.

Administratieve
controle; Controle
registratie

Perceel

45.

Bij risico op resistentieontwikkeling, advies op het etiket (WG/GA) volgen.
Interpretatie: interview teler op bekendheid met problematiek van resistentieontwikkeling

interview teler

gewas

46.

Uitsluitend gebruik wettelijk toegestane middelen. Bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die nog in de
proeffase zitten is er toestemming van de afnemer nodig voor het gebruik van deze middelen.
Let op: bij pootaardappelen mag u alleen middelen toepassen die ook in consumptieaardappelen zijn toegelaten, indien
u (een deel van) de oogst als consumptieaardappelen wilt afleveren.
Interpretatie: Controle registratie met CTGB-lijst van betreffende jaar (en/of andere recente lijst uit land waar
controle plaats vindt). Controle overeenkomst met afnemer

Controle registratie
(bemonstering knol
en/of gewas).
Controle
overeenkomst met
afnemer

Gewas

47.

In acht nemen veiligheidstermijnen.
Interpretatie: Controle registratie met CTGB gegevens van betreffende jaar (en/of andere recente lijst uit land waar
controle plaats vindt) en datum eerste oogst.

Controle registratie
(bemonstering knol
en/of gewas)

Perceel

48.

Bijhouden actuele registratie gebruikte gewasbeschermingsmiddelen (inclusief vermelding oogstdatum i.v.m.
veiligheidstermijnen) doel toepassing, naam toepasser en type behandeling

Controle registratie
*

Perceel*
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(1 x per week).
Interpretatie: Controle op bijgewerkte registratie.Doel=fungiciden, herbiciden, insecticiden. Type
behandeling=volvelds, rugspuit etc.
49.

U neemt minimaal 1 van de onderstaande maatregelen t.b.v. Geïntegreerde gewasbescherming (IPM) om de toepassing
van gbm te beperken:
- U gebruikt geavanceerde spuittechniek om drift te beperken
- U gebruikt GPS-sectiecontrole om overlap te beperken
- U gebruikt precisie technieken / plaatsspecifiek spuiten
- U past zoveel mogelijk verlaagde dosering toe
- U gebruikt biologische middelen of UV-licht
- U past selectieve middelen toe (om natuurlijke vijanden te ontzien)
- U baseert uw middelkeuze op de milieubelasting (Milieumeetlat)
- U bestrijdt onkruid mechanisch (evt. i.c.m. een vals zaaibed)
- U wordt door externen geadviseerd (teeltbegeleider)
Interpretatie: van de aangekruiste maatregelen voorbeelden en -bij twijfel- bewijzen opvragen.

interview teler

gewas

50.

U neemt minimaal 1 van de onderstaande maatregelen t.b.v. Geïntegreerde gewasbescherming (IPM) om de toepassing
van gbm te voorkomen:
- U past gewasrotatie toe
- U maakt gebruik van rassen die resistent zijn tegen veel voorkomende ziekten en plagen
- U maakt gebruik van een BeslissingsOndersteunendSysteem (BOS), bijv. een phytophthora-alarmeringssysteem
- U baseert een toepassing op schadedrempels in het veld
- U baseert een toepassing op plaagsignaleringsberichten en/of zuig-/plakvallen
- U heeft tijdelijke of permanente akkerranden t.b.v. het beheer van insecten (natuurlijke vijanden)
Interpretatie: van de aangekruiste maatregelen voorbeelden en -bij twijfel- bewijzen opvragen.

interview teler

gewas

51.

U neemt maatregelen om overdracht van Phytophthora infestans naar (andere) gewassen/percelen te
verminderen/voorkomen. Voorbeelden zijn: aardappelafvalhopen vóór 15 april afdekken, aardappelopslag en grote
Phytophthora-haarden bestrijden, Tip: zie www.nvwa.nl/onderwerpen/teeltvoorschriften-akkerbouw-entuinbouw/teeltvoorschrift-phytophthora-infestans.
Interpretatie: navraag doen hoe overdracht wordt verminderd/voorkomen.

toezegging teler

gewas

52.

Jacht niet toegestaan indien gevaar bestaat dat hagel in product komt.
Interpretatie: Navragen hoe de jacht (verpachting) geregeld is. Toezegging teler.

Toezegging teler

Perceel
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Pagina 14 van 20
25 mei 2020

Handboek VVA-Certificaat

Extra Bijlage Versie 19

Beoordelingscriteria VVA-Certificaat & Interpretatie

Vorm toezicht

Niveau afkeuring

53.

Uitsluitend gebruik beregening/ spuitwater van goede kwaliteit (bijv. bron-, leiding - en regenwater).
Oppervlaktewater moet schoon zijn, bij twijfel informatie inwinnen bij waterschap (tip: zie
www.waterkwaliteitportaal.nl en www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl) of een analyse uitvoeren (norm: max. 1.000 cfu
E. coli per 100 ml water). Let op: riooloverstorten!
Let op: contact met oppervlaktewater waarin ratten leven kan leiden tot de Ziekte van Weil. Zie www.rivm.nl/vragenen-antwoorden-ziekte-van-weil.
Let op: sluit zo mogelijk bronnen af om terreur, zoals het toevoegen van schadelijke stoffen, te voorkomen.
Interpretatie: Navraag doen hoe kwaliteit beregeningswater gewaarborgd wordt.

Toezegging teler;
analyserapport;
visuele inspectie

Gewas

54.

Bij beregening neemt u minimaal één van de onderstaande maatregelen om het zo efficiënt mogelijk uit te voeren:
- U maakt gebruik van een BeslissingsOndersteunendSysteem (BOS)
- U maakt gebruik van bodemvochtsensoren
- U maakt gebruik van externe adviesbureaus
- De beregeningsinstallatie wordt regelmatig onderhouden/afgesteld
Interpretatie: Vraag naar voorbeelden van de aangekruiste maatregelen en -bij twijfel- de bewijzen. Registratie van
beregening controleren.

interview teler + evt.
administratieve
controle

gewas

55.

Bij beregening registreert u het perceel, de datum en de watergift (in mm of m3/ha, of in pompuren + pompcapaciteit
in m3/uur). Tip: met www.zlto.nl/beregeningssignaal kunt u de efficiëntie verbeteren.
Interpretatie: Navraag doen of beregend is en, zo ja, check van de registratie.

Administratieve
controle

Perceel

OOGST / INSCHUREN

Beoordelingscriteria VVA-Certificaat & Interpretatie

Vorm toezicht

Niveau afkeuring

56.

Verplichte aanwezigheid van dekzeil op kieper en inschuurapparatuur bij dreiging regen.
Interpretatie: Dekzeilen aanwezig of inschuren onder overkapping. Teler kan toezeggen niet bij regen in te schuren.

Visuele inspectie*
Toezegging teler

Gewas*

57.

Geen productvreemde bestanddelen in transportmiddelen (gebruik schone kiepers, kisten,enz.).
Interpretatie: Controle op schone kiepers en kisten.

Visuele inspectie
Tijdens oogst*

Gewas*

58.

Geen kapotte transport-/opslagmiddelen (kisten, enz.).
Interpretatie: Controle op beschadigingen en splinterend hout. Geen kapotte kisten toegestaan.

Visuele inspectie
Tijdens oogst en
bewaring

Gewas
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59.
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(indien mogelijk
visuele controle)

perceel
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OPSLAG / BEWARING

Beoordelingscriteria VVA-Certificaat & Interpretatie
60.

Uitsluitend opslag in schone bewaarruimte (jaarrond schone bewaarruimte vrij van verontreiniging).
Interpretatie: Visuele controle. Opslag materialen in “niet in gebruik zijnde” bewaarruimte is toegestaan wanneer
risico op verontreinigingen is uitgesloten, (in geen geval meststoffen, gwb-fust of machines met olie- of
chemicaliënlekkage).

Visuele inspectie

Ras

61.

Reinig de bewaarruimte en apparatuur grondig vóór inschuren (uiterlijk 1 oktober) zoals aangegeven in bijlage E van
de Telerhandleiding. Let op: dit geldt ook indien u de consumptieaardappelen bij derden laat opslaan.
Interpretatie: controleer de in bijlage E van de Telerhandleiding aangegeven gegevens en reinigingsactiviteiten.

gewas

62.

Informeer uw afnemer(s) en uw CI over de bij 61. voorgeschreven reiniging, binnen 3 dagen na de reiniging (en
uiterlijk 1 oktober) door de checklist in bijlage E van de Telerhandleiding in te vullen en op te sturen of te mailen.
Interpretatie: controleer de in bijlage E van de Telerhandleiding aangegeven gegevens en reinigingsactiviteiten.

Administratieve en indien van
toepassing- visuele
controle
Administratieve
controle

63.

Bewaarruimte dient in goede staat van onderhoud te zijn (geen kapotte planken, isolatiemateriaal, enz.).
Interpretatie: Geen splinterend hout (geschaafde planken niet verplicht) ,geen losse materialen (ook niet van dak
boven bewaarruimte), dak van onbeschadigde asbestplaten is toegestaan (eventuele vervanging alleen door erkend
bedrijf en niet tijdens opslag aardappelen).

Visuele inspectie*
Herstelbaar in
teeltseizoen

Ras*

64.

Bewaarruimte dient duidelijk afgescheiden te zijn van machineberging/werkplaats.
Interpretatie: Controle op duidelijke fysieke scheiding, verontreiniging van wanden en vloer worden voorkomen (bijv.
afdekken met plastic of zeil; bij hulpstoffen is intacte verpakking ook voldoende).

Visuele inspectie

Ras

65.

(Huis)dieren mogen in bewaarruimte niet op het product kunnen komen/nestelen. (Hygiëne regels dienen zichtbaar
opgehangen te worden op het bedrijf.)
Interpretatie: Geen aanwezigheid dieren en/of uitwerpselen op product + controle of de huisregels opgehangen zijn in
het bedrijf.

Visuele inspectie

Ras

VAVI
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66.

Voorkomen van uitwerpselen van (huis)dieren en vogels op product, bijvoorbeeld middels gaas voor in- en
uitlaatluiken.
Interpretatie: Gaas voor inlaat en uitlaatklep, zonder gaas luiken altijd dicht wanneer niet wordt geventileerd.

Visuele inspectie
Toezegging teler*

Ras*

67.

Geen opslag in bewaarruimten/kisten waar GGO aardappelen in teeltjaar in opgeslagen hebben gelegen.

Toezegging teler

Gewas

68.

Opslag gewasbeschermingsmiddelen en opslag meststoffen nooit in bewaarruimte.
Interpretatie: Controle gewasbeschermingsmiddelen alleen in kast en gereinigd fust nooit in bewaarruimte.

Visuele inspectie

Gewas

69.

Afval (Bijv, verpakkingsmateriaal, resten) en gevaarlijke stoffen dusdanig opslaan dat verontreiniging van het product
voorkomen wordt.

Visuele inspectie

Gewas

70.

Voorkomen van ongedierte en (huis)dieren en vogels (uitwerpselen en nesten voorkomen) op product in bewaarruimte
door adequaat af te schermen bijv. sluit toegangen af, geen vogels boven partijen, geen huisdieren in product, door
gaas voor in- en uitlaatluiken te zetten enz. Zet lokdozen voor ongedierte (op veilige plaatsen), indien nodig. Houdt bij
de keuze van het ongedierte bestrijdingsmiddel rekening met eventueel opgebouwde resistenties voor deze middelen in
de buurt. Voorkom contact ongediertebestrijdingsmiddelen met product.
Interpretatie: Controle op aanwezigheid lokdozen (buiten) en vallen. Losse muizen- of ratten-korrels alleen buiten
bewaarruimte te gebruiken en mogen niet in product kunnen komen. Katten als ongediertebestrijders alleen buiten
bewaarruimte toegestaan. Controle op welke middelen er gebruikt worden en of hier in de buurt resistenties tegen
opgebouwd zijn.

Visuele inspectie*,
controle registratie

Ras*

71.

Wettelijk gebruiksvoorschrift, gebruiksaanwijzing en overige instructies op etiket kiemremmingsmiddel opvolgen. De
technisch verantwoordelijke (teler en/of teeltbegeleiders) op gebied van gebruik kiemremmingsmiddelen moet zijn
competentie (met bijvoorbeeld spuitlicentie) kunnen aantonen en het gebruik van kiemremmingsmiddelen
onderbouwen (met bijvoorbeeld spuitlicentie). Spuitlicentie (in Nederland licentie uitvoeren en/of bedrijfsvoeren)
verplicht, indien niet verplicht aanwezig aantoonbare ervaring van technisch verantwoordelijke.
Interpretatie: Controle in registratie, vergelijken met DLV-gids (zoals 44.) of recente lijst uit land waar controle plaats
vindt), evt. op etiket nagaan.

Controle registratie
(bemonstering knol)

Ras

72.

Bijhouden actuele registratie gebruikte kiemremmingsmiddelen.
Interpretatie: Controle op bijgewerkte registratie.

Controle registratie*

Ras*

73.

Optimale klimaatbeheersing nastreven (let bij luchtbevochtigers op juiste watertemperatuur).
Interpretatie: Geen rot of stank (anders registreren als calamiteit).

Visuele inspectie*

Ras*
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74.

Uitsluitend gebruik juist afgestelde, goed opgestelde en goed onderhouden opwarmapparatuur (niet op/boven product
plaatsen).

Visuele inspectie*

Ras*

75.

Alleen gebruik maken van brandstoffen die geschikt zijn voor het drogen/opwarmen van producten.

Visuele inspectie

Ras

76.

Aanwezigheid beschermplaat, breukvrije lampen of beschermkousje daar waar aardappelen worden verwerkt of
bewaard.
Interpretatie: Visuele controle, nota opvragen bij twijfel of lampen breukvrij zijn.

Visuele inspectie
Tijdens opslag

Ras

77.

Gebruik van kwik en/of glazen thermometer in of boven aardappelen niet toegestaan.
Interpretatie: Visuele controle, ook geen beschadigd thermometerglas toegestaan. Thermometer met glas dient bij
voorkeur voorzien te zijn van plakplastic zodat bij breuk geen glas in product kan komen.

Visuele inspectie
Tijdens opslag

Ras

78.

Geen direct daglicht in bewaarplaats boven product.

Ras

79.

Goed onderhouden koelapparatuur, uitsluitend met afdekplaat boven product (STEK keuringsrapport niet ouder dan 2
jaar).
Interpretatie: Van toepassing bij mechanische koeling. Visuele controle, STEK logboekkeuringsrapport aanwezig.

Visuele inspectie
Tijdens opslag
Visuele inspectie*

Ras*

WASSEN / SPOELEN AARDAPPELEN

Beoordelingscriteria VVA-Certificaat & Interpretatie

Vorm toezicht

Niveau afkeuring

80.

Bij wassen/spoelen op het eigen bedrijf* waarbij de installatie ook wordt gebruikt voor derden en bij wassen/spoelen
(in opdracht van de teler) bij externe bedrijven geldt dat de was/spoelactiviteiten gecertificeerd zijn volgens de NAO
hygiënecode of een gelijkwaardige norm (BRC en FSCC).
Interpretatie: Controle certificaat.
* een exploitatie met meerdere teeltbedrijven zonder gebruik bij/voor derden, wordt beschouwd als "op eigen bedrijf".

Administratieve
controle

Perceel*

81.

Bij wassen/spoelen op het eigen bedrijf waarbij de installatie niet wordt gebruikt voor derden geldt:
- bij gebruik van klei wordt verontreiniging uitgesloten door toepassing van "foodgrade" klei. Dit is aantoonbaar door
een verklaring van de leverancier of een analyserapport;
- bij gebruik van zout wordt verontreiniging uitgesloten door toepassing van "foodgrade" zout. Dit is aantoonbaar door

Administratieve
controle
Visuele inspectie

Perceel*

VAVI
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Vorm toezicht
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een verklaring van de leverancier of een analyserapport;
Interpretatie: Controle verklaring leverancier en/of analyserapport.
82.

- de laatste spoeling wordt uitgevoerd met drinkwater. Indien (deels) ander water wordt gebruikt moet(en) de bron(nen)
van drinkwaterkwaliteit zijn (aantoonbaar op basis van jaarlijkse analyse) of in de 12 maanden voorafgaande aan het
gebruik geschikt verklaard door een bevoegde autoriteit (waterschap, waterleidingbedrijf, Rijkswaterstaat en/of
NVWA);
- bij gebruik van gerecirculeerd water tijdens de laatste spoeling,, is dit water gefilterd en wordt minimaal jaarlijks de
pH-waarde (range 7 – 14) gecontroleerd. De toepassing van desinfecterende- en antischuimmiddelen in het spoelwater
voldoet aan het wettelijk gebruiksvoorschrift (etiket) en wordt regelmatig gecontroleerd;
Interpretatie: Controle was locatie (laatste spoelwater drinkwater of van drinkwaterkwaliteit (aantoonbaar met
jaarlijkse analyse of verklaring autoriteit + jaarlijkse controle pH-waarde + controle of harde deeltjes uitgefilterd
worden + controle of er desinfecterende- of anti-schuimmiddelen gebruikt worden, of deze wettelijk toegestaan zijn en
de toegestane dosering.

Administratieve
controle
Visuele inspectie

Perceel*

83.

- Het laboratorium dat de wateranalyses uitvoert van het water dat gebruikt wordt voor het wassen / spoelen van de
aardappelen geaccrediteerd volgens de ISO 17025 of volgens een vergelijkbare nationale norm, of is dit laboratorium
middels documentatie aantoonbaar bezig deze accreditatie te behalen.
Interpretatie: Controle wateranalyse

Administratieve
controle

Perceel*

84.

- Partijen moeten aantoonbaar traceerbaar gehouden worden tijdens het wassen / spoelen.
Interpretatie: Controle administratie + controle locatie

Administratieve
controle
Visuele inspectie

Perceel

UITSCHUREN / AFLEVEREN

Beoordelingscriteria VVA-Certificaat & Interpretatie

Vorm toezicht

Niveau afkeuring

85.

Voldoende capaciteit inzetten om vreemde bestanddelen en groene knollen uit te lezen bij aflevering. Bij partijen
afkomstig uit de nabijheid (< 1 km) van een golfterrein ook letten op golfballen en deze verwijderen.
Interpretatie: Toezegging teler of controle tijdens verladen.

Visuele inspectie:
Toezegging teler

Ras

86.

Strikt in acht nemen veiligheidstermijnen (wachttijden) bij gebruik gewasbeschermingsmiddelen.
Interpretatie: Controle op eerst mogelijke afleverdatum. Veiligheidstermijn vastgelegd in registratie.

Administratieve
controle*

Ras*
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87.

Bij vervoer in eigen beheer: transportmiddelen reinigen na vervoer van:
A. diervoedergrondstoffen: vegen
B. grond/stenen: reinigen met water (hoge druk)
C. kunstmest: vegen
D. verpakte producten: vegen
E. droge stapelbare pluimvee- en paardenmest: na reinigen en desinfectie.
F. Natte mest: reiniging, desinfectie en vrijgave na externe controle door een ISO 17020 geaccrediteerde inspectieinstelling.

Visuele inspectie:
toezegging teler

Gewas

88.

Bij transport door derden in opdracht van teler: Transporteur is in bezit van GMP B4.1 transport certificaat en kan
aantoonbaar aan de eisen voldoen (kopie certificaat).
Als transport in opdracht van afnemer plaatsvindt, dan is dit niet nodig maar moet aan de afnemer wel gemeld worden
als het transportmiddel niet voldoet aan eis 87.
Interpretatie: Aantoonbaar gecertificeerd via kopie certificaat GMP B4.1-erkenning of www.fnd.nl, behalve bij
transport in opdracht van afnemer.

Administratieve
controle

Gewas
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