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1 Doel document 
 

Dit normatieve document geeft een nadere uitwerking van bijlage A: ‘Criteria voor CI’s’ van 
het Handboek Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK), dat beheerd wordt door 
het Akkerbouw Certificeringsoverleg. 

 
 
2 Definities 
 

Daar waar in de VVAK documenten (Handboek, Telerhandleiding, Interpretatiedocument) 
de term Controlerende Instantie(s) of afgekort CI(‘s) staat, wordt inspectie-instelling 
bedoeld zoals verwoord in NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012. 

 
VVAK: Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw, een certificatieschema 

voor akkerbouwmatige teelten (m.n. aardappelen, suikerbieten, 
granen, zaden & peulvruchten en (industrie)groente) en 
“duurzaamheid” van het teeltbedrijf. 

VVAK-certificaat: Het bewijs dat verkregen wordt nadat de inspectie-instelling heeft 
vastgesteld dat voldaan wordt aan hetgeen gesteld wordt in het 
VVAK. 

Handboek: Handboek Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw  
(Handboek VVAK) 

Telerhandleiding: Telerhandleiding Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw 
(Telerhandleiding VVAK) 

Interpretatiedocument: Extra bijlagen voor CI’s bij Handboek VVAK 
 (Interpretatiedocument voor de inspectie-instelling) 
Bedrijven: Agrarische bedrijven met akkerbouwmatige teelt van gewassen, 

die zich bij een inspectie-instelling hebben aangemeld met het 
oog op het verkrijgen/behouden van het VVAK-certificaat. 

ACO: Akkerbouw Certificeringsoverleg, een door de Brancheorganisatie 
Akkerbouw (BO Akkerbouw) georganiseerd overleg waarin telers 
(LTO/NAV), afnemers (VAVI/GMP+ International/Avebe/Cosun/ 
NAO en Vigef), kwekers (Plantum NL) en loonwerkers (Cumela) 
zitting hebben. Het Akkerbouw Certificeringsoverleg (BO 
Akkerbouw) is beheerder van het VVAK. 

 
 
3 Algemeen 

 
Een inspectie-instelling, die een bedrijf volgens het Handboek wil inspecteren, dient aan 
bepaalde eisen te voldoen. Deze zijn in de navolgende paragrafen vastgelegd. 
 
Het ACO zal een inspectie-instelling, mits zij voldoet aan: 
a. het bepaalde in bijlage A van het Handboek; 
b. de voorwaarden genoemd in dit document, 
accepteren en erkennen als instelling die aan bedrijven het VVAK-certificaat mag afgeven. 
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4 Controle 
 
4.1 Aanmelding, controle en toekenning/intrekking 

Aanmelding en toekenning certificaat  
Conform het gestelde in het Handboek. 
 
Controle bij certificaathouders 
Conform het gestelde in het Handboek. 

 
Intrekken (niet verstrekken) certificaat 
Conform het gestelde in het Handboek. 

 
4.2 Erkende inspectie-instelling 

Zoals onder 3 van dit document vermeld staat, mogen alleen door het ACO erkende 
inspectie-instellingen het VVAK-certificaat afgeven. De lijst met erkende inspectie-
instellingen is opgenomen in bijlage B van het Handboek. De meest actuele lijst is 
opgenomen op www.bo-akkerbouw.nl/.www.bo-akkerbouw.nl/dit-doen-wij/certificering. 

 
4.3 Eisen aan inspectie-instellingen  

a. Een inspectie-instelling dient vóór het uitvoeren van inspecties op basis van het 
Handboek, volgens de NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 of NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012 
norm geaccrediteerd te zijn. De accreditatie dient betrekking te hebben op het voldoen 
aan de eisen die door de beheerder van het VVAK aan de inspectie-instelling worden 
gesteld en de uitvoering van de inspectie tot en met het inspectieverslag. De certificatie 
valt buiten de accreditatie. Accreditatie voor de afzonderlijke 
voedselveiligheidscertificaten (VVA, zetmeelaardappelen en suikerbieten) en de 
module ‘Duurzaam Akkerbouw Bedrijf’ wordt ook als voldoende beschouwd. 

b. De inspectie-instelling stelt één persoon aan die als contactpersoon (coördinator) naar 
het ACO optreedt. 

c. De inspectie-instelling zendt, indien het ACO hierom verzoekt, een lijst met de door 
haar op dat moment gekwalificeerde inspecteurs m.b.t. het uitvoeren van inspecties op 
het Handboek aan het ACO. 

 
4.4 Onafhankelijkheid / onpartijdigheid  

• De inspectie-instelling en de inspecteurs mogen binnen een periode van 2 jaar 
voorafgaand aan de inspectie geen adviseringsactiviteiten uitgevoerd hebben bij het te 
inspecteren bedrijf.  

• Inspecteurs die zakelijk/financieel op enigerlei wijze betrokken zijn bij de teelt van 
gewassen moeten dit aan de inspectie-instelling melden, waarna de inspectie-instelling 
op basis van een risico-analyse zal besluiten of en onder welke voorwaarden inspecties 
mogen worden uitgevoerd. 

 
4.5 Eisen aan inspecteurs 

De in te zetten inspecteurs moeten voldoen aan de eisen zoals vermeld in bijlage 1. 
 
4.6 Beoordeling en rapportage 

De inspectie-instelling beoordeelt de bedrijven op het voldoen aan en rapporteert conform 
het gestelde in het Handboek. 

 
4.7 Beschikbaarheid inspectiegegevens en geheimhoudingsplicht 

http://www.bo-akkerbouw.nl/
https://www.bo-akkerbouw.nl/dit-doen-wij/certificering
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• De inspectie-instelling heeft een geheimhoudingsplicht t.a.v. het verspreiden van de 
informatie verkregen tijdens de inspectie, tenzij het hiertoe schriftelijk gemachtigd is 
door het bedrijf (geldt o.a. voor het gestelde in bijlage C van het Handboek). 

• De rapportages worden uitsluitend verstrekt aan het bedrijf, tenzij het verband houdt 
met bezwaar- of beroepsprocedures, het gestelde in bijlage C van het Handboek en de 
rapportering van de resultaten van de residumonitoring aan de VAVI. 

• Gegevens dienen minimaal 5 jaar door de inspectie-instelling te worden bewaard. 

• De inspectie-instelling zendt op verzoek van het ACO een elektronische lijst met n.a.w.-
gegevens (in excel-format) van bedrijven die het VVAK-certificaat hebben ontvangen, 
alsmede de gegevens van bedrijven waarvan het VVAK-certificaat is ingetrokken (niet 
verstrekt) aan het ACO. 

 
4.8 Uitvoering inspectie volgens inspectieschema 

• De inspectie-instelling verzorgt de gehele uitvoering van de inspectie, d.w.z. de 
planning, de beoordeling van de documenten, het inspectiebezoek en de rapportage 
van de inspectie. 

 
4.9 Frequentie van de inspecties 

De frequentie van de inspecties dient in overeenstemming te zijn met hetgeen hierover is  
vermeld in het Handboek. 

 
4.10 Actualisatie vaktechnische kennis 

• De inspectie-instelling wijst een coördinator aan die de door het ACO verspreide 
(vak)technische informatie met betrekking tot (de interpretatie(s) van) het Handboek tot 
zich neemt en binnen 1 week na ontvangst kenbaar maakt bij de inspecteurs. 

• De hiervoor genoemde coördinator neemt deel aan het door het ACO (minimaal 
jaarlijks) te organiseren harmonisatieoverleg. 

• De hiervoor genoemde coördinator moet voldoen aan de eisen zoals vermeld in bijlage 
2. 

 
4.11 Vaktechnisch toezicht 

Naast het toezicht door de accreditatie-instelling (bijv. RvA) kan het ACO ten behoeve van 
het jaarlijkse harmonisatieoverleg jaarlijks een co-audit organiseren. Hieraan dient de 
inspectie-instelling volledig en kosteloos medewerking te verlenen. Indien mogelijk wordt 
aangesloten bij de inspectie van de accreditatie-instelling. 

 
4.12 Jaaropgave 

De inspectie-instelling doet (conform de hiervoor opgestelde criteria) uiterlijk in de maand 
januari aan het ACO een jaaropgave over het afgelopen kalenderjaar. Hiervoor wordt 
gebruikt gemaakt van het formulier in bijlage 3.  
Eventuele verbeterpunten kunnen het gehele jaar worden doorgegeven aan het ACO (bij 
voorkeur vóór oktober i.v.m. discussies over wijziging van het schema), maar ook worden 
opgenomen in de jaaropgave. 

 
4.13 Inspectie 

• Na iedere inspectie stelt de inspectie-instelling een inspectieverslag op en verstrekt dit 
aan het bedrijf. Het inspectieverslag moet ten minste voldoen aan hetgeen in hoofdstuk 
4.5 van het Handboek is genoemd. 

• Op basis van het inspectieverslag, besluit de inspectie-instelling over het al dan niet 
verstrekken van het VVAK-certificaat met inachtneming van het bepaalde in het 
interpretatiedocument. 
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• De inspectie-instelling stelt het VVAK-certificaat op en voorziet het van hun beeldmerk 
en het beeldmerk van het VVAK. 

• De inspectie-instelling doet binnen 6 weken na uitvoering van de inspectie het 
inspectieverslag, tezamen met (de gegevens van) het VVAK-certificaat toekomen aan 
het bedrijf met in achtneming van de aanvullende eisen genoemd in hoofdstuk 6 van 
het Handboek. 

 
4.14 Schorsing of intrekking van het VVAK-certificaat 

Zoals in het Handboek is verwoord, is de inspectie-instelling, indien bij inspectie een 
ernstige tekortkoming of overtreding van de in het VVAK gestelde eisen wordt 
geconstateerd, bevoegd het VVAK-certificaat tijdelijk te schorsen dan wel in te trekken. 
Van intrekking is ook sprake als de inspectie-instelling besluit om het VVAK-certificaat niet 
weer te verstrekken. 

 
4.15 Recht gebruik collectief beeldmerk 

Er bestaat een collectief beeldmerk voor het VVAK. Dit beeldmerk mag worden gevoerd. 
Het beeldmerk van het ACO (BO Akkerbouw) mag zonder uitdrukkelijk schriftelijk 
toestemming niet gevoerd worden. 

 
4.16 Uitsluiting aansprakelijkheid ACO 

Zoals uit het Handboek blijkt, heeft het ACO geen enkele aansprakelijkheid omtrent de 
beoordeling van bedrijven door de inspectie-instellingen. De betreffende inspectie-
instellingen vrijwaren het ACO daaromtrent. 

 

4.17 Tarifering 
De inspectie-instelling hanteert haar eigen mandagtarief. 

 

4.18 Afdracht 
 De inspectie-instellingen brengen jaarlijks bij de bedrijven een bedrag in rekening, conform 

de tariefstelling en methode zoals bepaald door het ACO. Per 1 januari en 1 juli van elk 
jaar worden de ontvangen gelden in het dan afgelopen half jaar getotaliseerd, gemeld aan 
de BO Akkerbouw en binnen 14 dagen overgemaakt aan de BO Akkerbouw. De BO 
Akkerbouw draagt zorg voor een nota conform de opgave van de inspectie-instelling. 
De BO Akkerbouw besteedt de gelden aan de activiteiten waartoe het ACO besluit. 
Jaarlijks stelt het ACO het tarief voor het volgende jaar vast. 

 

4.19 Geschillen en sancties inspectie-instellingen – ACO 
Op de geschillen tussen het ACO en de inspectie-instellingen is civiel recht van 
toepassing. 

 
4.20 Geschillen tussen inspectie-instellingen en bedrijven  

Geschillen tussen inspectie-instellingen en bedrijven worden behandeld conform het 
gestelde in het Handboek, dan wel een document dat specifiek daartoe door het ACO is 
opgesteld en goedgekeurd.  

 

4.21 Jaarlijkse Evaluatie 
Deze voorwaarden voor inspectie instellingen zullen periodiek door het ACO worden 
geëvalueerd. 
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Bijlage 1 Minimale opleidings- en ervaringseisen voor inspecteurs 

 
Criterium Minimale vereisten Aantoonbaarheid 

Opleiding Relevant agrarische opleiding op minimaal MBO-
niveau of vergelijkbaar werk- en denkniveau. 

Diploma of 
kwalificatieverklaring 

Vereiste kennis • actuele kennis en vaardigheden met betrekking tot 
methoden en technieken gericht op het beoordelen 
van agrarische productieprocessen; 

• actuele kennis van de relevante wetgeving; 

• actuele kennis van het Handboek. 
 

• Diploma basis-audittraining 

• Deelnamebewijs interne 
instructiebijeenkomst(en) 

 

Ervaring • minimaal 1 jaar werkervaring in een relevante 
inspectiefunctie; 

• minimaal 2 volledige inspecties op de eisen van het 
Handboek hebben meegelopen; 

• minimaal 2 volledige inspecties op de eisen van het 
Handboek hebben uitgevoerd onder toezicht van 
een gekwalificeerde inspecteur. 

 
of 
 

• minimaal 2 volledige inspecties op de eisen van het 
Handboek hebben meegelopen; 

• minimaal 20 volledige inspecties op de eisen van 
het Handboek geheel of gedeeltelijk hebben 
uitgevoerd onder toezicht van een gekwalificeerde 
inspecteur. 

 

kwalificatieverklaring 

Bijscholing Op de hoogte zijn van de recente interpretaties van het 
Handboek. 

Deelnameregistratie instructie/ 
interne harmonisatie 
bijeenkomsten 
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Bijlage 2 Minimale opleidings- en ervaringseisen voor de coördinator 

 
Criterium Minimale vereisten Aantoonbaarheid 

Opleiding Relevant agrarische opleiding op minimaal HBO-
niveau of vergelijkbaar werk- en denkniveau. 

Diploma of 
kwalificatieverklaring 

Vereiste kennis • actuele ruime kennis en vaardigheden met 
betrekking tot methoden en technieken gericht op 
het beoordelen van agrarische productieprocessen; 

• actuele kennis van de relevante wetgeving; 

• actuele kennis van de inhoud van het Handboek en 
de achtergronden ervan. 

 

• Diploma basis-audittraining 

• Deelnamebewijs 
Harmonisatieoverleg VVAK 

Ervaring • minimaal 3 jaar werkervaring in relevante functie; 

• minimaal 2 jaar ervaring in het bijwonen van (met) 
harmonisatiebijeenkomsten (vergelijkbare 
bijeenkomsten). 

kwalificatieverklaring 

Bijscholing Op de hoogte zijn van de achtergronden en de recente 
interpretaties van het Handboek. 

Deelnameregistratie 
Harmonisatieoverleg VVAK 
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Bijlage 3 Formulier jaaropgave VVAK 

 
Organisatie (CI): 
 
Naam (coördinator): 
 
Jaar: 
 
De onderstaande tabel zo volledig mogelijk invullen: 
 

VVAK controles Aantal 

Controles  

Aantal uitgevoerde inspecties voor VVAK  

  

Resultaat na controle  

Aantal goedgekeurd (direct)  

Aantal geheel afgekeurd* (alle gewassen)  

Aantal deels afgekeurd* (van gewas(sen) of partijen)  

  

Bezwaren  

Aantal ontvangen bezwaren van telers  

Aantal bezwaren door CI goedgekeurd**  

  

Beroep  

Aantal verzoeken om beroep  

w.v. Aantal doorgestuurd naar Beroepscie VVAK  

  

Stand (per 31 december)  

Aantal geldige VVAK certificaten (bedrijven)  

Aantal met module consumptieaardappel  

Aantal met module suikerbiet  

Aantal met module zetmeelaardappel  

Aantal met module (industrie)groente  

Aantal met module GZP  

Aantal ‘overige akk-gewassen’ (kruiden, cichorei, enz.)  

Aantal met module DAB (conform RED; 1:1)  

Aantal met module DAB (niet conform RED; 1:3)   

Aantal VVAK certificaten met 1 module  

Aantal VVAK certificaten met 2 modules  

Aantal VVAK certificaten met 3 modules  

Aantal VVAK certificaten met 4 modules  

Aantal VVAK certificaten met 5 of meer modules  

 
*) Graag onderstaand een overzicht geven van de afgekeurde gewassen/partijen, met bijbehorende 
aantallen (indicatie).  
…………. 
…………. 
…………. 
 
**) Graag onderstaand een overzicht geven van de redenen (op hoofdlijnen) met bijbehorende aantallen 
(indicatie), die geleid hebben tot de goedkeuring in 2e instantie. 
……….. 
……….. 
……….. 
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Om inzicht te krijgen in het aantal akkerbouwers met GlobalGAP resp. VVC’s (losse gewascertificaten) die 
door uw organisatie zijn gecertificeerd, graag de onderstaande tabel zo volledig mogelijk invullen: 
 

Stand (per 31 december) Aantal 

  

GlobalGAP certificaten  

Aantal geldige GlobalGAP certificaten (akkerbouwbedrijven)  

Aantal met borging consumptieaardappel (tafel/chips/friet)  

Aantal met borging suikerbieten  

Aantal met borging zetmeelaardappelen  

Aantal met borging (industrie)groente  

Aantal met borging GZP  

Aantal met borging pootaardappelen  

Aantal met borging ‘overige’ (kruiden, cichorei, enz.)   

  

Losse gewascertificaten (VVC’s)  

Aantal geldige VVA’s  

Aantal geldige VVC’s suikerbieten (Suiker Unie)  

Aantal geldige VVC’s zetmeelaardappel (AVEBE)  

Aantal geldige D.A.B.’s (duurzaamheid conform RED)  

Aantal geldige D.A.B.’s (duurzaamheid niet conform RED)  

 
 
Overige opmerkingen en toelichting: 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
 
 
 
 
De ingevulde jaaropgave mailen naar: 
wielemaker@bo-akkerbouw.nl 
waterink@bo-akkerbouw.nl 
 
of sturen naar: 
Akkerbouw Certificeringsoverleg 
t.a.v. dhr. J. WielemakerA. Waterink 
Louis Braillelaan 80 
2719 EK Zoetermeer 
 
Bij vragen: 
T  +31 (0)79 3030 3320 (secretariaat BO Akkerbouw) 
M  + 31 (0)6 512 550 3469257 
 

mailto:wielemaker@bo-akkerbouw.nl
waterink@bo-akkerbouw.nl

