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Inleiding 
 

Ten behoeve van de implementatie van het Handboek Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw 

(VVAK) door Controlerende Instanties (CI´s) is deze aanvullende bijlage gemaakt om de 

beoordelingscriteria eenduidig te kunnen interpreteren. Zie bijlage 1. 

 

Gegevens teler bij aanmelding certificatie 

Tijdens het bedrijfsbezoek dienen de CI’s met de teler af te stemmen op welke na(a)m(en) het 

certificaat verleend wordt, opdat er niet meerdere VVAK-certificaten voor hetzelfde teeltbedrijf 

(KvK-inschrijving) uitgeschreven hoeven te worden. Daarnaast moet de door de teler 

gemachtigde afnemer(s) geïnformeerd worden over alle bedrijfsnamen waarop het certificaat van 

toepassing is. 

 

Vorm toezicht 

De teler dient aantoonbaar te maken dat de beheerspunten geïmplementeerd zijn in de 

bedrijfsvoering. De implementatie van alle beheerspunten moet beoordeeld en gerapporteerd 

worden door de CI, de beoordeling berust op visuele inspectie van de bedrijfsvoering, aangevuld 

met administratieve beoordelingen en het interview met de teler en/of medewerkers.  

 

Aanbeveling-beheerspunten. 

Meerdere beheerspunten of gedeelten daarvan zijn met “aanbeveling” aangeduid. Voor deze 

punten geldt dat bewustwording centraal staat en dat wanneer niet aantoonbaar hieraan wordt 

voldaan, dat dit niet tot een afkeuring leidt. 

 

Controlefrequentie 

Alle nieuwe deelnemers en bestaande deelnemers die met een nieuwe gewasgroep (module) 

deelnemen, worden in het eerste jaar van deelname bezocht. Bestaande deelnemers worden 

jaarlijks of 1x per 3 jaar bezocht (zie Handboek hoofdstuk 4.3). Daarnaast ontvangt 10% van de 

steekproefomvang een verrassingscontrole. Dit kan ook een hercontrole zijn. Op teeltbedrijven 

met aardappelen voor de frites/chips industrie (jaarlijkse controle) en overige teelten (1 op 3), 

mag een eventuele verrassingscontrole voor de overige teelten gecombineerd worden met de 

jaarlijkse en/of verrassingscontrole voor de aardappelen. 

Bij een jaarlijkse inspectie wordt derhalve 110 % (= 10% dubbel) van de bedrijven bezocht en bij 

uitsluitend een 1 op 3 controlefrequentie max. 36,6% (33,3% + 10%) van de bedrijven. 

 

Herstelmogelijkheid 

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. De 

termijn hiervoor wordt vastgesteld door de CI en is maximaal 28 dagen. Bij deze telers kan een 

gerichte fysieke bedrijfscontrole worden uitgevoerd om te controleren of de afgesproken 

maatregelen zijn geïmplementeerd, als onderdeel van de 10% verrassingscontrole. Óf de teler 

dient bewijsstukken te overleggen aan de CI. Wanneer blijkt dat de betreffende maatregel niet is 

geïmplementeerd, volgt afkeuring. 

Deze maatregelen zijn voorzien van *) in de kolom “Vorm toezicht”. 

 

Indien in de kolom “Vorm toezicht” de term “(herstelbaar)“ is vermeld, dan heeft de CI de 

mogelijkheid om de teler bij beperkte tekortkoming(en), mits deze tekortkoming niet leidt tot een 

gerede kans op voedselonveilige of niet-duurzame situaties, de kans te bieden dit te herstellen. 

Deze situatie geldt dus ongeacht het een eerste of volgende fysieke bedrijfscontrole betreft. De 

termijn hiervoor wordt vastgesteld door de controleur en is maximaal 28 dagen. 
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Administratieve vergissingen dienen zoveel mogelijk ter plaatse, na aantoning bewijslast door 

teler aan de inspecteur, te worden opgelost. 

In bijlage 2 zijn de niet-herstelbare tekortkomingen opgesomd. 

 

Controle op registratie 

In de eisen wordt op diverse plaatsen ingegaan op de controle van de registratie van 

gewasbeschermingsmiddelen en bemesting, alsmede voor traceerbaarheid. Hiervoor gelden de 

volgende elementen: 

- registraties dienen actueel te zijn (indien dit niet bij is, dient de teler tijdens het 

spuitseizoen aantekeningen te kunnen tonen tot maximaal 1 week voor huidige datum). 

- Herstelbaar voor zover het een beperkte achterstand betreft (max. 2 weken). 

- Indien als gevolg van het moment van de controle nog geen registratie in een gewas heeft 

plaatsgevonden (bijv. vroeg in het teeltseizoen), dan heeft de controleur het recht om 

inzage te vragen in registraties van voorgaand jaar (tenzij het een eerste controle betreft). 

 

Daarnaast dient per gewas van ten minste 1 perceel de registratie nauwkeurig gecontroleerd te 

worden. In geval van twijfel dient 100% van de percelen gecontroleerd te worden. 

 

Indien in de registratie van het voorgaande jaar tekortkomingen worden ontdekt die normaliter 

leiden tot een afkeuring, dan leidt dat niet automatisch tot afkeuring in dit jaar. De consequentie 

is wel dat: 

a. de teler in het huidige jaar een extra controle krijgt vóór aflevering om vast te stellen dat 

aan de eisen wordt voldaan; 

b. de kosten van deze extra controle zijn voor rekening van de teler. 

 

De bewaartermijn van de registraties is met ingang van 2012 minimaal 5 jaar (voordien 3 jaar). 

De controleur dient de aanwezigheid van deze registraties steekproefsgewijs te controleren 

d.w.z.: van 1 teeltjaar dient vastgesteld te worden dat de registratie van alle percelen beschikbaar 

is (beschikbaar vanaf moment deelname voor het betreffende gewas). Volledige afwezigheid 

leidt tot afkeuring voor het betreffende gewas. Gedeeltelijke afwezigheid of tekortkomingen 

zoals omschreven in de vorige alinea, leiden tot een extra controle (zie vorige alinea). 

 

Teelt- en bewaarseizoen 

Het teeltseizoen begint bij de start van de voorbereiding van de hoofdteelt en eindigt bij de start 

van de voorbereiding voor de volgende hoofdteelt. Als start van de voorbereiding wordt gezien: 

grondbewerking, onkruidbestrijding en/of bemesting. Bij de controle kan uitgegaan worden van 

het kalenderjaar, behalve bij wintergranen, meerjarige gewassen (bijv. graszaad) en gewassen die 

in het volgende jaar worden geoogst (bijv. winterpeen). Meerjarige gewassen moeten worden 

beschouwd als meerdere hoofdteelten (met één hoofdteelt per teeltseizoen). 

Het bewaarseizoen start bij de oogst en eindigt bij afleveren van het product.  

 

Niveau afkeuring 

Een teler kan op verschillende niveau’s afgekeurd worden voor het VVAK-certificaat, waardoor 

het certificaat niet of slechts met een beperkte scope wordt verstrekt, ofwel volledig of deels 

wordt ingetrokken.  

Wanneer een maatregel niet voldoende is geïmplementeerd is afkeuring mogelijk op perceels-, 

ras-, gewas-, bedrijfsniveau of voor de module duurzaam akkerbouw bedrijf, waarbij er een 

relatie dient te zijn tussen de tekortkoming en het betreffende niveau (bijv. een bewaarplaats 
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gebruikt voor onderhoud van machines en daardoor vervuild leidt alleen tot afkeuring van het 

gewas dat in die vervuilde bewaarplaats wordt opgeslagen). 

 

Calamiteiten 

Indien bij de inspectie blijkt dat zich een calamiteit op een perceel heeft voorgedaan, die de 

voedselveiligheid bedreigt, en de teler is correct met deze calamiteit omgegaan, dan is dit geen 

reden voor afkeuring. Indien toch sprake is van een serieus risico voor de voedselveiligheid (bijv. 

een voor contaminatie gevoelig gewas/product op een verontreinigd perceel), kan een perceel 

uitgesloten worden op het certificaat. De teler dient de afnemer op de hoogte te stellen en het 

‘Klachten- en calamiteitenformulier’ in te vullen, zodat de CI de situatie kan beoordelen bij de 

eerstvolgende controle. Indien producten afgezet worden als diervoeder(grondstof), dient 

eveneens de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND) en GMP+ International op de hoogte 

te worden gesteld, in verband met het Early Warning System in de diervoedersector. 

In geval van een calamiteit waarbij de productveiligheid niet in het geding is, maar niet (meer) 

voldaan kan worden aan andere gestelde eisen uit VVAK (bijvoorbeeld het tenietgaan van 

registraties door computerstoring, brand of waterschade), moet de teler vastleggen: 

- wat er is gebeurd en welke actie hij/zij heeft uitgevoerd 

- hoe dit in de toekomst wordt voorkomen (indien relevant) 

De teler kan de bijlage ‘Klachten- en calamiteitenformulier’ daarvoor gebruiken. 

Er is geen reden voor afkeuring als de teler in het verleden voldaan heeft aan de betreffende 

eis(en). 

 

Klachten 

Indien bij de inspectie blijkt dat zich klachten (eigen of van derden) hebben voorgedaan, die de 

productkwaliteit of voedselveiligheid bedreigt, of waardoor niet (meer) kan worden voldaan aan 

de gestelde eisen en de teler is correct met deze klachten omgegaan, dan is dit geen reden voor 

afkeuring. De teler moet de ongewenste werkwijzen, gedragingen, productkwaliteit, enz. 

beoordelen en passende actie ondernemen om herhaling te voorkomen. De teler moet: 

- vastleggen wat de klacht is en welke actie is uitgevoerd. 

- aangeven hoe dit in de toekomst wordt voorkomen (indien relevant) 

- indien mogelijk sprake is van een veiligheidsrisico, handelen conform de eis bij een 

calamiteit. 

De teler kan de bijlage ‘Klachten- en calamiteitenformulier’ daarvoor gebruiken. 

 

Afkeuring van gewassen die eens per 3 jaar worden gecontroleerd 

Indien een teler aardappelen voor de verwerkende industrie teelt en tijdens de controle voor 

alleen die teelt wordt een tekortkoming geconstateerd die volgens de richtlijnen een bedrijfsbrede 

intrekking van het VVAK tot gevolg heeft, dan blijft de intrekking beperkt tot alleen de percelen 

aardappelen voor de verwerkende industrie. 

 

Residuanalyses bij aardappelen voor de verwerkende industrie 

De bladmonsters dienen genomen te worden in het middengedeelte van het perceel. Dit om te 

voorkomen dat een monster vervuild wordt als gevolg van overwaaien uit een naburig perceel 

(drift) en/of spuitrestanten in bijv. de spuitleiding. 

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. Vanaf 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 
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gebruik wordt gemaakt van apparatuur die na toepassing van de kiemremmer onvoldoende 

gereinigd is.   

Voor de beslisboom over hoe de CI moet handelen bij overschrijding van een MRL wordt 

verwezen naar het VVA-schema en eventuele aanwijzingen van de VAVI. 

 

Uitgifte en geldigheid certificaten 

Zie Handboek VVAK, hoofdstuk 4.5 en 6. 

 

Rapportage controlegegevens 

De CI dient de controlegegevens in de Nederlandse taal aan te leveren bij de afnemers in een 

format zoals af te spreken per afnemer. Zie ook bijlage C van het Handboek VVAK. 

Het inspectieverslag (zie Handboek hoofdstuk 4.4) dient verstrekt te worden aan de teler. 

 

Informeren telers over wijzigingen 

De CI is verplicht wijzigingen in het VVAK-schema (bijvoorbeeld na jaarlijkse herziening) te 

melden aan alle telers. Dit kan door het verstrekken van de Telerhandleiding VVAK, aangezien 

daarin de wijzigingen zijn genoemd en/of gemarkeerd. 

 

Ingangsdatum wijzigingen 

Het VVAK-schema wordt jaarlijks herzien. Zodra de VVAK-documenten definitief zijn, worden 

deze toegezonden aan de CI's en geplaatst op www.bo-akkerbouw.nl/diensten/certificering/ 

www.bo-akkerbouw.nl/dit-doen-wij/certificering. De overgangstermijn is 2 maanden. 

 

Wijzigingen CI´s 

De CI meldt wijzigingen bij de eigen organisatie (bijvoorbeeld adresgegevens, contactpersonen) 

aan het Akkerbouw Certificeringsoverleg. De actuele gegevens van de CI´s zijn te vinden op 

www.bo-akkerbouw.nl/diensten/certificering/ www.bo-akkerbouw.nl/dit-doen-wij/certificering. 

 

http://www.bo-akkerbouw.nl/diensten/certificering/
https://www.bo-akkerbouw.nl/dit-doen-wij/certificering
http://www.bo-akkerbouw.nl/diensten/certificering/
https://www.bo-akkerbouw.nl/dit-doen-wij/certificering
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BIJLAGE 1: Interpretatie Beoordelingscriteria VVAK    * = herstelbaar bij 1e fysieke bedrijfsbezoek 
 

Beoordelingscriteria VVAK & Interpretatie Vorm toezicht Niveau afkeuring 

1. ALGEMEEN 
 

1.0 Verplichte deelname DAB   

 (Industrie)groente af te leveren aan Vigef-leden (rechtstreeks of via een handelaar/telervereniging) moet voldoen aan de 

eisen voor DAB. Tip: de leden van de Vigef zijn vermeld op pagina 3 van het Vigef jaarverslag 2020-2021: 

www.vigef.nl/nieuws. 

Interpretatie: Bij (industrie)groente is DAB (1:3) verplicht indien het geoogst product afgeleverd wordt aan een Vigef-lid. 

Telers kunnen zelf kiezen of zij opteren voor DAB (1:1). Voor teeltbedrijven zonder (industrie)groente is DAB optioneel 

Zie DAB-eisen bedrijf 

 

1.1 Eigen verklaring + zelfbeoordelingchecklist   

 U hebt de zelfbeoordeling jaarlijks uitgevoerd. U werkt volgende deze zelfbeoordeling/checklist. Bij de bedrijfscontrole is 

de checklist ingevuld en ondertekend aanwezig. 

Interpretatie: De checklist dient bij controle aanwezig te zijn en ingevuld. Bij het maken van de afspraak tussen CI en teler 

dient de CI de teler hierop te attenderen. 

administratieve controle 

(herstelbaar) 

bedrijf 

 

1.2 Traceerbaarheid (Eenduidige registratie van het perceel, de teelt en afnemer)   

http://www.vigef.nl/nieuws
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Beoordelingscriteria VVAK & Interpretatie Vorm toezicht Niveau afkeuring 

Traceerbaarheid vereist (zie ook bijlage D van de Telerhandleiding): 

- overzicht van de percelen: perceelsnaam/-nummer, locatie, gewas, ras oppervlakte 

Interpretatie: de teler dient een totaaloverzicht te hebben van gewassen, percelen, rassen (incl. oppervlakte). Het is niet 

verplicht om de percelen op kaart ingetekend te hebben. Ga na door mondeling check of dit het volledige bedrijf is en check 

de opgave van de percelen. 

- indien van toepassing een plattegrond van de bewaarruimte(n). Geldt niet voor GZP, suikerbieten en zetmeelaardappelen. 

Interpretatie:check of de plattegrond met bewaarruimte(n) klopt tijdens de rondgang op het erf. 

- registratie van bespuitingen, overige chemische behandelingen, bemestingen, beregeningen en 1e oogstdatum. Bijvoorbeeld 

m.b.v. een teeltregistratieformulier (zie bijlage B van de Telerhandleiding) of een akkerbouw managementsysteem 

Interpretatie: controleer of de registratie actueel is (indien formulier niet bij is, dient de teler tijdens het spuitseizoen 

aantekeningen op kalender of spuitboekje kunnen tonen tot maximaal 1 week voor huidige datum). Zie ook 2.5 en 2.8. 

- bewaren van inkoopbonnen (en/of facturen of certificaten) zaaizaden, pootgoed, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, 

kuiltoevoegingsmiddelen en biociden 

Interpretatie: check op aanwezigheid (steekproefsgewijs) 

- registratie waar welke partij is opgeslagen: minimaal identificatie van herkomst van iedere partij (perceel waarvan product 

afkomstig is) en hoeveelheid (raming) – geldt niet voor suikerbieten en zetmeelaardappelen 

Interpretatie: teler heeft een schema of op de boxen is aangegeven wat zich in de box bevindt. 

- registratie afgeleverde partijen (zowel af land als bij aflevering per cel/box): datum, afnemer, hoeveelheid afgeleverd 

product (ton), evt. bonnummers. Bonnummers en afleveringsoverzicht n.v.t. bij eigen gebruik (voer).  

Interpretatie: teler kan bij afzet een overzicht tonen met daarop de afleveringen. 

- Bij aflevering dient u erop toe te zien dat de juiste partij (ras) wordt opgehaald en vermenging van partijen voorkomen. 

-  Recall: bij een calamiteit dient u, onmiddellijk na ontvangst van een verzoek daartoe, in staat te zijn om informatie over 

locatie- en/of aflevermoment van een of meerdere partijen te verstrekken. 

- Bewaartermijnen registraties, controlerapporten en certificaten en analyses: 5 jaar (m.i.v. 2012, voordien 3 jaar) 

Interpretatie: steekproefsgewijs (1 jaar) aanwezigheid van teeltregistraties checken (niet inhoudelijk beoordelen op 

correctheid, tenzij hiertoe echt aanleiding is; aanleiding kan zijn: twijfel over registratie in huidige jaar;registratie in 

huidige jaar nog te beperkt aanwezig); historie is aantal jaren dat teler al meedoet met VV certificatie – max. 5 jaar 

Bij tekortkomingen: aardappelen verwerkende industrie: extra controle voor aflevering; overige gewassen: teler valt terug 

naar“nieuwe deelnemer”. 

 

administratieve controle * 

(herstelbaar) 

 

 

administratieve en visuele 

controle * (herstelbaar) 

administratieve controle * 

(herstelbaar) 

 

 

administratieve controle * 

 

 

administratieve of visuele 

controle *(herstelbaar) 

 

administratieve controle * 

(herstelbaar) 

 

interview teler 

interview teler * 

 

administratieve controle 

 

gewas 

 

 

 

bedrijf 

 

perceel 

 

 

 

ras 

 

 

perceel 

 

 

perceel 

 

 

perceel 

gewas 

 

gewas (geen afkeuring door 

onjuiste details in registratie 

vorige jaren) 

- Partijen die niet aan het certificaat voldoen, mogen niet samengevoegd worden (separaat opslaan) 

 Interpretatie: duidelijke scheiding tussen partijen die wel/niet meedoen aan VVAK 

- Bij bijkoop (gewas/product) registreert u: datum, gegevens handelaar en producent (zie 1.15), hoeveelheid gewas/product 

 (ha/ton) en -indien van toepassing- (weeg)bonnummers, gegevens transporteur en inkoopfactuur. U bewaart deze gegevens 

 min. 5 jaar. 

 Interpretatie: bij twijfel over juistheid administratie vragen naar financiële afrekening 

visuele inspectie 

 

administratieve controle 

(herstelbaar) 

gewas 

 

gewas (tenzij bijkoop 

traceerbaar en afgescheiden is 

van het eigen gewas/product) 



Handboek VVAK  Extra Bijlage   

Akkerbouw Certificeringsoverleg april 2022 Pagina 8 van 37 

Beoordelingscriteria VVAK & Interpretatie Vorm toezicht Niveau afkeuring 

1.3a Calamiteiten. In geval van een calamiteit dient u: 

1. vast te leggen wat er gebeurd is en welke actie u hierop heeft uitgevoerd (formulier Klachten- en calamiteitenformulier 

invullen). Let op: genoemde risico’s kunnen ook door opzettelijk handelen van medewerkers of derden ontstaan! 

2. aan te geven hoe u dit in de toekomst kunt voorkomen. 

3. met uw afnemer te overleggen of dit consequenties heeft voor de betreffende partij. 

4. in geval van afzet als diervoeder, melden bij FND (info@diervoederketen.nl ; tel 06-53648893) en de EWS-

voorwaarden van GMP+ raadplegen (www.gmpplus.org/nl/services/early-warning-system/) of en, zo ja, hoe er gemeld 

moet worden. Meldingen versturen en waarschuwingen ontvangen kan eenvoudig en snel via de GMP EWS Melder 

app (te vinden in de App Store).   

5. de meldwijzer van de NVWA raadplegen (zie www.nvwa.nl en zoek op "meldwijzer") of er gemeld moet worden. 

Interpretatie: controle op calamiteitenregistratie. Indien niets geregistreerd, teler om toelichting vragen wat hij onder 

calamiteiten verstaat. Indien een calamiteit van toepassing is op 1 perceel, en deze is correct door de teler afgehandeld, dan is 

dit geen reden voor afkeuring. Indien toch sprake is van een serieus risico voor de voedselveiligheid (bijv. een voor 

contaminatie gevoelig gewas/product op een verontreinigd perceel), kan een perceel uitgesloten worden op het certificaat. 

Indien nodig: contact zoeken met de afnemer (indien bekend) 

In geval van een calamiteit waarbij de productveiligheid niet in het geding is, maar niet (meer) voldaan kan worden aan andere 

gestelde eisen uit VVAK (bijvoorbeeld het tenietgaan van registraties door computerstoring, brand of waterschade), geldt alleen 

1 en 2. Er is geen reden voor afkeuring als de teler in het verleden voldaan heeft aan de betreffende eis(en). 

administratieve controle  

of visuele inspectie 

(herstelbaar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

administratieve controle 

(herstelbaar) 

gewas 

(tenzij calamiteit naar 

 1 perceel herleidbaar is) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie eis waaraan niet wordt 

voldaan. 

1.3b Klachten. In geval van een klacht dient u: 

1. vast te leggen wat de klacht is en welke actie u hierop heeft uitgevoerd (bijlage C van de Telerhandleiding invullen). 

2.  aan te geven hoe u of de derde dit in de toekomst kunt voorkomen. 

3. te handelen conform de eis bij een calamiteit (zie 1.3a) indien mogelijk sprake is van een veiligheidsrisico. 

Interpretatie: controle op klachtenregistratie. Indien niets geregistreerd, teler om toelichting vragen wat hij onder klachten 

verstaat.  

Indien de ongewenste werkwijzen, gedragingen, productkwaliteit, enz. goed beoordeeld is en passende actie is ondernomen om 

herhaling te voorkomen, dan is dit geen reden voor afkeuring. Indien toch sprake is van een serieus risico voor de 

voedselveiligheid (bijv. contaminatie van een gevoelig gewas/product door drift), kan een perceel uitgesloten worden op het 

certificaat. Indien nodig: contact zoeken met de afnemer (indien bekend) 

administratieve controle  

of visuele inspectie 

(herstelbaar) 

 

 

 

administratieve controle 

(herstelbaar) 

gewas 

(tenzij klacht naar 

 1 perceel herleidbaar is) 

 

 

 

Zie eis waaraan niet wordt 

voldaan. 

1.4a Wetgeving 

 Teler heeft kennis genomen van relevante wetgeving (residunormen, schadelijke stoffen bijv. mycotoxinen). Bij twijfel: contact 

opnemen met uw afnemer. Tip (alleen voor GZP): zie www.kennisakker.nl en www.akkerwijzer.nl (zoekwoorden: 

‘fusariumtoxinen’, ‘fusarium', 'graanziekten' en/of  'toxinen’). 

Interpretatie: mondelinge toelichting vragen aan teler; gaat om bewustwording (= aanbeveling) 

Teler heeft kennis genomen  van relevante diervoeder wetgeving (residunormen, schadelijke stoffen bijv. mycotoxinen). Bij 

twijfel: contact opnemen met uw afnemer. Een overzicht van geldende wetgeving te vinden in bijlage G van de 

Telerhandleiding. Productnormen inzake diervoeders zijn te vinden op: www.gmpplus.org/media/yaqfwx3h/gmp-ba1-nl-

20201028.pdf. 

Interpretatie: mondelinge toelichting vragen aan teler; gaat om bewustwording (= aanbeveling) 

 

interview teler 

 

 

 

interview teler 

 

geen afkeuring mogelijk 

(aanbeveling) 

 

 

geen afkeuring mogelijk 

(aanbeveling) 

1.4b Kennisontwikkeling, actualisatie vakmanschap 

 Teler heeft kennis genomen van informatie over het voorkomen van teeltziekten, veldschimmels en bewaarziekten. 

Interpretatie: mondelinge toelichting vragen aan teler; gaat om bewustwording (= aanbeveling) 

 

interview teler 

 

geen afkeuring mogelijk 

(aanbeveling) 

mailto:info@diervoederketen.nl
https://www.gmpplus.org/nl/services/early-warning-system/
http://www.nvwa.nl/
https://www.kennisakker.nl/
https://www.akkerwijzer.nl/
https://www.gmpplus.org/media/yaqfwx3h/gmp-ba1-nl-20201028.pdf
https://www.gmpplus.org/media/yaqfwx3h/gmp-ba1-nl-20201028.pdf
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1.5 Hygiëne Geldt niet voor suikerbieten en zetmeelaardappelen! 

Als sprake is van opslag/bewaring van producten op het teeltbedrijf, dient u aantoonbaar kennis te geven aan derden (bezoekers) 

en personeel aan welke hygiëneregels voldaan moet worden (zichtbaar ophangen). Minimumeis: zie bijlage F – 

Telerhandleiding. Geldt niet voor suikerbieten en zetmeelaardappelen! 

Er dient gewerkt te worden volgens hygiëneregels. Deze dienen bekend te zijn bij u zelf en het personeel d.m.v. een instructie 

(aantoonbaar door bijv. verklaring laten ondertekenen). Registreer wanneer en door wie de voorlichting aan het personeel is 

gegeven, incl. de behandelde onderwerpen. Geldt niet voor suikerbieten en zetmeelaardappelen! 

Interpretatie: check de aanwezigheid van het bord met hygiëneregel als op het teeltbedrijf opslag/bewaring van producten 

plaatsvindt. 

Afval (bijv. verpakkingsmateriaal, resten) en gevaarlijke stoffen (zie ook 1.6) dusdanig opslaan dat verontreiniging van het 

product wordt voorkomen. 

 

visuele inspectie 

(herstelbaar) 

 

 

 

 

 

 

visuele inspectie 

(herstelbaar) 

 

alle gewassen 

(n.v.t. suikerbieten en 

zetmeelaardappelen) 

 

 

 

 

 

gewas (bij opslag/bewaring) 

perceel (te velde) 

1.6 Opslag hulpstoffen (gewasbescherming, meststoffen voorraadbescherming, ongediertebestrijding en ontsmettingsmiddelen en 

brandstoffen) 

Opslag volgens wettelijke eisen. Om contaminatie/ verontreiniging van uitgangsmateriaal en/of geoogst product te voorkomen, 

dient u ervoor te zorgen dat opslag van alle hulpstoffen fysiek dan wel in tijd gescheiden plaats vindt. De scheiding moet 

voldoende zijn om te voorkomen dat de hulpstof -ook bij calamiteiten- het product kan vervuilen. 

Interpretatie: visuele inspectie (gewasbescherming: ruimte dient afgesloten te zijn (sleutel niet bereikbaar voor kinderen) en 

voorzien van gevarensticker). Geen uitgebreide inspectie op alle wettelijke eisen. 

 

visuele inspectie 

(herstelbaar) 

 

bedrijf (indien wettelijke 

eisen overtreden worden) 

 

 

perceel (in geval van 

vervuiling product)  

1.7 Loonwerk 

Teler dient aan te tonen dat loonwerker volgens voorwaarden richtlijn werkt. 

Teler blijft verantwoordelijk. Registraties van activiteiten van loonwerker zijn in bezit van teler. 

- Teler is in bezit van een kopie van VKL (niet nodig als loonwerker op site www.vkl.nl vermeld staat), VVAK, VVC, 

GlobalGAP of het Belgische IKKB/Vegaplan certificaat van de loonwerker (of onderaannemer) of elk ander certificaat of 

(inspectie)bewijs die deze eisen afdekt. Als teler dit niet kan aantonen, moet hij zelf erop toezien dat de loonwerker volgens 

de VVAK regels werkt. Hij is tenslotte zelf verantwoordelijk voor het loonwerk. De CI kan een aanvullende controle bij 

loonwerker uitvoeren. 

- Teler dient registraties te kunnen tonen van werkzaamheden door derden uitgevoerd en waarvoor verplichte registratie 

geldt. 

Interpretatie: navragen voor welke gewassen loonwerk wordt ingezet. Controleer bewijsstukken (certificaten) van betreffende 

loonwerker(s). Bij twijfel: navraag bij betreffende loonwerker of overleggen facturen van loonwerker door teler. (Bij 

spuitwerkzaamheden is spuitlicentie en geldig goedkeuringsbewijs van de spuit voldoende.). Zonder certificaat van de 

loonwerker moet de teler bewijzen dat hij zelf toezicht heeft gehouden of een duidelijk instructie heeft gegeven aan de 

loonwerker. Bij twijfel kan inspectie worden ingesteld bij de loonwerker op kosten van de teler. 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. 

In Duitsland voldoet ook een ingevuld REKA Rheinland formulier als bewijs dat de loonwerker voldoet. Dit formulier wordt 

echter niet als optie genoemd in eis 1.7.1 van de Duitstalige telerhandleiding, omdat de status van het document onbekend is.   

 

 

 

 

 

 

interview teler, aangevuld met 

administratieve controle 

(herstelbaar) 

 

 

 

 

 

 

gewas 

1.8 Arbeid 

Geldt alleen voor consumptieaardappelen: Voorkom dat medewerkers werken in een gevaarlijke of ongezonde omgeving, wat 

kan leiden tot overlijden, verwonding of ziekte. Sta niet toe dat  jongeren (<18 jaar), zwangere vrouwen en andere kwetsbare 

personen werken met gevaarlijke stoffen zoals gewasbeschermingsmiddelen. 

Tip: Het opnemen in en werken volgens de wettelijk verplichte RI&E voor bedrijven met personeel volstaat. Voor meer info zie 

https://routenaar.rie.nl/. 

Interpretatie: doe navraag wie werkt met gevaarlijke stoffen zoals gbm. Vraag zo nodig om kopie RI&E. 

 

interview teler, eventueel 

aangevuld met 

administratieve controle 

(herstelbaar) 

 

gewas 

1.10 Bodembeheer   

http://www.vkl.nl/
https://routenaar.rie.nl/
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Geldt alleen voor consumptieaardappelen: U neemt minimaal 2 van de onderstaande maatregelen t.b.v. bodemgezondheid 

- U gebruikt minimale grondbewerkingstechnieken (bijv. NKG) 

- 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. NKG = niet kerende 

grondbewerking. Van excessief gebruik van gbm is sprake als spuitschema's strak worden gevolgd en geen rekening wordt 

gehouden met mogelijkheden om de dosering, frequentie en/of toepassing verantwoord te verlagen of over te slaan. Bijv. door 

gunstige weersomstandigheden, inzet van lokvallen, gebruik adviessystemen, enz.  

interview teler, eventueel 

aangevuld met 

administratieve controle 

(herstelbaar) 

gewas 

Geldt alleen voor consumptieaardappelen; 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 

Geldt alleen voor consumptieaardappelen: 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 

Geldt alleen voor consumptieaardappelen: 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 vast 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. Van lichtere machines is sprake 

als deze lichter dan vergelijkbare machines zijn en dit door de fabrikant als verkoopargument wordt gebruikt.  

 

interview teler, eventueel 

aangevuld met 

administratieve controle 

(herstelbaar) 

 

gewas 

1.11 Emissiereductie 

Geldt alleen voor consumptieaardappelen: U neemt minimaal 1 maatregel uit 3 van de 4 categorieën t.b.v. beperking van de 

uitstoot van broeikasgassen. Vul bijlage K in. 

Interpretatie: van de aangekruiste maatregelen voorbeelden en -bij twijfel- bewijzen opvragen. 

 

interview teler, eventueel 

aangevuld met 

administratieve controle 

(herstelbaar) 

 

gewas 

1.12 Rendabiliteit 

Geldt alleen voor consumptieaardappelen: 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. 

 

interview teler 

 

gewas 

Geldt alleen voor consumptieaardappelen: 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 

1.15 Bijkoop 

U kunt aantonen dat aangekochte gewassen/producten afkomstig zijn van teeltbedrijven met een geldig VVAK-, GlobalGAP- of 

gewascertificaat voor het betreffende gewas/product. Geaccepteerde buitenlandse certificaten zijn Vegaplan (België) en Qualität 

& Sicherheit (QS, Duitsland). Ook bij aankoop via handelaren moet u in het bezit zijn van de certificaten van de producent. Bij 

 

 

administratieve controle 

(herstelbaar) 

 

Gewas (tenzij bijkoop 

traceerbaar en 

afgescheiden is van het 

eigen gewas/product) 
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een aardappelhandelaar volstaat het Hygiëneprotocol NAO. Andere certificaten behoeven eerst expliciete goedkeuring door het 

ACO alvorens deze geaccepteerd worden. 

Let op: (restanten van) pootaardappelen die afgeleverd worden als zetmeel- of consumptieaardappelen moeten voor die afzet 

gecertificeerd zijn. Risico is m.n. residuen van niet toegestane gewas- en voorraadbeschermingsmiddelen. Zie eis 2.7.1 en 4.6.1. 

Interpretatie: certificaat checken op geldigheid ten tijde van de aankoop. V.w.b. (restanten van)  pootaardappelen: conform 

interpretatie VVA 2021-2022. 

1.16 Bedrijfsplan 

Geldt alleen voor consumptieaardappelen: 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 

- degradatieafbraak 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 uitstroom of afvoer 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 plantensoorten (bijvoorbeeld doornappel en Japanse 

duizendknoop)) 

- 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 Telerhandleiding voldoende. 

 

interview teler, eventueel 

aangevuld met 

administratieve controle 

(herstelbaar) 

 

gewas 
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2. TEELT 
 

  

2.1 Perceelskeuze 

Teelt op verontreinigde percelen verboden (bijv. zware metalen, glas, en Keurcompost klasse C etc.) De historie van het perceel 

dient bekend te zijn. 

- geen teelt op percelen die de laatste 3 jaar verontreinigd zijn door opbrengen van niet toegelaten stoffen. 

- Indien perceel minder dan 5 jaar in agrarisch gebruik is, dan moet de historie van de laatste 7 jaar bekend zijn en worden 

onderbouwd met grondanalyse door erkend laboratorium 

- Indien het perceel in het verleden een andere functie had dan akkerbouwgrond, veeteelt, bosbouw of natuur, dient door middel 

van een milieuhygiënische verklaring zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit te worden 

aangetoond dat de kwaliteit van de bodem voldoet aan de achtergrondwaarden van dat besluit. (Geldt niet voor GZP) 

- Verplichte verwijdering verontreiniging. Let extra op glasdelen en plastic; percelen langs de wegen. Op percelen binnen 1 km 

van een golfterrein ook letten op golfballen. Let vooral op glas en plastic langs wegen en feestlocaties, golfballen en resten 

van plastic drainagebuizen. 

- Geen teelt op percelen die de afgelopen 3 jaar bemest zijn met meststoffen op basis van dierlijke eiwitten. 

- 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. (=aanbeveling) 

Interpretatie: doe navraag over historie van percelen; doe navraag over de risico’s inzake perceelsligging (langs wegen, langs 

feestterreinen en in de omgeving (<1 km) van een golfterrein) 

Fysieke bezichtiging percelen: ten minste 1 perceel. Doe navraag inzake bodemanalyse en/of investeringen i.v.m. 

bodemgezondheid en leg dit in het inspectieverslag vast.   

 

 

 

interview teler 

 

 

 

 

 

visuele inspectie perceel langs 

wegen (herstelbaar) 

interview teler en evt. 

administratieve controle 

(herstelbaar) 

 

 

 

perceel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geen afkeuring 

(aanbeveling) 

2.2 Uitgangsmateriaal 

- Bewaar de inkoopbonnen van het uitgangsmateriaal / pootgoed / zaden (of factuur, mits deze voldoende gespecificeerd is) 

en het NAK certificaat (bij zetmeelaardappelen ook TBM-bewijs). Dit geldt niet als de afnemer zorgdraagt voor 

goedgekeurd (= NAK-gecertificeerd) en traceerbaar uitgangsmateriaal, dit schriftelijk heeft verklaard en op verzoek van de 

CI volledige inzage geeft in de administratie. 

- Bij GZP-teelt als voedermiddel uitsluitend ontsmet zaaizaad gebruiken. Let op: geen (restant van) ontsmet zaaizaad als 

voedermiddel afleveren! (=aanbeveling) 

- Bij gebruik eigen zaaizaad voor GZP-teelt: registreren perceelsnaam waarvan zaaizaad afkomstig is. 

- Bij de bepaling van de optimale zaai- en poot/plantafstanden wordt rekening gehouden met o.a. de lokale omstandigheden 

(bijv. klimaat, grondsoort, structuur), teeltdoel en raseigenschappen. 

- Geldt alleen voor consumptieaardappelen: Bij de raskeuze wordt rekening gehouden met de wens van klanten, 

geschiktheid van het ras voor de regio, grondsoort en duurzame teelt. 

 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; 

 

administratieve controle 

(steekproefsgewijs; voor 

consumptieaardappelteelt 

alle ras/sorterings-

combinaties waarvoor in 

de tabel een waarde 

geldt)  

(herstelbaar) 

en interview teler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ras 
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- gebruikte kilo’s a) nauwkeurig per perceel (bijv. via (tussen-)wegingen) OF b) indicatief/geschat per perceel maar nauwkeurig 

over meerdere percelen/ladingen. 

 Voor consumptieaardappelteelt: 

a) controleer of op het bedrijf rassen uit de VAVI-pootgoedverbruikstabel worden geteeld: 

 

VAVI-POOTGOEDVERBRUIKSTABEL (Pootgoedverbruik in kg/ha) 

 

Ras / maat (mm) 28/35 35/45 35/50 45/50 50/55 50/60 

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 

Russet Burbank 

Royal 

Toronto 

Triplo 

Victoria 

Zorba 

 

1100 

1200 

1200 

1200 

1100 

1300 

1100 

1100 

1200 

1100 

1300 

1400 

1200 

1200 

1400 

1100 

1200 

1100 

1100 

1350 

1000 

1100 

1200 

1750 

1400 

1300 

 

 

2400 

 

1800 

2000 

1850 

2100 

 

 

 

 

2750 

 

2250 

2200 

 

 

 

 

 

1800 

 

 

2450 

2300 

2300 

3000 

2300 

 

2500 

 

2200 

1950 

2900 *) 

2400 

2400 

2300 

2600 

3000 

2175 

 

 

2300 

2500 

2200 

2300 

2400 

 

2300 

2300 

2600 

2600 

2500 

 

 

3450 

 

3000 

 

2350 

 

 

 

 

 

3800 

 

2150 gesneden 

3150 

 

 

 

 

 

1800 gesneden 

 

 

3000 

 

3200 

3000 gesneden 

 

 

2600 

 

2500 

2850 

 

 

 

2500 gesneden 

2800 gesneden 

 

2000  

 

 

2500 gesneden 

2700 gesneden 

2400 

 

 

2200 gesneden 

3500 

2800 

3800 

 

 

2500 gesneden 

 

2700 gesneden 

 

 

3000 

3150 **) 

 

2400 gesneden 

 

 

3100 gesneden 

 

 

 

 

 

 

 

2500 

2400 gesneden 

2700 ***) 

2850 gesneden 

4000 

2500 gesneden 

2500 gesneden 
 

b) selecteer alle ras/sorterings-combinaties waarvoor in de tabel een waarde geldt; 

c) bereken voor deze combinaties het pootgoedverbruik/ras/ha (a.d.h.v. de teeltregistratie); 

d) vergelijk de uitkomst met norm in de tabel (marge -20 procent); 
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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 redelijkerwijs te corresponderen met het areaal. Zonder plausibele verklaring volgt 

afkeuring. 

*) maat 35/55 

**) maat 55/60 

***) maat 55/60 gesneden 

- Geldt alleen voor suikerbieten: Indien bietenzaad niet is ingekocht via Cosun, dan moet de teler hiervoor een door Cosun 

afgegeven verklaring overleggen dat het zaad voldoet aan de eisen die Cosun daaraan stelt. 

Interpretatie: doe navraag naar herkomst bietenzaad (desgewenst administratie controleren) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

administratieve controle 

(herstelbaar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewas 

2.3 GGO gewassen 

Ongewenst gebruik en ongewenste vermenging met ggo product voorkomen 

- Teelt ggo-gewassen niet toegestaan, tenzij na expliciete goedkeuring door afnemer 

- Perceel is laatste 2 jaar niet als ggo-proefveld gebruikt met hetzelfde gewas. Voor consumptieaardappelen geldt 4 jaar. 

- Voldoende afstand tot ggo (proef)velden met hetzelfde gewas. 

- Wettelijke voorschriften in acht nemen en teelt volledig registreren, indien toch ggo-gewassen geteeld wordt. Ggo-partijen 

zorgvuldig gescheiden houden van niet-ggo partijen 

- Machines en werktuigen mogen niet in contact zijn geweest met ggo-gewassen, tenzij zeer grondig gereinigd 

 Interpretatie: doe navraag naar ggo- teelt of proefvelden op bedrijf of naastliggende percelen. Bij ggo: check goedkeuring. 

- Geldt alleen voor suikerbieten: Indien bietenzaad niet is ingekocht via COSUN, dan moet de teler hiervoor een door Cosun 

afgegeven verklaring overleggen dat het zaad voldoet aan de eisen die Cosun daaraan stelt. 

 Interpretatie: doe navraag naar herkomst bietenzaad (desgewenst administratie controleren) 

- Verplichte registratie bij vondst/vaststelling van ggo 

 Interpretatie: doe navraag of ggo is gevonden (check dan het Klachten- en calamiteitenformulier) 

 

 

interview teler  

 

 

 

 

 

 

 

administratieve controle 

(herstelbaar) 

 

interview teler  

(+ adm. controle) 

 

 

perceel 

 

 

 

 

 

 

 

gewas 

 

 

perceel 

2.4 Machinegebruik 

 Gebruik van goed onderhouden, goed afgestelde en schone machines 

Verontreiniging met productvreemde stoffen (olie, vet, glas) voorkomen. Deze machines dienen geen lekkage en/of losse 

(glas)delen te vertonen. 

Interpretatie: controle van de relevante machines en werktuigen op: spiegel-, raam-, lichtbreuk, olieplekken onder machines, 

vetklodders, beschadiging transportbanden. Niet-producteigen stoffen (vet, olie, glas, rubber) mogen niet in het product kunnen 

komen. 

 

visuele inspectie 

(herstelbaar) 

 

 

bedrijf (tenzij het hele 

specifieke 

machines/werktuigen 

betreft: dan op 

gewasniveau) 

2.5 Bemesting - Werken volgens bemestingsadvies 

Voorkom overdosering. Bemest volgens bemestingsadvies op basis van analysegegevens. (=aanbeveling) 

Geldt alleen voor consumptieaardappelen: Minimaal 1x per 5 jaar worden percelen bemonsterd en onderzocht op de 

bemestingstoestand (PK-bodemanalyse). Bemestingsonderzoek kan ook plaatsvinden in het veld of vanuit de lucht d.m.v. 

remote-sensing. De resultaten worden bewaard en gebruikt bij het opstellen van het bemestingsplan. 

Interpretatie: vraag naar wijze waarop teler zijn bemesting plant (doel: bewustwording relatie bemesting – voedselveiligheid 

(=aanbeveling))Vraag naar de wijze waarop de percelen onderzocht worden op de bemestingstoestand (bodemonderzoek of met 

sensoren) en check de resultaten van enkele percelen. 

 

interview teler 

administratieve controle 

(herstelbaar) 

 

geen afkeuring 

(aanbeveling) 

perceel 
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Voorkomen verontreiniging met productvreemde stoffen 

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 (zware metalen) en de in bijlage I opgenomen normen voor 

glas, steentjes en overige verontreinigingen. Aantonen dat het product voldoet aan de normen voor deze verontreinigingen geldt 

niet voor champost. De eisen voor groen- en gft-compost zijn opgenomen in bijlage I.  

Voor overige organische meststoffen moet een analyserapport volgens het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en een 

afleveringsbewijs aanwezig zijn, zodat er geen sprake is van verontreiniging met zware metalen boven wettelijk toegestane 

hoeveelheid. Dit geldt niet voor organische meststoffen (zoals dierlijke mest) van uw eigen bedrijf. 

Bijhouden registratie waar/wat is toegepast en bewaren analyse rapporten volgens het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet 

(minimaal 5 jaar). 

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 I 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. 

 

administratieve controle 

(herstelbaar) 

 

Perceel 

Geen gebruik van slib dat vrij komt bij de zuivering van afval/rioolwater voor organische bemesting 

Interpretatie: vraag naar gebruik rioolslib (is bij wet verboden). Dit slib wordt ook wel (afval)waterzuiveringsslib, 

(riool)zuiveringsslib, enz. genoemd. 

interview teler perceel 

Registratie van gebruikte meststoffen; Gebruik uitsluitend wettelijk toegestane meststoffen 

Interpretatie: controleer de aanwezigheid van de registratie; 

Controleer op gebruik van meststoffen o.b.v. dierlijke eiwitten. 

Indien er twijfel is of er wettelijk toegestane meststoffen zijn gebruikt: 

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.  

administratieve controle 

(herstelbaar) 

perceel 

 

 

Bemestingsonderzoek Precursoren 

Geldt alleen voor consumptieaardappelen: Resultaat bemestingsonderzoek (PK-bodemanalyse, max. 4 jaar oud) wordt gebruikt 

bij het opstellen van het bemestingsplan. Meld verdwijning of diefstal van meststoffen die kunnen worden gebruikt voor de 

vervaardiging van explosieven. Voor meer info zie www.nctv.nl/onderwerpen/precursoren-voor-explosieven. (=aanbeveling) 

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. Vraag of bekend is dat 

Administratieve controle 

(herstelbaar in 2020) 

Interview 

Perceel 

geen afkeuring 

(aanbeveling) 

 

https://www.nctv.nl/onderwerpen/precursoren-voor-explosieven


Handboek VVAK  Extra Bijlage   

Akkerbouw Certificeringsoverleg april 2022 Pagina 16 van 37 

Beoordelingscriteria VVAK & Interpretatie Vorm toezicht Niveau afkeuring 

bepaalde soorten kunstmest gebruikt kunnen worden  om explosieven te maken en dat om die reden diefstal/verdwijning gemeld 

moet worden. 

Gebruikte biostimulanten + resultaat registreren 

Interpretatie: controleer de aanwezigheid van de registratie (bijlage B) 

  

administratieve controle 

(herstelbaar) 

Perceel 

m.u.v. (industrie)groente  

(aanbeveling) 

2.6 Goede dosering meststoffen 

Bemestingsapparatuur goed afstellen en goed onderhouden, waardoor de gewenst dosering en een homogene verdeling behaald 

wordt (keuring is niet verplicht). 

Voor aardappelen verwerkende industrie is jaarlijkse kalibratie verplicht (datum kalibratie is vastgelegd). 

Interpretatie:visuele controle; kalibratiedatum (aard. verwerkende industrie) is vastgelegd 

visuele controle machine;  

administratieve controle 

(herstelbaar) 

geen afkeuring 

(aanbeveling) 

gewas (alleen aard.verw.ind.) 

2.7 Gewasbeschermingsmiddelen 

Gebruik volgens wettelijk gebruiksvoorschrift op verpakking (veiligheidstermijnen in acht nemen) 

Werk volgens de meng- en vulinstructies op het etiket. 

Interpretatie: middelgebruik moet voldoen aan het WG t.a.v. 

- veiligheidstermijn; 

- maximale dosering (toelichting: i.v.m. “aanloopdoseringen”)  

- toelating in betreffende gewas, en 

- totaal maximum dosering (toelichting: resistentiemanagement). 

Indien uit analyses van partijen blijkt dat niet toegelaten middel(en) is/zijn gebruikt, dan afkeuring op gewasniveau 

Toelichting: 

1. Geen afkeuring voor die gevallen waarbij in het gebruiksvoorschrift sprake is van een aanloopdosering (bijv. weinig loof - 

phytophthora). In dat geval moet de teler zich houden aan de maximaal toegestane dosering (bij een volgroeid gewas). 

2. In situaties waarbij het aantal bespuitingen (als 1 blok) wordt beperkt door resistentiemanagement is afwijking geen probleem, 

mits een eventuele maximum hoeveelheid actieve stof niet overschreden wordt. 

3. Indien een onbeperkt aantal toedieningen is toegestaan, maar wel een maximum is gesteld aan de hoeveelheid actieve stof, dan 

dient gelet te worden op de maximum hoeveelheid actieve stofgrens; indien van toepassing de maximum dosering per toediening 

(zeker die van de laatste toediening: zie voorbeeld Gro-stop flow). 

4. Bij vlas wordt het zaad gebruikt voor zaaizaad of lijnzaad. Bij zaaizaad zijn meer gbm toegestaan, waardoor risico bestaat op 

een onjuiste aanmelding. Om te checken of het gebruik als zaaizaad klopt, kan gevraagd worden naar de keuringsaangifte bij de 

NAK (door de teler of de "vlasverwerker") en naar de oogstmethode (zaaizaad wordt doorgaans op het veld geoogst). Bij roten 

komt (veel) minder zaad beschikbaar bij de verwerking (bij de "vlasverwerker"). Er zijn 10 vlasverwerkers actief, w.v. V/d Bilt 

de grootste is. Schatting is dat in Nederland 3/4 van het zaad bestemd is voor zaaizaad, de rest gaat naar lijnzaad en veevoer. In 

België en Frankrijk is het aandeel zaaizaad (veel) lager.  

5. V.w.b. (restanten van) pootaardappelen: conform interpretatie VVA 2022-2023. 

 

administratieve controle 

 

perceel 

(na residu-analyse: gewas) 

Proeven met middelen waarvoor nog geen officiële toelating geldt, mogen alleen met een proefontheffing van het CTGB, of 

onder verantwoordelijkheid (verklaring) van een TNG erkend bedrijf (zie 

www.nvwa.nl/onderwerpen/gewasbescherming/erkenning-aanvragen-voor-toetsing-gewasbeschermingsmiddelen/tng-erkenning) 

uitgevoerd worden. Producten separaat van verhandelbaar product houden, tenzij de proefontheffing of verklaring het 

verhandelen expliciet toestaat en de afnemer –indien bekend- expliciet toestemming heeft gegeven om het samen te voegen. 

In geval van proeven: kopie van proefontheffing CTGB dient beschikbaar te zijn, of een verklaring van een TNG erkend bedrijf 

(zie www.nvwa.nl/onderwerpen/gewasbescherming/erkenning-aanvragen-voor-toetsing-gewasbeschermingsmiddelen/tng-

erkenning) dat de proef onder haar verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd. 

 

interview teler 

(adm. controle) 

(herstelbaar) 

 

 

perceel 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/gewasbescherming/erkenning-aanvragen-voor-toetsing-gewasbeschermingsmiddelen/tng-erkenning
http://www.tng.nl/
http://www.tng.nl/
http://www.tng.nl/
http://www.tng.nl/
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Verontreinigde partijen gescheiden houden; in overleg met afnemer vervolgstappen afspreken. 

Interpretatie: navraag doen bij teler. Indien sprake van proefvelden, dan check proefontheffing CTGB en/of verklaring TNG 

erkend bedrijf (www.nvwa.nl/onderwerpen/gewasbescherming/erkenning-aanvragen-voor-toetsing-

gewasbeschermingsmiddelen/tng-erkenning) en toestemming van afnemer (herstelbaar) 

Actuele registratie gebruikte gewasbeschermingsmiddelen 

Interpretatie: controle op bijgewerkte registratie (indien formulier niet bij is, dient de teler tijdens het spuitseizoen 

aantekeningen op kalender of spuitboekje kunnen tonen tot maximaal 1 week voor huidige datum). Herstelbaar voor zover het 

een beperkte achterstand betreft (max. 2 weken). Indien de controle vroeg in het jaar plaatsvindt en nog nauwelijks registraties 

voorhanden zijn, dan dient te worden teruggekeken in de registraties van het voorgaande teeltjaar. 

 

administratieve controle 

(beperkt herstelbaar) 

 

perceel 

Goed onderhouden spuit. 

De veld- en rijenspuit (smaller en breder dan 3 meter), vernevelapparatuur en de onkruidstrijker is goed onderhouden en het SKL 

goedkeuringsbewijs (van de spuitkeuring) is geldig (geldt ook voor loonwerker). Voor meer info over typen en 

keuringsfrequentie zie: 

www.sklkeuring.nl/media/files/Overzicht%20SKL%20keuringen%20verdeelapparatuur%20voor%20gewasbeschermingsmiddele

n(1).pdfwww.sklkeuring.nl/wp-content/uploads/2021/06/Overzicht-SKL-keuringen-verdeelapparatuur-voor-

gewasbeschermingsmiddelen.pdf   

Interpretatie:geldig keuringsbewijs of sticker. Indien keuringsbewijs -en bij het ontbrekend daarvan de sticker- ongeldig is: 

datum noteren waarop geldigheid afliep in het inspectieverslag. Indien de spuit ter keuring is aangeboden, ook (nadien) de 

datum van (goed)keuring noteren. Deze data zijn nodig bij een eventuele bezwaar/beroepprocedure. Het niet (goed)gekeurd zijn 

van verdeelapparatuur anders dan de veldspuit breder dan 3 m is in 2018 en 2019 geen reden tot afkeur. Het is een aanbeveling. 

 

visuele en adm. controle 

 

bedrijf 

Kennis over gewasbescherming en bemesting 

Toepasser moet beschikken over een geldige spuitlicentie, licentie uitvoeren en/of licentie bedrijfsvoeren (ook loonwerker) 

Interpretatie: de toepasser (teler, loonwerker, derde) beschikt over geldige spuitlicentie, tenminste licentie 1 

 

adm. controle 

 

bedrijf 

 

Resistentieontwikkeling 

Geldt alleen voor consumptieaardappelen: Bij risico op resistentieontwikkeling, advies op het etiket (WG/GA) volgen. 

Interpretatie: interview teler op bekendheid met problematiek van resistentieontwikkeling Van een risico op 

resistentieontwikkeling is sprake als dit expliciet vermeld is op het etiket. In dat geval moet het middelgebruik voldoen aan het 

WG/GA t.a.v. 

- maximaal aantal behandelingen en 

- minimale interval (dagen) tussen behandelingen. 

 

interview teler administratieve 

controle 

 

 

gewas 

Erfemissiescan 

Met de erfemissiescan (www.erfemissiescan.nl/) is het risico op emissie vanaf het erf in kaart gebracht. Het resultaat van de scan 

is maximaal 3 jaar oud. De scan is niet verplicht als de spuitwerkzaamheden worden uitbesteed, tenzij de loonwerker gebruik 

maakt van de voorzieningen op het erf, bijv. bron of wasplaats. 

Interpretatie: interview teler op bekendheid met problematiek van erfemissie +vragen om bewijs van uitvoering van de scan 

(online of schriftelijk tonen van het resultaat)   

 

interview teler en adm. 

controle 

(herstelbaar) 

 

Bedrijf 

m.u.v. (industriegroente)  

(aanbeveling) 

Verbod glyfosaat 

Op peulvruchten voor humane consumptie (m.n. bruine bonen, kapucijners en kidney-bonen) tussen de bloei en de oogst geen 

behandeling met glyfosaat (o.a. RoundUp) toepassen, om bijvoorbeeld (homogene) afrijping te bevorderen en/of onkruiden te 

bestrijden. 

Interpretatie: teeltadministratie controleren. 

 

adm. controle 

 

 

gewas 

 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/gewasbescherming/erkenning-aanvragen-voor-toetsing-gewasbeschermingsmiddelen/tng-erkenning
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/gewasbescherming/erkenning-aanvragen-voor-toetsing-gewasbeschermingsmiddelen/tng-erkenning
http://www.sklkeuring.nl/media/files/Overzicht%20SKL%20keuringen%20verdeelapparatuur%20voor%20gewasbeschermingsmiddelen(1).pdf
http://www.sklkeuring.nl/media/files/Overzicht%20SKL%20keuringen%20verdeelapparatuur%20voor%20gewasbeschermingsmiddelen(1).pdf
https://www.sklkeuring.nl/wp-content/uploads/2021/06/Overzicht-SKL-keuringen-verdeelapparatuur-voor-gewasbeschermingsmiddelen.pdf
https://www.sklkeuring.nl/wp-content/uploads/2021/06/Overzicht-SKL-keuringen-verdeelapparatuur-voor-gewasbeschermingsmiddelen.pdf
https://www.erfemissiescan.nl/
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Geïntegreerde gewasbescherming (IPM)- gbm beperken 

Geldt alleen voor consumptieaardappelen: 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 of drift te beperken 

- U gebruikt GPS-sectiecontrole om overlap te beperken 

- U gebruikt precisie technieken / plaatsspecifiek spuiten 

- U pas waar 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 

 

Geïntegreerde gewasbescherming (IPM)- gbm voorkomen 

Geldt alleen voor consumptieaardappelen: 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 

 

2.8 Ziekten, plagen en gebreken 

Maatregelen nemen ter preventie en indien nodig ter bestrijding (incl. registratie). Verontreiniging met schadelijke onkruiden 

voorkomen. Bij (industrie)groente gaat het vooral om fabrieksmatig moeilijk te verwijderen onkruid, zoals zwarte nachtschade, 

melkdistel, kleefkruid, kamille, duist, hanepoot, windhalm en melde. Bij soja gaat het vooral om zwarte nachtschade. Afnemer 

op de hoogte brengen van aantasting (incl. registratie op Klachten- en calamiteitenformulier. 

Geldt voor alle gewassen. 

Specifiek voor GZP: aarschimmels (fusarium, moederkoren) en gifige onkruiden registreren + melden aan afnemer 

Specifiek voor consumptie-aardappel en (industrie)groente: doornappel in perceel dient handmatig verwijderd te worden. 

Specifiek voor droge peulen, kapucijners, erwten, spinazie, tuinbonen en sperziebonen voor humane consumptie: Maatregelen 

worden genomen ter preventie en indien nodig ter bestrijding (incl. registratie) van granen in de teelt, om verontreiniging van het 

product met allergenen te voorkomen. 

Geldt voor consumptieaardappelen: 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-en-

tuinbouw/teeltvoorschrift-phytophthora-infestans. 

Interpretatie:doornemen met teler. Check op melden afnemer + invullen Klachten- en calamiteitenformulier; steekproefsgewijs 

percelen controleren. 

 

 

 

interview teler + 

administratieve controle. 

visuele controle doornappel 

en visuele controle granen.   

 

 

 

perceel 

2.9 Watergebruik  

interview teler + 

 

gewas 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/teeltvoorschriften-akkerbouw-en-tuinbouw/teeltvoorschrift-phytophthora-infestans
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/teeltvoorschriften-akkerbouw-en-tuinbouw/teeltvoorschrift-phytophthora-infestans
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Uitsluitend gebruik van water 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).  

Deze eis geldt m.n. bij toepassing van water (bijv. beregening/ bespuiting) op het eetbare deel van gewassen voor humane 

consumptie en die rauw gegeten kunnen worden.  

Let op riooloverstorten! 

Let op: contact met oppervlaktewater waarin ratten leven kan leiden tot de Ziekte van Weil. Zie www.rivm.nl/vragen-en-

antwoorden-ziekte-van-weil. 

Let op: sluit zo mogelijk bronnen af om terreur, zoals het toevoegen van schadelijke stoffen, te voorkomen. 

Geldt alleen voor consumptieaardappelen: Bij beregening neemt u minimaal één van de onderstaande maatregelen om het zo 

efficiënt mogelijk uit te voeren: 

- U maakt gebruik van een BelissingsOndersteunendSysteem (BOS) 

- U maakt gebruik van bodemvochtsensoren 

- U maakt gebruik van externe adviesbureaus 

- De beregeningsinstallatie wordt onderhouden/afgesteld 

Bij beregening registreert u het perceel, de datum en de watergift (in mm of m3/ha, of in pompuren + pompcapaciteit in m3/uur). 

Zie bijlage B. Tip: met www.zlto.nl/beregeningssignaal kunt u de efficiëntie verbeteren. 

Interpretatie: Dit punt is m.n. relevant bij consumptieaardappelen en (industrie)groenten die rauw geconsumeerd worden. 

Vraag bij de consumptieaardappeltelers naar voorbeelden van de aangekruiste maatregelen en -bij twijfel- de bewijzen. Doe bij 

de (industrie)groentetetelers navraag, hoe hij de waterkwaliteit gewaarborgd heeft. Registratie van beregening controleren. 

 evt. administratieve controle 

(herstelbaar) 

2.10 Jacht 

Niet toegestaan indien het gevaar bestaat dat hagel in product terecht komt. 

Verbod geldt voor teelt van consumptie-aardappelen en (industrie)groenten. 

Interpretatie: navragen hoe jacht geregeld is. Bij (industrie)groente m.n. relevant in koolgewassen.  

 

interview teler 

gewas 

(alleen bij cons. aardappelen 

verw. ind. en 

(industrie)groenten) 

http://www.waterkwaliteitportaal.nl/
http://www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl/
https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-ziekte-van-weil
https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-ziekte-van-weil
http://www.zlto.nl/beregeningssignaal
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3. OOGST/ BEWERKING/ INSCHUREN 
 

  

3.1 Machines 

Verontreiniging met productvreemde bestanddelen (hout, glas, olie, chemicaliën, ggo, etc) voorkomen door: 

Goed onderhouden en schone machines en transportmiddelen ter voorkoming van beschadiging en insleep vreemde 

bestanddelen. Let in het bijzonder op: beschadigingen inschuurapparatuur, olie- en brandstoflekkage, gebruik schone kippers, 

kisten etc). 

Bij vervoer product na andere producten, dan als volgt reinigen: 

A. diervoedergrondstoffen en voedingsmiddelen: vegen 

B. grond/stenen: reinigen met water (hoge druk) 

C. kunstmest: vegen 

D. verpakte producten: vegen 

E. droge stapelbare mest: reinigen en desinfectie 

F. Natte mest: reiniging, desinfectie en vrijgave na externe inspectie door een ISO 17020 geaccrediteerde inspectie-instelling. 

G. Aardappelen behandeld met chloorprofam: geldt alleen voor GZP: grondig reinigen met water (hoge druk) 

De reinigingsmethode na andere producten kunt u vinden in de IDTF-database: www.icrt-idtf.com/nl/index.php?setlang=nl. Let 

op: Producten die niet in deze database voorkomen, zijn verboden ladingen! 

Het transportmiddel moet voordat geladen wordt vrij zijn van residuen (resten) van schoonmaak- en desinfectiemiddelen en 

droog zijn. 

Interpretatie: navragen of teler zelf mest vervoert/uitrijdt. Visuele inspectie ter plaatse en tijdens interview toetsen of teler 

machines zorgvuldig reinigt. 

 

 

 

 

 

visuele inspectie 

en  

interview teler * 

 

 

 

 

 

gewasniveau 

 

 

Bij regen afdekken of onder dak plaatsen van product. Geldt niet voor suikerbieten en zetmeelaardappelen.  

Voorkom vervuiling van het product door opspattend vocht en vuil tijdens transport (bijv. afdekken bij nat wegdek). Geldt niet 

voor suikerbieten en zetmeelaardappelen 

Interpretatie: Toetsen tijdens interview of teler niet inschuurt bij regen, dan wel goede maatregelen treft. De afnemer kan 

afdekken van het product verbieden i.v.m. broei (m.n. (industrie)groente). 

visuele inspectie 

(herstelbaar) 

interview teler 

gewas 

(n.v.t. voor suikerbieten en 

zetmeelaardappelen) 

Geen gebruik van machines welke in het seizoen in contact zijn geweest met ggo-gewassen, tenzij zeer grondig gereinigd. 

Vermenging met Genetisch gemodificeerd materiaal is ongewenst.(zie ook aandachtspunt 2.4) 

interview teler perceel 

3.2 Verpakking van diervoeders (alleen van eigen oogst): gebruik geschikt, schoon en voldoende (lagen) verpakkingsmateriaal. 

Voorkom beschadiging. 

Interpretatie: indien van toepassing, toetsen bij teler of hij alert is op goede verpakking + visuele controle.  

interview teler 

(indien mogelijk visuele 

controle) 

 

perceel 

3.4  Productafval: Geldt uitsluitend voor consumptieaardappelen: Loof blijft op het land en wordt ingewerkt, eventuele 

plantaardige bijproducten worden of teruggebracht naar het perceel of krijgen een alternatief doel (bijv. diervoeder). Niets 

wordt afgevoerd als vuilnis. 

Interpretatie: interview teler + indien mogelijk visuele controle.  

interview teler 

(indien mogelijk visuele 

controle) 

 

perceel 

http://www.icrt-idtf.com/nl/index.php?setlang=nl
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4. OPSLAG / BEWARING 
4A. Niet overdekt bewaring (in veld, op betonplaat of erf) 

  

4.1 Niet overdekte bewaarplaatsen 

Verontreiniging met productvreemde bestanddelen. Schone en goed onderhouden bewaarplaats. Niet overdekte bewaarplaats 

dient vrij te zijn van verontreinigingen, zoals olie, chemicaliën, hout, los freesasfalt en los puin. 

Geldt alleen voor GZP: Product afdekken bij regen van betekenis en bij risico op verontreiniging (bijv. door ongedierte).  

Het belang van afdekken bij regen en risico op verontreiniging neemt toe met de duur van de opslag/bewaring. Herhaalde en 

langdurige blootstelling aan regen en verontreiniging (door ongedierte, vogels, huisdieren, enz.) is ongewenst. 

 Interpretatie: visuele inspectie van bewaarlocatie. Toetsen bij teler of hij de bewaarlocatie controleert op puin, enz., en bij 

opslag/bewaring van GZP het product zonodig afdekt. 

 

visuele inspectie 

interview teler 

 

gewas 

4.2 Diervoeders – inkuilen/bewaring voor afzet/gebruik als diervoeder (alleen van eigen oogst en voor verkoop 

aan derden) 
Bewaak kuilkwaliteit (pH, voorkom schimmelgroei, gebruik alleen toegestane toevoegingsmiddelen); let op een geschikte 

ondergrond (bij voorkeur verhard); Gebruik folie: voldoende folie gebruiken, bescherm tegen beschadiging en repareer tijdig. 

Interpretatie: visuele inspectie van bewaarlocatie. Adm. controle gebruikte inkuiltoevoegingsmiddelen (alleen toegelaten als 

opgenomen in groep 1K op http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-

03.pdf). Bij levering en toepassing door VKL gecertificeerde loonwerker wordt hieraan voldaan. Toetsen bij teler of op deze 

punten wordt gelet. 

 

visuele inspectie 

administratieve controle  

interview teler 

 

gewas (alleen wat als zodanig 

ingekuild of bewaard is) 

4B. Overdekte bewaring 
(Deze eisen gelden uitsluitend als teler producten opslaat in een overdekte bewaring (anders: niet van toepassing) 

  

4.3 Overdekte bewaarplaats 

Voorkom verontreiniging met productvreemde bestanddelen: 

- jaarrond een schone bewaarplaats. Niet voor andere doeleinden zoals machineonderhoud en stalling van machines en 

werktuigen of opslag van materialen en hulpstoffen gebruiken, tenzij verontreiniging van wanden en vloer wordt 

voorkomen (bijv. afdekken met plastic of zeil; bij hulpstoffen is intacte verpakking ook voldoende); 

Interpretatie: visuele inspectie van de bewaarlocatie. Let speciaal op slijpsel, intrekken van olie, chemische middelen en 

meststoffen in de vloer van de gedeelten van de bewaarplaats waar het product wordt bewaard (bewaarruimte) en waar het 

product (bijv. bij in- en uitschuren) in contact kan komen met de vloer/wanden.. 

- goed onderhouden (dak, wand enz), zodat er geen vervuiling van het product kan optreden 

Interpretatie: Beschadigde planken (versplinterd hout) mogen hersteld worden vóór opslagperiode. 

 

 

Visuele inspectie 

(herstelbaar in 

teeltseizoen) 

 

 

 

Visuele inspectie 

(herstelbaar in 

teeltseizoen) 

 

 

Perceel 

 

 

 

 

 

Perceel 

Bewaarruimte met geoogst product dient afgescheiden te zijn van machineberging, werkplaats en opslag van materialen en 

hulpstoffen. 

Bij voorkeur (=aanbeveling) permanent gescheiden ruimten gebruiken, met name bewaring apart van alle andere activiteiten. 

Interpretatie: visuele inspectie. Als het product is opgeslagen in de bewaarruimte, dan dient de ruimte afgescheiden te zijn van 

de machineberging, werkplaats en opslag van materialen en hulpstoffen (in de bewaarplaats) om vervuiling van het product 

met slijpsel, olie,chemicaliën,meststoffen, enz. uit te sluiten. Afscheiding kan door wanden, zeil of plastic, mits deugdelijk en 

effectief. 

 

visuele inspectie 

(herstelbaar) 

interview teler 

 

 

perceelsniveau (alleen wat in 

betreffende opslagruimte 

bewaard is) 

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf
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Product in (tussen)opslag bij of voor derden dient ook volgens dezelfde richtlijn (VVAK of ander gelijkwaardig) schema of 

GMP+ B1, B2 of B3 (t.b.v. diervoeders) opgeslagen te worden. 

Indien product voor (tussen)opslag bij of voor derden opgeslagen wordt, dan dient deze opslag aan dezelfde richtlijn te voldoen. 

Opslag/bewaring van producten bestemd voor afzet/gebruik als diervoeder is ook bij een niet-gecertificeerde derde toegestaan, 

mits de diervoederveiligheid geborgd is met een overeenkomst.  

Interpretatie: Navragen bij teler: indien van toepassing, visuele en/of administratieve controle. Bij opslag t.b.v. diervoeders bij 

derden is GMP+ B1, B2 of B3 ook akkoord. Bij opslag voor derden controleren of de opslag voldoet aan de VVAK regels. Bij 

opslag/bewaring van voedermiddelen volstaat ook een overeenkomst waarin verklaard wordt dat de voederveiligheid geborgd 

is.  

 

interview teler (evt. visuele en 

adm. controle) 

 

perceel 

Ongewenste vermenging partijen 

Geen opslag in bewaarruimte/ kisten waar in het betreffende teeltjaar ggo-gewassen in opslag zijn geweest, tenzij zeer grondig 

gereinigd. 

Interpretatie: Toets tijdens interview 

 

interview teler 

 

gewas 

Ongewenste contaminatie GZP 

Geen opslag van GZP in bewaarruimte / kisten waar in de voorgaande 10 jaar chloorprofam is gebruikt als kiemremmer van 

consumptieaardappelen. 

Bij de opslag van GZP geen gebruik maken van ventilatoren en transportbanden die in de voorgaande 10 jaar (ook) gebruikt 

zijn voor consumptieaardappelen die behandeld zijn met de kiemremmer chloorprofam, tenzij zeer grondig gereinigd. 

Interpretatie: de teler interviewen om vast te stellen of hij/zij bewust is van het risico. Vaststelling non-conformiteit is namelijk 

erg lastig. 

 

interview teler 

 

gewas 

Reiniging bewaring 

Geldt alleen voor consumptieaardappelen: Reinig de bewaarruimte grondig vóór inschuren (uiterlijk 1 oktober) zoals 

aangegeven in bijlage L, voor zover dit niet reeds in 2020 of 2021 heeft plaatsgevonden. Let op: dit geldt ook indien u de 

consumptieaardappelen bij derden laat opslaan. 

Interpretatie: controleer de in bijlage L van de Telerhandleiding aangegeven gegevens en reinigingsactiviteiten. 

 

Administratieve en -indien 

van toepassing- visuele 

controle 

 

gewas 

Reiniging bewaring melden 

Geldt alleen voor consumptieaardappelen: Informeer uw afnemer(s) en uw CI over Registreer de bij 4.3.9 voorgeschreven 

reiniging voor zover dit niet in 2020 of 2021 heeft plaatsgevonden, binnen 3 dagen na de reiniging (en uiterlijk 1 oktober) door 

de checklist in bijlage L in te (laten) vullen en op te sturen of te mailenondertekenen. Tijdens inspectie kunt u een kopie van de 

ingevulde en ondertekende checklist tonen aan uw CI. 

Interpretatie: controleer de in bijlage L van de Telerhandleiding aangegeven gegevens en reinigingsactiviteiten. 

 

Administratieve controle 

(herstelbaar) 

 

gewas 

4.4 Direct daglicht in bewaarruimte 

Groene knollen/productverkleuring. Geen direct daglicht in bewaarplaats boven product. 

Geldt niet voor GZP. Is “aanbeveling” voor zetmeelaardappelen. 

Interpretatie: visuele controle (zo mogelijk tijdens de opslag), anders toets tijdens interview. Naast aardappelknollen zijn gele 

wortelen gevoelig voor verkleuring. 

 

visuele inspectie 

(herstelbaar) 

interview teler 

 

perceel 

4.5 Ongediertebestrijding, vogels en huisdieren 

Voorkom ongedierte, vogels, huisdieren en insecten in het product, door de opslagplaatsen hiervoor af te schermen (sluit 

toegangen; gaas voor openingen). Bestrijd -indien nodig- ongedierte en insecten door bijv. het plaatsen van lokdozen/vallen. 

(=aanbeveling voor zetmeelaardappelen). Een bedrijfskat is een acceptabel alternatief om ongedierte te bestrijden. Let op: bij 

ratten kan een verminderde gevoeligheid optreden voor bepaalde chemische bestrijdingsmiddelen! 

Bij producten in opslag/bewaring die afgezet/gebruikt worden als diervoeder: inspecteer elke 6 weken en registreer de 

 

 

 

visuele controle 

en 

interview teler * 

 

 

 

 

perceel 
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inspectiedata en de acties om ongedierte te bestrijden Tip: registratie kan op papier, maar bijvoorbeeld ook door er telkens 

foto's van te maken en deze te bewaren. 

Interpretatie: geen aanwezigheid van huisdieren / uitwerpselen in/op het product. Tijdens interview moet blijken dat hij de 

dieren weert in de nabijheid van product (niet van toepassing voor suikerbieten). Gebruik van lokdozen is alleen verplicht als er 

aanwijzingen zijn van aanwezigheid van ongedierte in en om bewaarplaats. Bedrijfskat die ongedierte weghoudt is acceptabele 

reden om geen lokdozen te plaatsen. Bij producten met bestemming diervoeder (bijv. voergranen) moet tevens vastgelegd zijn 

wanneer geïnspecteerd is en -in geval van ongedierte- welke acties ondernomen zijn. Registratie mag op papier maar kan ook 

d.m.v. foto's van de actie(s) vastgelegd en getoond worden. De vastlegging mag passend zijn bij de dagelijkse bedrijfsvoering 

van een teeltbedrijf.  

 

 

 

 

 

bij diervoeder tevens: 

controle registratie 

(administratief / visueel) 

4.6 Voorraadbeschermingsmiddelen / kiemremming / ontsmetting 

Alleen wettelijk toegestane middelen toepassen. Gebruik volgens wettelijke voorschrift en registratie van het gebruik. Het 

gebruik van dergelijke middelen moet altijd geregistreerd worden. 

Let op: bij na-oogst behandeling van pootaardappelen mag u geen middelen toepassen die niet in consumptie- dan wel 

zetmeelaardappelen zijn toegelaten, indien u (een deel van) de oogst als consumptie- resp. zetmeelaardappel wilt afleveren. 

Let op: middelen toegepast tijdens de teelt (bijvoorbeeld MH) vallen onder eis 2.7.1. 

Interpretatie: controle van de registratie (aardappelen verwerkende industrie: administratieve controle). Middelgebruik moet 

voldoen aan WG/GA t.a.v. toelating in betreffende product, maximale dosering, totaal maximum dosering (of te berekenen 

maximale dosering, als meerdere malen toediening is toegestaan) en inachtneming veiligheidstermijnen. 

V.w.b. (restanten van) pootaardappelen: conform interpretatie VVA 2021-2022. 

administratieve controle 

(aardappelen verw.ind.: 

steekproefsgewijs 

residuanalyse) 

(herstelbaar) 

 

perceel 

Geldt alleen voor GZP: Gebruik afstemmen met afnemer vooraf 

Interpretatie: in geval van gebruik, toetsen of afstemming met afnemer heeft plaatsgevonden (vastgelegd door of bij 

contactpersoon afnemer checken). 

administratieve controle 

en interview teler 

 

perceel 

Toepasser moet beschikken over een geldige spuitlicentie, ten minste licentie 1 (ook loonwerker) 

Interpretatie: de toepasser (teler, loonwerker, derde) beschikt over geldige spuitlicentie, ten minste licentie 1 

adm. controle spuitlicentie bedrijf 

De vernevelapparatuur (o.a. Mafex, Pieperdoes, poederapparaten) is goed onderhouden en het SKL goedkeuringsbewijs (van de 

keuring) is geldig (geldt ook voor loonwerker). Voor meer info over typen en keuringsfrequentie zie: www.sklkeuring.nl/wp-

content/uploads/2021/06/Overzicht-SKL-keuringen-verdeelapparatuur-voor-gewasbeschermingsmiddelen.pdf   

Advies: controleer periodiek zelf op de goede werking (dosering en verdeling). 

Interpretatie: interview teler over gebruikte nevelapparatuur en vraag om de SKL goedkeuringsbewijzen 

Interview teler en adm. 

controle 

gewas 

4.7 Klimaatbeheersing/ conditionering 

- gebruik alleen goed onderhouden en goed afgestelde apparatuur, waardoor het gewenste klimaat voor conditionering van 

het product behaald wordt; 

- gebruik geschikte brandstoffen (bij directe droging of verwarmen product: aardgas, bio-gas, LPG, propaan/butaan, 

petroleum, lichte stookolie, dieselolie, zware stookolie (mits deze aan wett. normen voldoet)); andere brandstoffen 

uitsluitend na overleg met afnemer. 

Algemeen: 

- optimale klimaatbeheersing nastreven 

- product voldoende conditioneren (temperatuur, vocht, beluchting)  

- voorkom schimmelvorming (mycotoxinen), let op kwaliteit product 

Geldt alleen voor producten (van eigen oogst) met bestemming diervoeder: 

- specificaties van apparatuur zijn beschikbaar 

- bij directe droging: registratie van type brandstof. 

 

 

 

 

 

 

interview teler 

 

graanopslag: administratieve 

controle en visuele controle * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gewas 

https://www.sklkeuring.nl/wp-content/uploads/2021/06/Overzicht-SKL-keuringen-verdeelapparatuur-voor-gewasbeschermingsmiddelen.pdf
https://www.sklkeuring.nl/wp-content/uploads/2021/06/Overzicht-SKL-keuringen-verdeelapparatuur-voor-gewasbeschermingsmiddelen.pdf
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Geldt alleen voor GZP: 

Volledige en actuele registratie van conditionering (bijlage E) 

Interpretatie: Toets tijdens interview. Bij eigen opslag granen: check op brandstof en drogingsapparatuur en visuele controle 

Geldt alleen voor GZP: Volledige en actuele registratie van conditionering 

Interpretatie: administratieve controle 

administratieve controle 

(herstelbaar) 

gewas 

4.8 Thermometer 

Breukvrije thermometer zonder kwik. Voorkom kwik en glas in product 

Interpretatie: visuele controle van thermometers (indien glas wordt toegepast, dan dient deze voorzien van plakplastic of tape) 

 

visuele controle 

 

perceel 

4.9 Lampen (Geldt niet voor zetmeel aardappelen) 

Aanwezigheid beschermplaat, breukvrije lampen of beschermkousje (Algemeen: let vooral op verlichting boven product en in 

werkzone). Niet verplicht voor lampen zonder glas (zoals led-TL lampen) en lampen in de werkzone die zich buiten bereik van 

machines en werktuigen bevinden. 

Interpretatie: visuele controle (bij twijfel: bewijs van aankoop breukvrije lampen enz. opvragen) 

 

visuele controle *) 

 

 

perceel 

4.10 Koelapparatuur 

Goed onderhouden en afdekplaat boven het product 

- Voorkom lekkage van koelvloeistof in product 

- Gebruik altijd afdekplaat boven product 

- koelapparatuur: voorzien van STEK rapport niet ouder dan 2 jaar 

Interpretatie bij mechanische koeling: beschikbaarheid STEK rapport. Visuele controle op onderhoud en afdekplaat 

 

 

administratieve en  

visuele controle * 

 

 

perceel 
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5 TRANSPORT / UITSCHUREN EN/OF AFLEVEREN 
  

5.1 Vreemde bestanddelen, ongewenste stoffen 

Voorkom natregenen van het product (bijv. afdekken of onder dak plaatsen) (geldt niet voor suikerbieten , zetmeelaardappelen 

en (industrie)groente (voor zover het product nog geschoond en verwerkt wordt)) 

Voorkom vervuiling door opspattend vocht en vuil tijdens transport (bijv. afdekken bij nat wegdek). (geldt niet voor 

suikerbieten en zetmeelaardappelen). 

Interpretatie: Toetsen tijdens interview of teler niet transporteert bij regen/nat wegdek, dan wel goede maatregelen treft 

(afdekken). Checken of teler dekzeilen heeft voor eigen transportmiddelen dan wel voldoende ruimte “onder dak” heeft. 

 

 

 

 

visuele inspectie / interview 

 

 

gewas 

(n.v.t. voor suikerbieten,  

zetmeelaardappelen en 

(industrie)groente (ged.)) 

 Schone en goed onderhouden apparatuur en transportmiddelen. 

Bij vervoer product na andere producten, dan als volgt reinigen: 

A. diervoedergrondstoffen en voedingsmiddelen: vegen 

B. grond/stenen: reinigen met water (hoge druk) 

C. kunstmest: vegen 

D. verpakte producten: vegen 

E. droge stapelbare mest: reinigen en desinfectie 

F. Natte mest: reiniging, desinfectie en vrijgave na externe inspectie door een ISO 17020 geaccrediteerde inspectie-instelling. 

G. Aardappelen behandeld met chloorprofam: geldt alleen voor GZP: grondig reinigen met water (hoge druk) 

De reinigingsmethode na andere producten kunt u vinden in de IDTF-database: www.icrt-idtf.com/nl/index.php?setlang=nl. Let 

op: Producten die niet in deze database voorkomen, zijn verboden ladingen!  

Het transportmiddel moet voordat geladen wordt vrij zijn van residuen (resten) van schoonmaak- en desinfectiemiddelen en 

droog zijn. 

Interpretatie: navragen of teler zelf mest vervoert/uitrijdt. Visuele inspectie ter plaatse en tijdens interview moeten blijken dat 

hij machines zorgvuldig reinigt. 

 

 

 

 

 

visuele inspectie 

interview teler 

 

 

 

 

 

gewas 

 

Vreemde bestanddelen en groene knollen worden verwijderd conform het leveringscontract. Bij partijen 

consumptieaardappelen afkomstig uit de nabijheid (< 1 km) van een golfterrein letten op golfballen en deze verwijderen. 

Uitlezen groene knollen en golfballen: geldt niet voor zetmeelaardappelen; Gehele eis: Geldt niet voor suikerbieten en GZP 

Interpretatie: Interview teler of controle tijdens verladen 

 

interview teler 

visuele inspectie 

 

perceel 

Geldt alleen voor producten (van eigen oogst) voor verkoop aan derden alsmet bestemming diervoeder. Verwijderen van broei 

en schimmelplekken bij uithalen van kuilen (m.n. maïs). 

Interpretatie: Interview teler 

 

interview teler 

 

gewas 

Geldt alleen voor aardappelteelt verwerkende industrie: was/spoel-activiteiten voor/bij derden zijn gecertificeerd volgende de 

NAO hygiënecode (of gelijkwaardig). Bij was/spoel-activiteiten op het teeltbedrijf waarbij de installatie niet voor/door derden 

wordt gebruikt geldt dat het water, zout en eventueel klei veilig is. Traceerbaarheid van partijen is geborgd. 

Interpretatie: betreft wassen/spoelen op eigen bedrijf* en bij derden in opdracht van de teler. Indien de installatie bij/voor 

derden wordt gebruikt is het NAO hygiënecode certificaat belangrijk dan wel -m.n. buiten Nederland- een vergelijkbaar 

certificaat (ter beoordeling aan de CI). Indien het teeltbedrijf alleen eigen aardappelen was/spoelt kan volstaan worden met de 

"foodgrade" bewijzen bij zout en klei, check dat de laatste spoeling wordt uitgevoerd met drinkwater (waterleidingwater) en de 

traceerbaarheid. Als bij de laatste spoeling geen drinkwater wordt gebruikt moet de drinkwaterkwaliteit van de bron van het 

spoelwater aangetoond worden (met jaarlijkse analyse of verklaring van een autoriteit zoals waterschap, waterleidingbedrijf, 

 

administratieve controle en 

visuele inspectie 

(herstelbaar) 

 

perceel 

http://www.icrt-idtf.com/nl/index.php?setlang=nl
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rijkswaterstaat of NVWA). Bij gerecirculeerd water checken dat het gefilterd wordt (d.w.z. het afscheiden van vaste stoffen uit 

het spoelwater), jaarlijks de pH gemeten wordt (mag met een teststrip; norm: 7-14) en toepassing van chemische middelen 

(zoals desinfectie of anti-schuim) voldoet aan het wettelijk gebruiksvoorschrift (m.n. toelating en  dosering). 

* een exploitatie met meerdere teeltbedrijven zonder gebruik bij/voor derden, wordt beschouwd als "op eigen bedrijf". 

5.2 Voorraadbeschermingsmiddelen, kiemremming- of ontsmettingsmiddelen 

Strikt in acht nemen veiligheidstermijnen (wachttijden) bij gebruik deze middelen tijdens inschuring of bewaring 

Interpretatie: administratieve controle (op basis van eerstvolgende aflevermoment). Herstelbaar voor zover de teler 

redelijkerwijs de momenten van toediening kan vaststellen. 

 

administratieve controle 

(herstelbaar) 

 

perceel 

5.3 Transport door derden 

Geldt alleen voor GZP, aardappelteelt verwerkende industrie en voor producten met bestemming diervoeder: Transporteur is in 

bezit van GMP+ B4.1 transport certificaat en kan aantoonbaar aan de eisen voldoen (kopie certificaat). Transport in opdracht 

van de teler: kopie certificaat kunnen tonen. Als transport door of 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 5.1.4. 

Interpretatie: voor GZP en aardappelteelt verwerkende industrie: toets tijdens interview teler; bij vervoer in opdracht teler: 

controle op kopie certificaat vervoerder 

 

 

 

interview teler resp. 

administratieve controle 

 

 

 

perceel 
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Gewasspecifieke aandachtspunten bij (industrie)groente met handmatige 

oogst en verpakking 

  

EHBO materiaal (1.5) 

 Aanwezigheid van EHBO materiaal in nabijheid van permanente werkplekken en veldwerk 

 Interpretatie: navragen welk EHBO materiaal waar beschikbaar is. Evt. steekproefsgewijs controleren.  

 

interview teler 

visuele controle 

 

gewas 

Oogst handmatig Persoonlijke hygiëne (3.3/3.4) - Productbehandeling/ persoonlijke hygiëne. 

▪ Schone werkkleding en handschoenen 

▪ Kort geknipte nagels. Gelakte nagels en kunstnagels alleen indien handschoenen worden gedragen. 

▪ Handen wassen met zeep voor aanvang van het werk en na elk toiletbezoek 

▪ Geen sieraden of loshangende voorwerpen dragen. 

▪ Lange haren dienen bijeengebonden te zijn. 

▪ Medewerkers met overdraagbare ziekten mogen niet in aanraking komen met het te oogsten product 

▪ Wonden dienen afgedekt te worden met een waterafstotende pleister van een afwijkende kleur ten opzichte van het product. 

▪ Het productafval dient dagelijks uit de productieruimte te worden verwijderd. 

 

interview teler 

visuele controle 

 

gewas 

Product afval (3.3/3.4) - Productbehandeling/ persoonlijke hygiëne. 

- Het productafval dient dagelijks uit de productieruimte te worden verwijderd. 

 

visuele controle 

 

gewas 

Klein oogstmateriaal (mesjes en handschoenen)(3.5) 

- Bewaak aanwezigheid door dagelijks vast te leggen wat er uitgegeven is en terugkomt 

 

administratieve controle 

(herstelbaar) 

 

gewas 

Verontreiniging product met oliën/vetten (3.6) 

- Gebruik van food grade olie voor machines of onderdelen daarvan, waarbij het risico bestaat dat door smering of lekkage 

olie in het product kan komen 

 

interview teler 

(evt. visuele controle) 

 

gewas 

Fust en verpakkingsmateriaal (3.7): Fust dient schoon en gereinigd en in goede staat te zijn 

- Gebruik geen kapotte opslagmiddelen (container, fust etc). 

- Fust dient van kunststof of metaal te zijn. 

- vervuiling met slijk, vuil, gewasresten voorkomen. 

- Ontsmetten van fust moet geregistreerd worden. 

- Fust dient niet op een kiezeloppervlak of andere “losse” ondergrond te worden geplaatst. 

-  Het product in de schaduw en zo koel mogelijk bewaren. 

 

visuele controle 

interview teler 

 

gewas 
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Duurzaamheids-eisen (vrijwillig; geldt voor teeltbedrijf)   
1.8 Arbeid – Bij inzet van externe arbeid worden de wettelijke regels in acht genomen v.w.b. minimum leeftijd, arbeidsduur en 

sociale afdrachten, en worden geen illegalen ingezet. Bij inzet van uitzendkrachten is dit aantoonbaar door een kopie van een 

geldig NEN4400 certificaat van het uitzendbureau. Bij ZZP’ers kan volstaan worden met een door de Belastingdienst 

goedgekeurde modelovereenkomst. 

Interpretatie: vraag naar inzet van betaalde arbeid door derden (dus geen familieleden, vrienden, kennissen). Bij 

uitzendkrachten vraag naar een geldig NEN4400 certificaat of andere informatie waaruit blijkt dat het uitzendbureau voldoet 

aan de eisen. 

administratieve controle 

(NEN4400 certificaat/VAR-

verklaring/modelovereenkomst; 

sociale afdrachten) 

D.A.B. 

Kennis nemen en toepassen van de “tilwijzer” (www.bo-akkerbouw.nl/files/Pdfs-algemeen/Certificering/Tilwijzer.pdf)  

Let op: Het opnemen in en werken volgens de wettelijk verplichte RI&E voor bedrijven met personeel volstaat ook. Voor meer 

info zie https://routenaar.rie.nl/. 

Interpretatie: vraag of de teler en/of het personeel de site heeft bezocht en de tips in praktijk brengen. Vermelding in het RI&E 

verslag volstaat ook. 

interview teler  

interview personeel 

D.A.B. 

Voorkom werken in stoffige of geluidvolle omgeving, of zorg voor doeltreffende maatregelen/hulpmiddelen. Doeltreffende 

maatregelen/hulpmiddelen: ventilatie, afzuiging, gehoorbeschermers, stofkapjes, enz. 

Interpretatie: vraag naar activiteiten waarbij veel stof of geluid aanwezig is, en welke maatregelen/hulpmiddelen daartegen 

worden/zijn genomen. 

interview teler/  

visuele controle 

D.A.B. 

Personeel is bekend met belangrijke tel. nrs. en locaties i.g.v. ongeval / nood. Tel. nrs. van brandweer, politie, ambulance, 

elektriciteit-, water- en gas-bedrijf. Locatie van EHBO-box, brandblussers en noodafsluiters van gas, water en elektra. 

Interpretatie: vraag naar overzicht voor het personeel waarop deze info is vermeld en/of vraag personeel. 

administratieve controle 

(herstelbaar) 

interview personeel 

D.A.B. 

Op het bedrijf is een EHBO-box aanwezig. Locatie is bekend bij personeel. EHBO-box (doos/koffer) is compleet en goed 

onderhouden. De box is beschikbaar voor transport (trekker, auto, enz.) naar de directe omgeving van het (veld)werk. Voor 

handmatige oogst van (industrie)groente zie 1.5.4. 

Interpretatie: vraag naar locatie EHBO-box en check of het compleet en goed onderhouden is. 

visuele controle 

(herstelbaar) 

D.A.B. 

Personeel laten deelnemen aan netwerken & bijeenkomsten (bijv. vakbeurzen, voorlichtingsdagen, enz.). Personen werkzaam op 

het teeltbedrijf betrekken bij ontwikkelingen in de “akkerbouw”, door deelname aan netwerken & bijeenkomsten (bijv. 

vakbeurzen, voorlichtingsdagen). Dit is niet verplicht voor tijdelijk personeel en medewerkers die de Nederlandse taal 

onvoldoende beheersen. 

Interpretatie: vraag naar netwerken & bijeenkomsten waaraan personeel de afgelopen 12 maanden deelgenomen heeft. 

interview teler  

interview personeel 

D.A.B. 

1.9 Flora & fauna  

(natuurgebieden) – Gebruik van percelen in of naast natuurbeschermingsgebieden en beschermingszones volgens wettelijke 

bepalingen, regelingen en/of overeenkomsten. 

Interpretatie: vraag naar overeenkomsten met overheid of natuurorganisaties i.v.m. teelt in de nabijheid van natuurgebieden 

(bijvoorbeeld het doen of laten van (teelt)activiteiten en evt. compensatie). Check of de belangrijkste regels van de overeenkomst 

worden gevolgd. Geldt niet voor akkerranden en bijv. kikkerpoelen. N.v.t. indien geen perceel in of naast 

natuurbeschermingsgebied is gelegen. 

 

administratieve controle 

(ligging percelen) 

interview teler 

 

D.A.B.  

(vogelbeheer) – Vogels tijdens broedseizoen niet moedwillig verjagen of afschieten tenzij wettelijk toegestaan. 

Bij grondbewerking rekening houden met nesten van weidevogels. De regels voor verjagen kunnen per provincie verschillen 

(zie www.faunabeheereenheid.nl). 

interview teler D.A.B. 

https://www.bo-akkerbouw.nl/files/Pdfs-algemeen/Certificering/Tilwijzer.pdf
https://routenaar.rie.nl/
http://www.faunabeheereenheid.nl/
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Interpretatie: vraag naar of de teler acties neemt om de vogelstand goed te beheren. D.w.z. tijdens het broedseizoen niet 

moedwillig verjagen of afschieten (tenzij wettelijk toegestaan) en bij grondbewerking te inspecteren op nesten en deze 

markeren/verleggen (met het doel deze te behouden). 

(Habitats) – Instandhouding van landschapselementen op eigen terrein (o.a. heggen, vijvers, bomenrijen/-groepen, geïsoleerde 

bomen en akkerranden). Bijvoorbeeld door baggeren, maaien, snoeien, plaggen, verschralen, enz. 

Interpretatie: vraag naar welke activiteiten worden ontplooid om landschapselementen in stand te houden (onderhouden). 

interview teler D.A.B. 

Respecteer teeltvrije zones langs sloten en oppervlaktewater conform het Activiteitenbesluit milieubeheer. De teeltvrije zone is 

de afstand tussen insteek talud en midden van de buitenste gewasrij. Het verschilt per gewas: 

- 1,50 m voor aardappelen, uien, asperges, prei, schorseneren, sla en peen 

- 1,00 m idem, maar dan met een techniek met minimaal 90% driftreductie. 

- 0,50 m voor alle overige akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen. 

Teeltvrije zone is niet verplicht bij greppels en droge sloten, evenals bij biologische teelten. 

Interpretatie: check bij de veldinspectie het voldoen aan de teeltvrije zone. 

visuele controle 

(herstelbaar) 

D.A.B. 

Pas akkerrandenbeheer toe (bijv. zaaien bloemrijk mengsel), inzet plakvallen, groene vlieg en/of inzet steriele mannetjes. Door 

akkerrandbeheer minder (zware) plagen (toename soortenrijkdom biedt immers schuilplaats voor nuttige insecten), minder gbm 

nodig en minder meststoffen in oppervlaktewater. Plakvallen, groene vlieg en steriele mannetjes zijn controle- en 

beheersinstrumenten. 

Interpretatie: vraag of akkerrandbeheer en/of controle- en beheersinstrumenten worden toegepast; gaat om bewustwording (= 

aanbeveling) 

interview teler D.A.B. 

Teel minimaal één “klein gewas”. Kleine gewassen zijn (mengsels van) plantensoorten die regionaal op een beperkt areaal 

worden geteeld, vaak op kleine percelen of perceelsranden. Tot een klein gewas behoren niet: aardappelen, suikerbieten, tarwe, 

gerst en snijmaïs. Opname van een “klein gewas” in het bouwplan verhoogt de soortenrijkdom. 

Interpretatie: vraag of een “klein gewas” wordt geteeld. Zo nee, vraag naar beweegreden. Gaat bij 1:3 inspectie om 

bewustwording (= aanbeveling). 

interview teler D.A.B. 

1.10 Bodembeheer 

(Bodemstructuur) – Maatregelen nemen tegen verslechtering van bodemstructuur en gebruikswaarde van de percelen. 

Bijvoorbeeld vruchtwisseling, juiste bandenspanning, rijpadensysteem, groenbemester, grondbewerking (diep of mulch), 

onderwerken gewasresten, enz. 

Interpretatie: vraag naar de maatregelen die doorgaans worden getroffen en op het bedrijf/grondsoort passend is. Minimaal 2 

maatregelen moeten genomen zijn (waarvan vruchtwisseling er één kan zijn). 

administratieve controle 

(vruchtwisseling/ 

groenbemester) 

fysieke controle (bijv. rijpaden, 

bandenspanning) 

D.A.B. 

 

 

 

Maak bij structuurproblemen een profielkuil ter vaststelling en om te bepalen hoe het opgelost kan worden. Beoordeel structuur, 

let vooral op bodemleven (wormen) en beworteling. 

Interpretatie: vraag of bij mogelijk structuurproblemen de bodem wordt onderzocht (profielkuil); gaat om bewustwording (= 

aanbeveling) 

interview teler D.A.B. 

 Op stuifgevoelige gronden anti-stuifmaatregelen toepassen (bijv. stuifdek, gewasresten oppervlakkig inwerken (mulchen)). 

Stuifgevoelige gronden zijn zand- en dalgronden zonder klei of leem. 

Interpretatie: vraag of grond stuifgevoelig is en, zo ja  welke maatregelen daartegen worden genomen. Bij twijfel 

perceelsinspectie en/of administratieve controle. 

interview teler (evt. 

perceelsinspectie of 

administratieve controle)  

Geen afkeuring 

(aanbeveling) 

(Organisch stof (OS)) – Maatregelen nemen om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. Bijvoorbeeld: toepassen van 

groenmester/compost/mest/onderwerken van gewasresten, enz. Elke 4 jaar bodemanalyse (bijvoorbeeld in combinatie met 

bemestingsonderzoek) ter controle. 

administratieve controle 

interview teler 

D.A.B. 
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Interpretatie: vraag naar de maatregelen die doorgaans worden getroffen en op het bedrijf/grondsoort passend is. Check 

steekproefsgewijs bodemanalyses (resultaat bemestingsonderzoek).Bij vastgestelde daling vragen welke aanvullende 

maatregelen zijn/worden genomen. 

 Opstellen organisch stof balans. Aanvoer vs. afvoer van organisch stof moet in balans zijn (binnen wettelijke kaders). 

Interpretatie: vraag of organisch stof balans gemaakt is; gaat om bewustwording (= aanbeveling) 

interview teler D.A.B. 

1.11 Emissiereductie – Bijlage H wordt ingevuld indien (rest)producten van de akkerbouwmatige teelten worden afgeleverd  als 

biomassa voor energiedoeleinden en de afnemer dit wenst. 

Interpretatie: vraag of (rest)producten als biomassa voor energiedoeleinden zijn afgeleverd. Zo ja, check het ingevulde 

formulier (bijlage H) op volledigheid en correctheid (a.d.h.v. de onderliggende bewijzen/berekeningen; zie ook overzicht 

brandstofverbruik onderaan deze tabel (‘Bijlage Invulformulier Duurzame biomassa (RED)’)). N.v.t. als de afnemer niet om de 

bijlage heeft gevraagd. Gaat bij 1:3 inspectie om bewustwording (= aanbeveling). 

administratieve controle 

(herstelbaar) 

D.A.B. 

1.12 Rendabiliteit teeltbedrijf 

Bouwplan jaarlijks heroverwegen. Bij de economische optimalisatie gebruik maken van de sterke kenmerken van het bedrijf 

(ligging, grondsoort, beschikbare arbeid, faciliteiten, enz.) , en raadpleeg zo nodig (een) externe adviseur(s) (bijv. boekhouder, 

toeleverancier, afnemer). Van economische optimalisatie is bijv. geen sprake bij teelt van late gewassen op laagliggende (natte) 

percelen en teelt van pootaardappelen zonder voldoende kennis en arbeid.  

Interpretatie: vraag wanneer teler het bouwplan herziet (welke aanleiding) en of hij daarbij hulp krijgt van externe adviseur(s).  

 

interview teler  

 

D.A.B. 

 Op (economisch) efficiënte wijze gebruikmaken van machines en arbeid. Bijvoorbeeld door samenwerking/uitwisseling 

(werktuigenvereniging/loonwerk), externe dienstbetrekking en/of machineverhuur.  

Bij de economische optimalisatie afwegen of machines en arbeid alleen voor eigen teeltbedrijf of ook andere bedrijven (kan) 

worden ingezet, om daarmee de kosten voor het eigen teeltbedrijf te verlagen en/of inkomsten te verhogen. Economische 

optimalisatie is ook het goed onderhouden en langdurig gebruiken van eigen machines en werktuigen. 

Interpretatie: vraag of machines en arbeid voldoende efficiënt worden ingezet (omvang van het bedrijf, 

samenwerking/uitwisseling, dienstbetrekking, verhuur). 

interview teler D.A.B. 

 Bij het afsluiten van een teeltcontract of verkoop van het geoogst product maakt u of uw coöperatie afspraken over het gewenste 

moment van levering (in verband met prijs en kwaliteit). 

Interpretatie: interview teler in geval van teeltcontracten / aflevercontracten. 

interview teler D.A.B. 

1.13 Lokale welvaart 

Nette uitstraling van het bedrijf (erf, gebouwen, percelen).  

Erf en gebouwen goed onderhouden, geen langdurige onoverdekte opslag/stalling van machines, materialen, grondstoffen, 

gewasresten, productafval, enz. Op percelen restanten/gevolgen van de teelt/bewaring z.s.m. opruimen (bijv. folie verwijderen 

en tarragrond verspreiden). 

Interpretatie: Check de uitstraling bij de rondgang op het bedrijf en de veldbezichtiging. Let vooral op vuil/afval (w.o. folie) en 

langdurige opslag/stalling dat een rommelige indruk geeft. 

 

visuele controle 

(herstelbaar) 

 

Geen afkeuring 

(aanbeveling 

 Bij investeringsplannen lokale mogelijkheden onderzoeken.  

Bij investeringen onderzoeken of lokale bedrijven/producten/diensten beschikbaar zijn. 

Interpretatie: Vraag naar een voorbeeld waarbij ondernemer (ook) gekeken heeft naar inzet van lokale 

bedrijven/producten/diensten om de lokale economie te ondersteunen. 

Interview teler  D.A.B. 

 Deelname aan netwerken & bijeenkomsten, relaties met collega’s en/of samenwerkingsverband. 

Bijvoorbeeld deelname aan vakbeurzen, voorlichtingsdagen, pootgoedacademie, enz. 

Interpretatie: Vraag naar voorbeelden 

interview teler D.A.B. 
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1.14 Energie 

Beperk brandstofverbruik van tractor en zelfrijdende machines 

Bijvoorbeeld: 

- aantal bewerkingen/transportbewegingen beperken 

- uitvoeren onder gunstige (bodem)omstandigheden 

- motor niet onnodig laten draaien 

- gebruik eco-stand aftakas 

- handel op basis van het actueel verbruik (indien tractor/machine voorzien is van elektronische meting)  

Interpretatie: vraag welke (andere) maatregelen worden toegepast om het brandstofverbruik te verminderen (bandenspanning, 

“het nieuwe rijden”…).  

interview teler  D.A.B. 

 Brandstofgebruik (diesel, benzine en LPG) wordt jaarlijks kritisch beoordeeld en vergeleken met voorgaande 4 jaren. Maak 

daarbij een lijst met belangrijkste verbruikers per brandstofsoort. 

Nota’s leverancier minimaal 5 jaar bewaren. Verbruikers zijn bijvoorbeeld: tractor, heftruck, kachels, enz. 

 Interpretatie: Check overzicht verbruik in laatste 5 jaar en lijst met belangrijkste verbruikers. Gaat bij 1:3 inspectie om 

bewustwording (= aanbeveling). 

administratieve controle 

(herstelbaar) 

D.A.B. 

 Bij aankoop nieuwe tractor en zelfrijdende machines, het brandstofverbruik t.o.v. soortgelijke tractoren en machines laten 

meewegen in aankoopbesluit. 

Interpretatie: Vraag of brandstofverbruik meeweegt bij koop van nieuwe tractor en zelfrijdende machines. 

interview teler D.A.B. 

 Beperk elektriciteitsverbruik door besparingsmaatregelen. 

Bijvoorbeeld: 

- tijdklok (indien mogelijk) 

- reiniging ventilatoren/condensoren 

- natuurlijk trek in bewaring, 

- isolatie 

- spaarlampen (TL of LED i.p.v. gloeilamp) 

Interpretatie: vraag welke (andere) maatregelen worden toegepast om het elektriciteitsverbruik te beperken. Let op tijdens 

bedrijfsrondgang. 

interview teler/ 

visuele inspectie 

D.A.B. 

 Energiegebruik ((aard)gas en elektriciteit) wordt jaarlijks kritisch beoordeeld en vergeleken met voorgaande 4 jaren. Maak 

daarbij een lijst met belangrijkste verbruikers.  

Jaarafrekening energiebedrijf minimaal 5 jaar bewaren. Verbruikers zijn bijvoorbeeld: ventilatoren, kachels. koelmachines, 

transportbanden, enz. 

Interpretatie: Check overzicht verbruik in laatste 5 jaar en lijst met belangrijkste verbruikers. Verbruik mag ook aangetoond 

worden met jaarafrekeningen van energiebedrijven. Gaat bij 1:3 inspectie om bewustwording (= aanbeveling). 

administratieve controle 

(herstelbaar) 

D.A.B. 

 Toepassen zonnepanelen en/of windmolen, productie bio-energie 

Interpretatie: vraag of op het teeltbedrijf energie wordt opgewekt; gaat om bewustwording (= aanbeveling) 

interview teler D.A.B. 

1.16 Bedrijfsplan duurzaamheid 

U beschikt over een actueel en gedocumenteerd bedrijfsplan waarin alle relevante duurzaamheidsrisico's zijn benoemd. Bij 

afwezigheid van een plan bijlage J invullen 

Interpretatie: check aanwezigheid gedocumenteerd bedrijfsplan, dan wel ingevulde bijlage J van de Telerhandleiding. 

 

administratieve controle 

(herstelbaar) 

 

D.A.B. 

2.1 Perceelskeuze 

(Biodiversiteit) – De percelen waarvan (rest)producten van de akkerbouwmatige teelten afkomstig zijn, hadden op 1/1/2008 

aantoonbaar een agrarische bestemming. 

administratieve controle 

(steekproef) 
D.A.B. 
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Interpretatie: vraag of (rest)producten als biomassa voor energiedoeleinden zijn/worden afgeleverd. Zo ja, check 

steekproefsgewijs het bewijs (teeltregistratie 2007, luchtfoto uit 2007/2008 (te vinden op www.topotijdreis.nlfoto Google-earth, 

of anderszins). 
Toepassing gewasrotatie (op perceelsniveau) 

Monocultuur (>4 jaar zelfde gewas) op percelen voorkomen, ook op percelen die in tijdelijk gebruik zijn, tenzij monocultuur de 

milieubelasting niet verhoogt (bijvoorbeeld geen toename gbm gebruik tijdens en door de monocultuur). 

Voldoen aan de art. 38.1 van Regeling plantgezondheid (1:3 teeltvoorschrift bij aardappelen). 

Interpretatie: Check of op bedrijf monocultuur(op perceelsniveau) wordt toegepast. Monocultuur is bij maïs en graan 

acceptabel. 

administratieve controle 

(steekproef) 

D.A.B. 

2.2 Uitgangsmateriaal 

U baseert zich bij de raskeuze en het gebruik op relevante rasinformatie (vergelijkend onderzoek, ervaring, teeltbegeleiding). Dit 

geldt niet als de afnemer de raskeuze bepaalt. 

Interpretatie: interview teler naar bronnen bij de raskeuze. 

 

interview teler 
 

D.A.B. 

 Registreer: herkomst (eigen vermeerdering/aankoop), maat (bijv. mm of dkg), gebruikte hoeveelheid (per ha) en 

plant/zaaidatum. Bij aangekocht uitgangsmateriaal tevens de leverancier en eventuele chemische behandeling. Zie voorbeeld 

bijlage B. 

Interpretatie: vraag of voor N en P balansen zijn opgesteld; gaat om bewustwording (= aanbeveling). Check teeltregistratie 

steekproefsgewijs. 

Administratieve controle 

(steekproef, herstelbaar) 

D.A.B. 

2.5 Bemesting 

Resultaat bemestingsonderzoek gebruiken bij opstellen bemestingsplan. 

Doel is uitspoeling voorkomen/beperken, dus zoveel mogelijk gebruik maken van de reeds beschikbare nutriënten in de bodem 

voor gewasgroei. Resultaat bemestingsonderzoek max. 4 jaar oud. Meld verdwijning of diefstal van meststoffen die kunnen 

worden gebruikt voor de vervaardiging van explosieven. Voor meer info zie www.nctv.nl/onderwerpen/precursoren-voor-

explosieven. (=aanbeveling) 

Interpretatie: Check van enkele percelen (dus steekproefsgewijs) de beschikbaarheid van PK-bodemanalyses. Deze mogen max. 

4 jaar oud zijn. Vraag of bekend is dat bepaalde soorten kunstmest gebruikt kunnen worden  om explosieven te maken en dat om 

die reden diefstal/verdwijning gemeld moet worden. 

administratieve controle 

(steekproef; herstelbaar) 

Interview 

D.A.B. 

Geen afkeuring  

(aanbeveling) 

 Opstellen N- en P-balans. 

Aanvoer vs. afvoer van N en P moet in balans zijn. 

Interpretatie: vraag of voor N en P balansen zijn opgesteld; gaat om bewustwording (= aanbeveling). 

interview teler D.A.B. 

2.7 Gewasbescherming 

Gebruik milieumeetlat bij opstellen gbm-plan. 

Zie www.milieumeetlat.nl, of via eigen managementsysteem. 

Interpretatie: vraag op welke wijze de milieubelasting van middelen bij het opstellen van het plan wordt meegenomen.  

 

interview teler  

(herstelbaar) 

 

Geen afkeuring 

(aanbeveling) 

Toepassen Geïntegreerde ziekte- en plaagbestrijding (IPM) door de volgende methoden: 

a) Preventie 

b) Observatie en monitoring 

c) Interventie 

ad a) pas ten minste één activiteit toe op het gebied van teelttechniek om het optreden en de intensiteit van ziekten en plagen te 

beperken. Voorbeelden zijn: gewasrotatie (zie 2.1.7), afdekken gewasafval, gezond uitgangsmateriaal, enz. 

administratieve controle 

(herstelbaar) 

 / interview teler 

D.A.B. 

file:///C:/Users/Pro%20Akker/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IVRLWEIM/www.topotijdreis.nl
https://www.nctv.nl/onderwerpen/precursoren-voor-explosieven
https://www.nctv.nl/onderwerpen/precursoren-voor-explosieven
http://www.milieumeetlat.nl/
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ad b) pas ten minste één activiteit toe om te bepalen wanneer en in welke mate plagen en natuurlijke vijanden aanwezig zijn, 

hetgeen gebruikt wordt voor het bepalen van het bestrijdingsmoment en de toe te passen gbm-techniek (preventief, curatief). 

Voorbeelden zijn: deelname waarschuwingssysteem, luizenvallen, gewasinspectie, enz. 

ad c) toon aan dat in situaties waar ziekte en plaagdruk negatieve economische gevolgen heeft voor het gewas, interventie met 

specifieke bestrijdingsmethoden heeft plaatsgevonden. Voorbeelden zijn: bespuiting gbm, loofvernietiging, inzet natuurlijke 

vijanden, enz. 

 Waar mogelijk een niet-chemische methoden toepassen. 

Interpretatie: Vraag welke activiteiten/maatregelen worden toegepast en check dit indien mogelijk in de teeltregistratie(s). 

 Opvolging advies op etiket, indien risico op resistentieontwikkeling bestaat. 

Resistentie brengt hoger gbm-gebruik met zich mee. 

Interpretatie:  Van een risico op resistentieontwikkeling is sprake als dit expliciet vermeld is op het etiket. In dat geval moet het 

middelgebruik moet voldoen aan het WG/GA t.a.v. 

- maximaal aantal behandelingen en 

- minimale interval (dagen) tussen behandelingen. 

administratieve controle D.A.B. 

 Toepassen gbm op een geschikt spuitmoment. 

Let op weersomstandigheden (m.n. windsnelheid) en  andere specifieke aanwijzingen op het etiket. 

Interpretatie: Vraag naar voorbeelden waarbij rekening wordt gehouden met optimale spuitmomenten. Algemeen: windsnelheid 

< 5 m/s; specifiek: wel/geen regen, zon, vorst, bewerking, enz. Zonder speciale spuittechnieken zal doorgaans gespoten moeten 

worden in avond- en vroege ochtenduren. 

interview teler  D.A.B. 

 Gebruik voor minimaal 1 gewas een BOS om moment van toepassing en eventueel dosering van gbm te bepalen. 

BOS = BeslissingOndersteunendSysteem. De naam van de BOS wordt vastgelegd in de teeltregistratie (zie bijlage B) 

Bijvoorbeeld adviesmodule in het eigen managementsysteem, maar ook systemen van derden zoals het phytophthora-

alarmeringssysteem. 

Interpretatie: vraag welk BOS wordt toegepast (phytophthora-belsysteem, Dacom, IRS-alarmering, enz. ; gaat om 

bewustwording (= aanbeveling) 

interview teler Geen afkeuring 

(aanbeveling) 

 Pas gbm toe middels LDS en/of maak gebruik van speciale spuittechnieken (bijv. rijenbespuiting), als wettelijk toegestaan en  de 

effectiviteit toeneemt (minder middel nodig voor hetzelfde effect). 

Interpretatie: Vraag in welke gewassen LDS en/of speciale spuittechniek wordt toegepast. LDS is mogelijk in suikerbiet 

(“BOGT”) en aardappel (Sencor tegen onkruid). Check hoeveelheden toegepaste middelen per behandeling. Aanwezigheid 

speciale spuit (bijv. rijenbespuiting en luchtondersteuning (luchtzak en  lucht/vloeistof-doppen)) checken bij bedrijfsrondgang. 

administratieve controle / 

visuele controle 

(herstelbaar) 

D.A.B. 

 Bij gelijke effectiviteit kiezen voor zaadcoating i.p.v. rij- of volveldstoepassing. 

Bij coating is minder actieve stof per ha nodig. 

Interpretatie: Vraag of zaadcoating wordt toegepast i.p.v. rij- of volveldstoepassing. Bij twijfel verpakking/factuur van het zaad 

checken. 

interview teler / administratieve 

controle 

(herstelbaar) 

D.A.B. 

 Bij problemen met nematoden inzet resistente gewassen/rassen en/of granulaat (volvelds of in rijen). Een volledige 

grondontsmetting met metam-natrium alleen als noodmaatregel toepassen. 

Een volledige grondontsmetting geeft meer milieubelasting dan inzet van granulaat. 

Interpretatie: Vraag of het bedrijf kampt met nematoden en hoe dit wordt aangepakt. Bij inzet van “natte grondontsmetting” 

(check teeltadministratie) vragen om beweegreden (waarom geen resistenties benutten en/of granulaat toegepast?). 

administratieve controle 

(herstelbaar) 

D.A.B. 

 Bij inzet van insecticiden, kiezen voor specifiek werkende middelen, tenzij de effectiviteit van dat middel op het doelorganisme 

lager is. 

Met specifiek werkende insecticiden kunnen natuurlijke vijanden ontzien of juist gestimuleerd worden. 

administratieve controle 

(steekproef, herstelbaar) 

D.A.B. 
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Interpretatie: check teeltregistratie steekproefsgewijs op gebruikte insecticiden en of het middel passend is voor de reden van 

gebruik (is dit een effectief middel tegen de plaag en wordt schade aan natuurlijke vijanden voorkomen/beperkt). 

De keuringsplichtige verdeelapparatuur die u gebruikt in uw akkerbouwmatige teelten is goed onderhouden en het SKL 

goedkeuringsbewijs (van de keuring) is geldig (geldt ook voor loonwerker). Voor meer info over typen en keuringsfrequentie 

zie: 

www.sklkeuring.nl/media/files/Overzicht%20SKL%20keuringen%20verdeelapparatuur%20voor%20gewasbeschermingsmiddele

n(1).pdf   

Interpretatie:geldig keuringsbewijs of sticker. Indien keuringsbewijs -en bij het ontbrekend daarvan de sticker- ongeldig is: 

datum noteren waarop geldigheid afliep in het inspectieverslag. Indien de spuit ter keuring is aangeboden, ook (nadien) de 

datum van (goed)keuring noteren. Deze data zijn nodig bij een eventuele bezwaar/beroepprocedure. 

 

visuele en adm. controle 

 

bedrijf 

2.8 Ziekten, plagen en gebreken 

U neemt maatregelen om overdracht van plantziekten naar (andere) gewassen/percelen te verminderen/voorkomen. Voorbeelden 

zijn: afvalhopen met gewasresten afdekken, (aardappel)opslag bestrijden, inzet curatieve middelen, reiniging machines & 

werktuigen, toepassing ontsmettingsmiddelen, vernietiging zieke planten. 

Interpretatie: interview teler over maatregelen en check dat bij de rondgang op het bedrijf. 

 

interview teler + visueel 

(steekproef, herstelbaar) 

 

D.A.B. 

2.9 Watergebruik 

(Beregening/irrigatie) – Bekend zijn met en houden aan de regels voor het ontrekken van oppervlakte- en grondwater voor 

beregening/irrigatie. 

Interpretatie: vraag naar of op het bedrijf beregend/geïrrigeerd wordt. Zo ja, dan vragen naar de regels die in het gebied 

gelden (van NVWA (i.v.m. bruinrot), waterschappen (wel/geen vergunning) en de regels in waterwingebieden (als er percelen in 

zo’n gebied liggen)). Regels voor beregening/irrigatie vloeien voort uit de Waterwet. 

interview teler D.A.B. 

 Breken van storende lagen (ploegzool). 

I.c.m. 1.910 Bodembeheer (v.w.b. aanvoer organisch stof) leidt dit tot verbetering van de bodemconditie (vochtleverend 

vermogen), een beter wortelstelsel en dus minder snel vochttekort. 

Interpretatie: Teler vragen naar maatregelen om storende lagen op te sporen en te breken. 

interview teler D.A.B. 

 Gift variëren binnen perceel, afhankelijk van gewasbehoefte. 

Bijvoorbeeld met hulp van remote-sensing of sensoren (i.c.m. BOS) 

Interpretatie: Vraag teler naar aanwezigheid en, zo ja het gebruik van (technische) mogelijkheden om watergift binnen een 

perceel te variëren (bijv. door gebruik te maken van remote-sensing, sensoren of beregeningscomputer). ; gaat om 

bewustwording (= aanbeveling) 

interview teler D.A.B. 

 Beregenen als verdamping het laagst is (avond/nacht). Overdag beregenen alleen toegestaan indien ’s avonds en ’s nachts 

beregenen niet afdoende is, of (lokaal) niet is toegestaan. 

Interpretatie: Vraag teler wanneer beregend wordt (morgen, middag, avond, nacht) en waarom. 

interview teler D.A.B. 

 (waterplan) – U beschikt over een water(gebruiks)plan om verontreiniging te voorkomen, het gebruik te optimaliseren en 

verspilling te minimaliseren. Eis 2.9.3, 2.9.4 en 2.9.5 zijn goede maatregelen. Voorbeelden van zuinige en effectieve 

systemen/instrumenten zijn: peilgestuurde drainage en druppelirrigatie. 

Interpretatie: vraag naar de methoden/technieken om het watergebruik te optimaliseren en verspilling te minimaliseren. 

Toepassing van de eisen 2.9.3 en 2.9.5  is voldoende. 

interview teler D.A.B. 

3.8 Grond- en gewasresten 

U beperkt de hoeveelheid afval en bijproducten bij oogst en verwerking, bijv. door (voor)reinigers en oogsten onder gunstige 

omstandigheden. 

 

interview teler + visueel 

(steekproef) 

 

D.A.B. 

http://www.sklkeuring.nl/media/files/Overzicht%20SKL%20keuringen%20verdeelapparatuur%20voor%20gewasbeschermingsmiddelen(1).pdf
http://www.sklkeuring.nl/media/files/Overzicht%20SKL%20keuringen%20verdeelapparatuur%20voor%20gewasbeschermingsmiddelen(1).pdf
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Tarragrond en gewasresten worden teruggebracht naar het perceel of op een andere wijze fytosanitair verantwoord afgevoerd of 

(her)gebruikt. 

Interpretatie: interview teler over omgang met tarragrond en gewasresten. 

Bijlage: Invulformulier ‘Duurzame biomassa (RED)’ 

In de onderdelen A + B wordt gevraagd naar het brandstofverbruik. Als richtverbruik per ha teelt (incl. loonwerk en oogst) kan 

worden uitgegaan van: 

- Consumptieaardappel: 215 l 

- Pootaardappel: 201 l 

- Zetmeelaardappel: 220 l 

- Suikerbiet: 120 l 

- Cichorei: 110 l 

- Wintertarwe: 115 l 

- Zomergerst: 110 l 

- Zomertarwe: 110 l 

- Graszaad: 80 l (1e jaars) – 145 l (overjarig) 

- Groenbemester: 10 l (gras) – 35 l (gele mosterd / bladrammenas) 

- Koolzaad: 110 l 

- CCM: 140 l 

- Korrelmaïs: 150 l 

- Snijmaïs: 105 l 

- Zaaiuien: 190 l 

- Kroten: 300 l 

- Bospeen: 440 l 

- Industriepeen: 210 – 320 l 

- Schorseneren: 220 l 

- Industriespinazie: 95 l 

Interpretatie: vergelijk verbruiksgegevens van de teler met bovengenoemde waarden.  

administratieve controle 

(steekproef) 

D.A.B. 



Handboek VVAK  Extra Bijlage   

Akkerbouw Certificeringsoverleg april 2022 Pagina 36 van 37 

BIJLAGE 2: Niet-herstelbare tekortkomingen 
 

Telers krijgen bij onderstaande tekortkomingen geen herstelmogelijkheid. Ze kunnen wel een bezwaar indienen, hetgeen op verzoek behandeld kan worden 

door de paritaire commissie.  

 

In de praktijk is de situatie niet altijd zwart/wit, soms zijn er verzachtende omstandigheden of zijn de maatregelen van de teler ontoereikend. In die gevallen 

moet overlegd worden met de schemabeheerder om een corrigerende maatregel te kunnen accepteren. 

 

Lijst met niet herstelbare tekortkomingen: 

 

1.2.3 Het niet (meer) voorhanden hebben van inkoopbonnen, facturen of certificaten van zaaizaad, pootgoed en hulpstoffen binnen 5 jaar (vanaf start 

certificering). 
1.2.8 Het niet (meer) voorhanden hebben van registraties, controlerapporten, certificaten en analyses binnen 5 jaar (vanaf start certificering) 

1.2.9 Partijen die samengevoegd zijn met niet-gecertificeerde partijen. 

1.8.1 Bij externe arbeid niet voldoen aan regels  inzake minimum leeftijd, arbeidsduur of sociale afdrachten, of inzet van illegalen. 

2.1.1  Teelt op aantoonbaar verontreinigde percelen. 

2.1.4  Teelt op percelen waar beendermeel (o.i.d.) is toegediend in laatste 3 jaar. 

2.1.5 Perceel heeft op 1/1/2008 geen aantoonbaar agrarische bestemming. 

2.2.1  Uitgangsmateriaal gebruikt wat niet is goedgekeurd. 

2.3 Teelt van GGO-gewassen zonder voorgeschreven maatregelenexpliciete goedkeuring van de afnemer. 

2.5.1 Geen of niet tijdig bodembemestingsonderzoek uitgevoerd. 

2.5.2  Bodemverbeteraars gebruikt zonder analyserapport of productcertificaat. 

2.5.3  Rioolslib gebruikt. 

2.5.5 Illegale meststoffen gebruikt, of meststoffen op basis van dierlijke eiwitten. 

2.5.6 Geen of niet tijdig bemestingsonderzoek uitgevoerd. 

2.7.1  Niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, of maximale dosering (met meer dan 10%) overschreden, veiligheidstermijn niet in acht 

genomen of totale maximum dosering overschreden. (Wanneer met een residuanalyse aangetoond kan worden dat het product voldoet aan de 

MRL-eisen, kan vaak wel afgeleverd worden aan een afnemer, maar het certificaat wordt voor het betreffende gewas niet verstrekt.) 

2.7.2  Oogsten en samenvoegen van product afkomstig van proeven met gewasbeschermingsmiddelen zonder dat dit expliciet is toegestaan. 

2.7.4  Gebruik van verdeelapparatuur zonder geldig goedkeuringsbewijs in gewassen uit de scope. 

2.7.5  Gewasbescherming toegepast door iemand zonder geldige spuitlicentie. 

2.7.8 Etiketvoorschrift gewasbescherming (WG/GA), i.c. max. aantal behandelingen of minimale interval (dagen) tussen behandelingen, niet 

opgevolgd. 

2.7.15 Gebruik van verdeelapparatuur zonder geldig goedkeuringsbewijs in gewassen uit de scope. 

2.7.17 Glyfosaat toegepast op peulvruchten voor humane consumptie. 
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4.3.7 Opslag van GZP in bewaring/kisten waarin minder dan 10 jaar geleden chloorprofam is gebruikt. 

4.3.9 Opslag van consumptieaardappelen in bewaarruimte die niet gereinigd is m.b.t. chloorprofam. 

4.6.1  Niet toegelaten naoogstmiddelen gebruikt, of maximale dosering overschreden, veiligheidstermijn niet in acht genomen, of totale 

maximumdosering overschreden. (Wanneer met een residuanalyse aangetoond kan worden dat het product voldoet aan de MRL-eisen, kan vaak 

wel afgeleverd worden aan een afnemer, maar het certificaat wordt voor het betreffende gewas niet verstrekt.) 

4.6.3 Naoogstmiddelen toegepast door iemand zonder geldige spuitlicentie. 

4.6.4 Gebruik van verdeelapparatuur zonder geldig goedkeuringsbewijs in gewassen/producten uit de scope. 

4.7.4 Conditionering granen is niet vastgelegd en er zijn ook geen basisgegevens beschikbaar. 

4.10 Afwezigheid STEK rapport of rapport ouder dan 2 jaar  

5.1.8 Was/spoelactiviteiten voldoen niet aan de gestelde eisen. 

5.2.1 Veiligheidstermijn naoogstmiddelen is niet in acht genomen. 

 
* * * * * 


