
 
 
Aan de deelnemers aan het Akkerbouw Certificeringsoverleg, 
  
Bijgaand treft u aan de concept-documenten voor het VVAK seizoen 2022/2023.  
 
In de documenten zijn de wijzigingen/aanvullingen op de gebruikelijke wijze gemarkeerd: 
groen = gewijzigd/toegevoegd 
rood = te verwijderen 
geel = aandachtspunt (nog uitzoeken/besluiten) 
 
Voor de belangrijkste wijzigingen/aanvullingen verwijzen wij u naar Hoofdstuk 1 van de 
telerhandleiding. Tevens is voor u van belang te weten dat SAI Nederland als een "veilig" 
land ziet en om die reden de Nederlandse wetgeving meegenomen mag worden bij de 
benchmark. Hierdoor hoeven de eisen die in Nederland wettelijk zijn vastgelegd, niet 
opgenomen te worden in het VVAK. 
 
Enkele verzoeken van het Harmonisatieoverleg en het HACCP-team zijn reeds verwerkt in 
de concept-documenten, maar uiteraard is instemming van het ACO of de betreffende 
gewasketen gewenst: 
 
a)         Op verzoek verstrekken van het interpretatiedocument 
Hoe/wat de CI precies moet inspecteren is opgenomen in het Interpretatiedocument. Als in 
het Interpretatiedocument een beperktere scope voor de controle is gedefinieerd dan in de 
eis is opgenomen, accepteert de Raad voor Accreditatie (RvA) dit alleen als het document 
publiek beschikbaar is. Voorgesteld wordt om het document niet te plaatsen op de website 
van BO Akkerbouw, maar om het opvraagbaar te maken bij de CI. Dit is opgenomen in 
Hoofdstuk 4.8 van het Handboek; 
 
b)         Alleen voor Vigef/TOG: verwijderen "aanbeveling" voor (industrie)groente in eis 
2.5.8 
In eis 2.5.8 van de checklist wordt voorgeschreven dat het gebruik en het effect van 
biostimulanten geregistreerd moet worden. Op verzoek van de CI's wordt aan de Vigef/TOG 
voorgesteld om deze uitzondering te schrappen; 
   
c)         Accreditatie-eis beperken tot ISO 17065 (procescertificering) 
Overleg met de CI's over het schrappen van ISO 17020 (productcertificering), zoals door 
Irma Schönherr is geadviseerd naar aanleiding van de interviews met stakeholders, heeft 
uitgewezen dat dit aanzienlijke consequenties heeft voor VVAK omdat alle CI’s op basis van 
ISO 17020 geaccrediteerd zijn. Als dit wordt omgezet naar ISO 17065 moet tussen inspectie 
en certificering een interne tussen-beoordeling plaatsvinden, moet bij onvolkomenheden 
gewerkt gaan worden met herstel-/verbeterplannen, moet elke wijziging bij de RvA gemeld 
worden en is jaarlijkse inspectie verplicht. Het voorstel is dan ook om vooralsnog niet te 
tornen aan de huidige accreditatie-eis, zoals omschreven in Bijlage A van het Handboek; 
 
d)         aanpassing eis onafhankelijkheid/onpartijdigheid adviseurs 
In het document “Nadere uitwerking van Bijlage A “Criteria voor CI’s”” is in overleg met de 
CI’s in punt 4.4. een nadere eis toegevoegd voor de onafhankelijkheid/onpartijdigheid van 
inspecteurs. Deze eis vervangt de eis over onafhankelijkheid in Bijlage A bij het handboek. 
Doel van de wijziging is om de mogelijkheid open te houden inspecteurs te kunnen inzetten 
die zelf een akkerbouwbedrijf hebben. De te vervallen eis in Bijlage A wordt namelijk door de 
RvA dermate strikt uitgelegd dat de inzet van inspecteurs met een eigen akkerbouwbedrijf 
uitgesloten is. 
 



Wij wijzen u erop dat uitsluitend het handboek en de telerhandleiding via de website van BO 
Akkerbouw zullen worden gepubliceerd. De overige documenten worden niet gepubliceerd 
(het interpretatiedocument slechts op verzoek). Wij verzoeken u deze dan ook niet te 
verspreiden. 
 
Graag vernemen wij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 22 april a.s. van u, bij 
voorkeur door middel van een antwoord op dit bericht, of u kunt instemmen met de inhoud 
van de concept-documenten en de voorstellen. Zonder tegenbericht gaan wij uit van uw 
instemming. 
  
Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot Bert Waterink, telefoonnummer 06-51 26 92 57. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Wielemaker 
Coördinator Verenigingszaken en Beleid 
 

 
079 30 30 332 
06 51 25 50 34 
wielemaker@bo-akkerbouw.nl 
 
Louis Braillelaan 80 
2719 EK  Zoetermeer 
www.bo-akkerbouw.nl 
 

   
 
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van BO Akkerbouw? 
Meldt u zich dan hier aan voor onze nieuwsbrief. 
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