VVAK-protocol in verband met de uitbraak van het COVID-19 (Coronavirus)






1:

Certificerende instellingen worden geacht bij hun werkzaamheden steeds de
voorschriften en richtlijnen gericht op voorkoming en beheersing van verspreiding van
het Coronavirus van de bevoegde autoriteiten op te volgen (zie:
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19);
Inspecties bij nieuwe deelnemers worden volgens het Handboek VVAK (H. 4.3)
uitgevoerd in het teeltseizoen. Indien de voorschriften en richtlijnen gericht op
voorkoming en beheersing van verspreiding van het Coronavirus het – ter beoordeling
door de CI - niet mogelijk maken de inspectie op de gebruikelijke wijze uit te voeren
binnen het teeltseizoen, kan de CI de nieuwe deelnemer als bestaande deelnemer
beschouwen en de inspectie eventueel uitvoeren tijdens het bewaarseizoen onder de
voorwaarde dat het bedrijf reeds eerder geïnspecteerd is in het kader van
voedselveiligheid (bijvoorbeeld VVAK, VVC's, GlobalGAP). Dit betreft:
(1)
bedrijven die overgestapt zijn vanaf een andere CI
(2)
bedrijven die met een nieuw gewas deelnemen
(3)
bedrijven die in het vorige seizoen een afkeuring hebben ontvangen.
Bij deze bedrijven mag tevens gebruik worden gemaakt van de opties bij verlenging
van een certificaat (zie hieronder), met uitzondering van bedrijven die overstappen van
een andere CI en waarvan het oude certificaat reeds is verlopen. Voor deze bedrijven
kan wel de hieronder bedoelde remote inspectie worden toegepast, doch kan de
geldigheidsduur van het oude certificaat niet met drie maanden worden verlengd. In
de andere gevallen wordt als geldigheidsdatum aangehouden: de datum op het vorige
certificaat (bij overstap en afkeuring) of de datum bij andere gewasmodules (bij een
nieuw gewas).
Bij de overige nieuwe deelnemers blijft een fysieke inspectie tijdens het teeltseizoen
verplicht;
Inspecties gericht op verlenging van een certificaat worden volgens het Handboek
VVAK (H. 4.5) uitgevoerd binnen 6 maanden voor het einde van de geldigheidsduur
van een certificaat. Indien de voorschriften en richtlijnen gericht op voorkoming en
beheersing van verspreiding van het Coronavirus het – ter beoordeling door de CI niet mogelijk maken de inspectie op de gebruikelijke wijze uit te voeren binnen de
genoemde termijn, kan de CI naar keuze:
(1)
de audit uitvoeren door middel van een inspectie op afstand (remote inspectie).
Deze inspectie moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
(a) bewijsmateriaal en overige
documenten moeten vooraf worden
toegezonden/gemaild;
(b) de fysieke inspectie wordt vervangen door een inspectie per
beeldverbinding. Deze inspectie moet de CI een zodanig beeld geven van één
of meerdere percelen, bedrijfsruimten, opslagplaatsen, machines, werktuigen,
etc. zodat het kan dienen als instrument voor de beoordeling van de
certificeringseisen. Indien aan de orde moeten wel de monsters worden
genomen voor het residu-onderzoek1;
(c) in het inspectieverslag wordt vastgelegd dat er een remote inspectie is
uitgevoerd en wordt vastgelegd met welke techniek(en) de onderdelen van de
fysieke inspectie heeft plaatsgehad;
uitsluitend bij consumptieaardappelen voor de verwerkende industrie

(2)



de geldigheidsduur van het certificaat met 3 maanden verlengen en binnen
deze verlengde termijn de herinspectie laten plaatsvinden. Deelnemer en
afnemer worden op de gebruikelijke wijze op de hoogte gesteld van de
aangepaste geldigheidsduur van het certificaat. Is inspectie binnen de
verlengde termijn niet mogelijk, dan vindt afstemming over de geldigheid van
het certificaat plaats met het secretariaat van het Akkerbouw
Certificeringsoverleg (BO Akkerbouw).
Dit protocol treedt met ingang van heden in werking en blijft van kracht totdat de
bijzondere overheidsmaatregelen zijn ingetrokken en het Akkerbouw Certificerings
overleg (BO Akkerbouw) de intrekking van dit protocol heeft bevestigd.
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