Welke documenten heeft u nodig bij een VVAK-inspectie?
Hieronder is een lijst opgenomen met documenten waarmee u aan kunt tonen dat u aan de VVAK-eisen
voldoet. Deze documenten moeten (indien van toepassing) beschikbaar en inzichtelijk te zijn bij de
bedrijfsinspectie. Indien u niet beschikt over een bepaald document, is het aan u om de inspecteur op andere
wijze te overtuigen. De inspecteur kan ook vragen om andere of aanvullende bewijzen.
Om zoeken te voorkomen kunt u in de rechter kolom aangeven waar het betreffende document bewaard
wordt.
Let op: dit document is NIET de zelfbeoordelingslijst, maar een hulpdocument!

Documenten nodig bij een VVAK-inspectie
Documenten
a

Zelfbeoordelingslijst (ook van voorgaande jaren)

b

Overzicht van de percelen (bijv. GDI-aangifte bij RVO)

c

Plattegrond van de bewaarruimte en opslaggegevens

d

Teeltregistratie (bemesting, zaai/plantgoed, gewasbescherming, beregening,
oogstdata)

e

Aankoopbonnen uitgangsmateriaal, gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen,
inkuiltoevoegingsmiddelen en biociden

f

Certificaten uitgangsmateriaal (of verklaring hierover van afnemer)

g

Registratie afleveren / afleverbonnen

h

Registratie / bewijzen van bijkoop + bijbehorend certificaat (VVC, VVAK, ...)

i

Klachten- en calamiteitenregistratie

j

Toestemming afnemer bij teelt GGO-gewas

k

Bij loonwerk: kopie GLOBALGAP- of gelijkwaardig VV-certificaat van loonwerker of
vermelding op www.vkl.nl (bij gewasbescherming volstaat kopie spuitlicentie en SKLkeuringsbewijs (verdeelapparatuurspuit < 3 jr: aankoopnota)). Zie hieronder bij q.

l

Bemestingsadvies (en –analyse)

m Productcertificaat en analyse bodemverbeteraars (GFT-compost, etc.)
n Datum kalibratie kunstmeststrooier (bij consumptieaardappel)
o

Kopie van vergunning voor gewasbeschermingsproeven of onder
verantwoordelijkheid (verklaring) van een TNG erkend bedrijf (zie
www.tng.nl) uitgevoerd worden (kopie beschikbaar).

p

Spuitlicentie en SKL-keuringsbewijs (verdeelapparatuurspuit < 3 jr: aankoopnota).
Let op: overleggen van een geldig keuringsbewijs geldt m.i.v. teelt 2018 niet alleen
voor veldspuiten > 3 m, maar ook voor veld- en rijenspuiten < 3 m,
vernevelapparatuur en onkruidstrijkers. En voor het duurzaamheidscertificaat (DAB)
geldt dit ook voor andere verdeelapparatuur van gewasbeschermingsmiddelen zoals
grondontsmettingsmachine, spuitinstallatie op zaai- en plantmachine, granulaat-,
slakkenkorrel en poederstrooiers.

Te vinden in

q

Registratie ongedierte: inspectiedata + acties bestrijding (alleen bij afzet/gebruik als
diervoeder)

r

Registratie naoogstmiddelen, conditionering GZP-producten (indien van toepassing)

s

STEK-keuringsrapport (bij mechanische koeling)

t

NAO Hygiënecode certificaat (alleen bij wassen/spoelen van
consumptieaardappelen, ook voor en bij derden )

u

Water analyse (indien van toepassing)

v

Aankoopbewijzen "foodgrade" klei en "foodgrade" zout, of leveranciersverklaringen
inzake afwezigheid van verontreiniging (bij gebruik tijdens wassen/spoelen van
consumptieaardappelen)

w

Bedrijfsplan Duurzaamheid (geldt alleen bij het duurzaamheidscertificaat (DAB))

x

Water(gebruiks)plan (geldt alleen bij het duurzaamheidscertificaat (DAB))

