CHECKLIST VOEDSELVEILIGHEIDSCERTIFICAAT
SUIKERBIETEN
2007

Als voorwaarde bij het Bietencontract 2007 geldt dat uw bedrijf gecertificeerd dient te zijn
volgens de normen van het Voedselveiligheidscertificaat Suikerbieten. Het invullen van deze
checklist is onderdeel van deze certificering en is jaarlijks verplicht.
Indien één of meerdere van uw antwoorden (ja of nee) in een rood vakje zijn geplaatst,
voldoet u op dat onderdeel niet aan de eisen van het certificaat. Dit betekent dat u in uw
bedrijf maatregelen moet nemen om aan de certificeringseisen te voldoen.
U dient de checklist niet op te sturen. De ingevulde en ondertekende checklist is bedoeld
voor uw eigen administratie. U dient de invulde checklist minimaal 3 jaar te bewaren. Bij een
controle voor het Voedselveiligheidscertificaat zal naar de checklist gevraagd worden.

Perceelskeuze
1

Vindt de teelt van suikerbieten uitsluitend plaats op percelen die in de afgelopen
drie jaar niet verontreinigd zijn door het opbrengen van niet toegelaten stoffen?

Zaad
2

Gebruikt u dit jaar uitsluitend zaad dat is ingekocht via de suikerindustrie?

3

Zo nee:

4

Worden uw percelen bieten vrijgehouden van proeven met GMO-materiaal?

5

Zo nee:

Kunt u van het bietenzaad dat niet via de suikerindustrie is ingekocht
een GMO-vrij verklaring tonen?

Heeft u dit schriftelijk gemeld aan CSM Suiker bv?

Bemesting
6

Gebruikt u zuiveringsslib, compost en/of zwarte grond op uw bedrijf?

Ja

Nee

7

Zo ja:

Kunt u aan de hand van analyserapporten aantonen dat het
toegepaste product en de bodem voldoen aan de eisen van het
BOOM?

8

Vindt de teelt van suikerbieten plaats op percelen waar geen dierlijke eiwitten zoals
beendermeel zijn opgebracht?

Gewasbescherming
9

Maakt u uitsluitend gebruik van wettelijk toegelaten gewasbeschermingsmiddelen
in de bietenteelt volgens de toegestane dosering zoals vermeld op het etiket?

10

Worden op uw percelen bieten proeven uitgevoerd met gewasbeschermingsmiddelen waarvoor nog geen officiële toelating geldt?

11

Zo ja: Bent u in het bezit van een (copy) van een vergunning van het CTB
voor het uitvoeren van deze proeven?

12

Houdt u een volledige registratie bij van het gebruik van de
gewasbeschermingsmiddelen per perceel bieten? Met volledige registratie wordt
bedoeld: perceelsaanduiding, datum toediening, middel en dosering.

13

Neemt u de veiligheidstermijnen van de gewasbeschermingsmiddelen in acht?

14

Bewaart u de registratie gedurende minimaal 3 jaar?

15

Worden de bespuitingen door u (of een medewerker) uitgevoerd?
Zo nee: ga door met vraag 18.
Zo ja:

16

Is de landbouwspuit voorzien van een geldige SKL-goedkeuring?

17

Is degene die de bespuitingen uitvoert in het bezit van een geldige spuitlicentie?

18

Indien bespuitingen door derden worden uitgevoerd:
Door welk bedrijf worden bespuitingen op uw bietenpercelen uitgevoerd?
Naam (loon)bedrijf: ………………………………………..
Woonplaats:

19

…………………………………….

Kunt u aantonen dat de gebruikte landbouwspuit SKL-goedgekeurd is en dat de
medewerker die de bespuitingen uitvoert in het bezit is van een geldige
spuitlicentie?

Oogst en opslag
20

Is de opslagplaats voor de bieten vrij van verontreinigingen, zoals olie,
chemicaliën, hout, los freesasfalt en los puin?

21

Worden calamiteiten tijdens teelt, oogst of opslag waarbij bieten verontreinigd zijn
met olie, chemicaliën of andere stoffen geregistreerd en gemeld aan CSM Suiker
bv, inclusief de wijze waarop corrigerende maatregelen zijn genomen?

Calamiteiten

Ja

Nee

Aldus naar waarheid ingevuld,
Handtekening teler:

……………………….

Datum:…………..

