Reglement Voedselveiligheidscertificaat Suikerbieten 2007
1.

Toepassingsgebied
CSM Suiker bv, hierna te noemen CSM, en de Vereniging Nederlandse Bietenfederatie, hierna
te noemen NBF, zijn zich bewust van de maatschappelijke roep om maatregelen te nemen ter
waarborging van de voedselveiligheid. CSM en NBF hebben om die reden in onderling overleg
het Voedselveiligheidscertificaat Suikerbieten opgesteld en overeenstemming bereikt omtrent de
criteria daarin opgenomen. Iedere aan CSM leverende teler dient te voldoen aan de criteria
verbonden met het Voedselveiligheidcertificaat Suikerbieten.

2.

Normbeheerder
De normen voor het Voedselveiligheidscertificaat Suikerbieten welke zijn opgesteld door CSM en
NBF kunnen worden gewijzigd door deze mits in onderling overleg en met wederzijdse
instemming. De normen wordt uitgedragen door middel van de Checklist
Voedselveiligheidscertificaat Suikerbieten.

3.

Wijzigingen certificatieschema
Wijzigingen van de normen van het Voedselveiligheidscertificaat zullen ruimschoots voorafgaand
aan het teeltseizoen kenbaar worden gemaakt aan de telers middels de Checklist
Voedselveiligheidscertificaat Suikerbieten.

4.

Certificeerders
NBF en CSM hebben de volgende onafhankelijke certificerende partijen aangewezen:
NAK AGRO
Postbus 1115
8300 BC Emmeloord

SGS Agro control
Postbus 200
3200 AE Spijkenisse

ECAS
Postbus 17
2377 AA Roelofarendsveen

SKAL
Postbus 384
8000 AJ Zwolle

De teler is vrij in het kiezen van één van bovenstaande certificerende partijen.
5.

Aanmelding voor certificering
Om in 2007 bieten te kunnen leveren, dient teler voor aanvang van de campagne gecertificeerd
te zijn. Teler die op het moment van contracteren nog niet gecertificeerd is, is verplicht zich aan
te melden voor certificering voorafgaand aan het contracteren.

6.

Checklist invullen
Teler dient de Checklist Voedselveiligheidscertificaat Suikerbieten 2007 in te vullen.De ingevulde
checklist dient op het bedrijf achter te blijven. Tijdens een bezoek door de certificerende partij zal
de controleur de lijst doornemen.

7.
7.1

Controles
Door middel van bedrijfsbezoeken door de certificerende partij wordt vastgesteld of teler voldoet
aan de eisen van het Voedselveiligheidscertificaat. Teler is verplicht medewerking te verlenen
aan de controles en informatie te verstrekken aan de controleur, voor zover nodig om vast te
kunnen stellen of aan de eisen van het Voedselveiligheidscertificaat wordt voldaan.
Indien uit een controlebezoek blijkt dat niet aan alle eisen wordt voldaan, zal de controleur
beoordelen of teler in aanmerking komt voor een hercontrole. Het resultaat van de bevindingen
van de controleur wordt schriftelijk vastgelegd waarvan een kopie wordt achtergelaten bij teler.
De controleur rapporteert de bevindingen aan de betreffende certificerende partij. De
certificerende partij beoordeelt op basis van de bevindingen of teler voldoet aan de eisen van het
certificaat.
In het jaar van aanmelding vindt controle plaats voor 1 september. In de jaren volgend op het
jaar van aanmelding wordt met een frequentie van 33% steekproefsgewijs gecontroleerd of aan
de normen wordt voldaan. Deze controles kunnen jaarrond plaatsvinden.

7.2

7.3

8.

Toekenning Voedselveiligheidscertificaat
Indien uit de (her)controle blijkt dat het bedrijf aan de eisen voldoet, zal betreffende
certificerende partij het Voedselveiligheidscertificaat aan het teeltbedrijf toekennen. Teler en
CSM worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
Indien teler niet aan de eisen voldoet zullen teler en CSM hiervan ook schriftelijk op de hoogte
worden gebracht, inclusief de afwijking(en) ten aanzien van de certificatie-eisen.

9.

Geldigheid Voedselveiligheidscertificaat
Het certificaat is geldig vanaf het jaar waarin het certificaat is uitgereikt. In daaropvolgende jaren
wordt het certificaat verlengd na betaling van abonnementsgeld door teler aan certificerende
partij.

10.

Intrekking Voedselveiligheidscertificaat
Intrekking van het Voedselveiligheidscertificaat kan plaatsvinden door de certificerende partij
zodra bij een controlebezoek wordt vastgesteld dat niet aan de eisen van het
Voedselveiligheidscertificaat wordt voldaan. Teler en CSM worden hiervan schriftelijk op de
hoogte gebracht door de certificerende partij.

11.

Bezwaarschrift
Tegen een beslissing tot het niet verstrekken van het certificaat, dan wel het intrekken van het
certificaat, kan teler binnen twee weken na dagtekening een schriftelijk bezwaar indienen bij de
certificerende partij. In het bezwaar moet gemotiveerd worden waarom de afwijzing voor het
certificaat ten onrechte is, eventueel aangevuld met bewijsmateriaal. Certificerende partij zal
hierop schriftelijk gemotiveerd een besluit kenbaar maken aan teler en aan CSM.

12.

Hardheidsclausule
Teler die uiteindelijk, door het niet voldoen aan de eisen voor certificering, niet aan CSM kan
leveren, kan in dat geval CSM verzoeken hem ontheffing te verlenen en alsnog te mogen
leveren. CSM kan, na overleg met NBF, op grond van redelijkheid en billijkheid alsnog besluiten
levering van dergelijke bieten alsnog te accepteren.

13.

1 op 5 telers
Een 1 op 5 teler dient in het jaar waarin bieten geleverd gaan worden de checklist in te vullen en
zich, voorafgaand aan het contracteren, te melden bij een certificerende partij. Bieten worden
afgehaald nadat uit gegevens van de certificerende partij blijkt dat teler gecertificeerd is.

14.

Voedselveiligheidscertificaat via SU/COVAS/CSV, hierna te noemen Suiker Unie
Teler die zowel aan CSM als aan Suiker Unie levert kan volstaan met een
Voedselveiligheidscertificaat dat voldoet aan de door Suiker Unie hiervoor geldende normen,
daar dit door CSM beschouwd zal worden als een voldoende garantie voor voedselveiligheid.

15.

Acceptatie overige certificaten
Indien teler gecertificeerd is voor Eurep-GAP of voor het Voedselveiligheidscertificaat Akkerbouw
wordt deze teler beschouwd als zijnde gecertificeerd voor het Voedselveiligheidscertificaat
Suikerbieten.

16.

Geheimhouding
Certificerende partijen zijn niet gerechtigd om informatie opgedaan tijdens controlebezoeken
door te geven aan derden, uitgezonderd aan CSM en aan NBF.
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