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Akkerbouwer kan zich wel vinden in nieuwe regels Global Gap

ʻPapierwerk goed te doenʼ
Sinds 1 januari zijn de Global Gap regels gewijzigd. Met name de
risicoanalyses die betrekking hebben op hygiëne, percelen, mest
en water, zijn fors uitgebreid. Voor de akkerbouwer weer meer
administratie of valt dat mee? Kees Groenewege, akkerbouwer in Sint
Maartensdijk, vindt het nog goed te doen.

Kees Groenewege (45) was een van de
eersten, begin december, die de nieuwe
eisen voorgelegd kreeg. De afnemer
van zijn B-peen en de afnemers van de
consumptieaardappelen vragen het Global
Gap-certiﬁcaat en daar doet hij het dan
ook voor. Voorafgaand aan het bezoek
van de controlerende instantie bezocht de
akkerbouwer een infoavond over de nieuwe
regels. Een map met de juiste documenten
kreeg hij aan het eind van de avond mee naar
huis. „En dat is al een groot voordeel. Deze
documenten zijn allemaal al voorgedrukt.
Sommigen moet je schematisch invullen en
aan het eind van het schema staat dan of
je nog iets extra’s moet doen of dat het zo
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voldoende is. Bij elk hoofdstuk zijn deze
formulieren meegeleverd wat het invullen
gewoon een stuk gemakkelijk maakt.”
Kees doet vanaf het eerste uur mee met
Global Gap, toen nog EurepGap en hij is er
in de loop van de jaren dan ook gewend aan
geraakt. „De nieuwe regels vragen wel wat
extra’s, maar op zich valt het mee. Als je nu in
moet stappen, ja, dan is het een hele klus.”

Vijf pagina’s per perceel
Dat de gewijzigde versie wel wat extra
administratie betekent, weet Kees inmiddels
ook. „De grootste verandering voor mijn
bedrijf was het invullen van de risicoanalyses.

Per perceel moeten vijf pagina’s ingevuld
worden.” Hij pakt de map met de documenten
erbij en bladert er doorheen. „Kijk, als je dan
twintig percelen hebt, dan is dat nogal wat
werk.” Dit noemt hij ook meteen het grootste
verschil ten opzichte van de vorige versie. „En
de verklaring die ik door mijn afnemers moest
laten ondertekenen waarin zij aangeven
het product niet te mengen met een nietgecertiﬁceerd product. Ik heb er vier verstuurd
en pas één terug gehad.” Kees wijt dat echter
aan het feit dat de afnemer nog onbekend is
met dit formulier. „Het is nieuw voor hen en
ik was natuurlijk een van de eersten die ermee
aan kwam zetten.”
Voor de Zeeuwse akkerbouwer is het niet van

Regelgeving
1: De gewasbeschermingsmiddelenkast staat
op het erf, naast de
regenwateropslagtanks
waar Kees water uit
betrekt voor de veldspuit.
De kast is aangepast aan
de eisen van Global Gap.

Tekst & Beeld:
Angèle van Tiggelen
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2: Sinds twee jaar eist de
afnemer van de B-peen
Global Gap. In het contract
is opgenomen dat er 1
cent per kilo afgaat bij niet
voldoen aan de eisen van
Global Gap.

toepassing, maar telers die parallelle stromen
hebben (een gedeelte niet onder Global Gap
en een gedeelte wel onder Global Gap, red.),
krijgen aanzienlijk meer administratief werk.
Hiervan moet een aan- en afvoerregistratie
worden bijgehouden en er moet een
aanduiding bij het product geregistreerd zijn.
Daarbij moeten producten die in eenzelfde
ruimte opgeslagen zitten, duidelijk van elkaar
gescheiden zijn. Als het niet-gecertiﬁceerd
product ook van de teler is, dan gelden
uitgebreide aanvullende bepalingen. Ook
opslag van derden vraagt meer administratie

Bewuster aan het werk
Op zich kan de teler zich wel vinden een
de nieuwe regels. „Global Gap laat je
voornamelijk nadenken over elke stap die je
zet. Je wordt je een stuk bewuster van waar
je mee bezig bent. Sommige regels zijn wat
overtrokken. Een handtekening van elke
werknemer vind ik ver gaan. Meestal worden
de regels onder een kop kofﬁe in de kantine
wel even besproken. Dan weten zij wel waar
ze zich aan moeten houden. Om dan ook nog
een handtekening te vragen, dat vind ik dan
veel. Maar ja, alles moet genoteerd worden.”
En dat wordt in de boerensector snel
vergeten. „Komt ook omdat sommige
dingen heel gewoon zijn”, meent Kees.
„Oogstmachines worden na gebruik
schoongemaakt. Dat is heel standaard. Daar
maak je zomaar geen notitie van, want het
is een gewoonte. Nu moet dit wel genoteerd
worden.”
Zo ook de gewasbeschermingsmiddelen kast.
In de vorige versie werd al gevraagd om
controle van de middelen. Nu is het een eis
om dit vier keer per jaar te doen. Daarbij wil

Global Gap nu exact weten hoeveel er van elk
middel in de kast staan. Enkel verpakkingen
tellen gaat niet meer op. „Handig”, vindt
Kees, „meten is weten dus als je exact weet
wat er in je kast staat, klopt het altijd met
je voorraad administratie.” Dit is geen
struikelblok voor de akkerbouwer. „Nee, voor
mij niet. Als ik naar mijn bedrijf kijk, verandert
er niet zoveel. Ik heb vorig jaar wel bewust
een stalen kast aangeschaft, speciaal voor
mijn gewasbeschermingsmiddelen. De kast
is lekdicht en heeft een goede beluchting,
exact volgens de eisen. Wat ik wel moest
veranderen, waren de planken waar de
middelen op staan. Hout of iets anders wat
vloeistoffen opneemt, mag niet meer. Ik heb
nu ijzeren platen in de stellingen gelegd.”

3: In de kast en ook
elders op het bedrijf
hangen de verplichte
veiligheidsinstructies,
die aangeven wat te
doen bij brand of een
ongeval.
4: Elke loods is
voorzien van een
huisreglement en een
nummer. In de Global
Gap administratie
is terug te vinden
wat er in welke
loods opgeslagen
ligt. Plattegronden
daarvan zijn ook
aanwezig.

Bedrijfsbezoek tijdens oogst
Sinds dit jaar is het ook mogelijk om de
benodigde documenten via internet in te
vullen. De inspecteur kan dan vóór het
inspectiebezoek deze al beoordelen waardoor
het bedrijfsbezoek aanzienlijk korter zal
duren. Kees denkt niet dat hij dat voor een
volgende controle zal doen. „Nee, nog even
niet. Het zal in de toekomst ongetwijfeld
verplicht gaan worden maar zolang dat niet
het geval is, heb ik liever dat de papieren hier
aan tafel bekeken worden. Het zou zo maar
kunnen zijn dat er dan kritischer gekeken
gaat worden. En het is ook heel afhankelijk

van degene die langs komt. Er zijn controleurs
bij die over het kleinste detail vallen maar er
zijn er ook bij die met je meedenken en je tips
geven.”
Zo ziet de akkerbouwer ook de regel niet
zitten dat er controle plaats zal gaan vinden
tijdens de oogstperiode. „Ik ben echt niet
van plan om van de rooier af te komen als
je de regen van de lucht af kunt plukken”,
weet hij zeker. „Zoiets kan ook helemaal
niet. Waarschijnlijk zal het ook zo’n vaart
niet lopen en zullen de meeste controles wel
tijdens de groeiperiode of bewaarperiode
plaats vinden.”

‘Keuze die je maakt’
Toch denkt Groenewege niet dat de
aangescherpte regels honderd procent
Global Gap-gecertiﬁceerd voedsel in
de supermarkten zullen brengen. „Het
opmengen van gecertiﬁceerde en
ongecertiﬁceerde producten zal blijven
gebeuren. Ik vind het een taak van de
supermarkten om dat beter te controleren.
Dat moeten ze niet bij ons leggen. Wat ik wel
goed vind van de verscherpte regels, is dat
ik nu glashard kan aantonen dat bij mij alles
in orde is. Ik heb alle papieren en ik heb een
certiﬁcaat. Als het ergens fout gaat, dan is
dat niet bij mij. Ik zie de hele Global Gap nog
steeds als een bewustwording van waar je
mee bezig bent.” n

Belangrijkste wijzigingen in de Global Gap zijn:
t6JUHFCSFJEFSFBENJOJTUSBUJFCJKPQTMBHWBOHFDFSUJmDFFSEQSPEVDUTBNFONFUOJFUHFDFSUJmDFFSEQSPEVDU
1SPEVDUFONPFUFO[JDIUCBBSHFTDIFJEFO[JKOWBOFMLBBS
t"MMFQVOUFOJOEF[FMGCFPPSEFMJOHTMJKTUNPFUFOWPPS[JFO
[JKOWBOFFOUPFMJDIUJOH
t%FJOTQFDUJFTHBBOBGXJTTFMFOEQMBBUTWJOEFOUJKEFOT
UFFMUPPHTUFOEFQSPEVDUCFIBOEFMMJOH5JKETUJQWBO
JOTQFDUJFXPSEUIJFSEPPSNJOEFSWSJKCMJKWFOE
t;PXFMJOIPVEFMJKLBMTJOBBOUBM[JKOEFSJTJDPBOBMZTFT
VJUHFCSFJE%FOJFVXFSJTJDPBOBMZTFTIFCCFOCFUSFLLJOH
PQEFQFSDFMFO EFIZHJÑOF IFUHFCSVJLWBOXBUFS CF-

SFHFOFO XBTTFOTQPFMFO WVMMFOTQVJUUBOL WPPSLPNFO
.3-PWFSTDISJKEJOHFOFOWPFETFMCFTDIFSNJOH
t3JTJDPBOBMZTFTNPFUFOQFSTJUVBUJFJOHFWVMEXPSEFO&S
[JKOEBBSPNWBBLNFFSSJTJDPBOBMZTFTPWFSIFU[FMGEFPOEFSXFSQOPEJHCJKWPPSCFFMECJKQFSDFMFOPGCJKWFSTDIJMMFOEXBUFSHFCSVJL
t.FFS[BLFONPFUFOKBBSMJKLTXPSEFOHFBDUVBMJTFFSE 
POEFSBOEFSFIFUUFLFOFOWBOEFIZHJÑOFWPPSTDISJGUFO
WBOBMMFNFEFXFSLFOEFOBMTCFXJKTWBOJOTUSVDUJF
t7PPSEFSFDBMMWBOQSPEVDUNPFUFOBMMFBGOFNFSTWBO
(MPCBM(BQQSPEVDUFO[JKOHFSFHJTUSFFSE

t7BOBMMFBGOFNFSTWBO(MPCBM(BQQSPEVDUFOEJFOU
FFOWFSLMBSJOHBBOXF[JHUF[JKOEBUIFUQSPEVDUOJFU
HFNFOHEXPSEUNFUBOEFSQSPEVDUNFUCFIPVEWBO
(MPCBM(BQSFHJTUSBUJFOVNNFS
t%FSFHJTUSBUJFWBOHFXBTCFTDIFSNJOHTNJEEFMFOJTOJFU
HFXJK[JHENBBSXPSEUTUSJLUFSHFÕOTQFDUFFSE
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