Nieuwe versie VKL 2020
De belangrijkste wijzigingen op een rij
Vanaf 1 januari 2020 geldt er een nieuwe versie van de norm VoedselKwaliteit Loonwerk, opgesteld door de
Stichting Pro aCt. Die heeft bij het opstellen van de nieuwe versie uitgebreid gekeken naar mogelijkheden om de
administratieve plichten te beperken. Op een aantal punten lukte het deze iets te verminderen.
Het belangrijkste is dat VKL door GlobalGAP erkend blijft
als een goede invulling voor het loonwerk bij GlobalGAPgecertificeerde telers. Daarom werden de administratieve
lasten slechts op een aantal punten verlaagd. Wel werden
er aanpassingen gedaan om de norm duidelijker te maken.
Andere wijzigingen zijn erop gericht VKL beter te laten
aansluiten op de voedselveiligheidsnormen die zijn vastgelegd
voor de akkerbouw. Meer weten? Kijk onder het kopje
‘Documentatie’ op www.vkl.nl en klik ‘Zelfbeoordelingslijst
VKL 2020 met wijzigingen’ aan.

Belangrijkste wijzigingen
1.	Er hoeft geen planning meer te zijn voor het onderhoud
van de machines, maar het onderhoud en de reparaties die
plaatsvinden, moeten wel goed worden vastgelegd.
2.	De eis voor het keuren van apparatuur voor toepassing
van gewasbeschermingsmiddelen is in navolging van
de wetswijzing in VKL aangepast. Alle apparatuur voor
toepassing van gewasbeschermingsmiddelen moet na de
wettelijke periode, na de afleverdatum, zijn voorzien van
een geldig goedkeuringsbewijs.
3.	Geleverde compost moet, naast de wettelijke eisen, voldoen
aan gespecificeerde verontreinigingseisen. Deze eisen zijn
geformuleerd door het Akkerbouwcertificeringsoverleg en
ook vereist in de certificering voor akkerbouwbedrijven.
De nieuwe eis betekent dat in de compost maximaal de
volgende verontreinigingen voor mogen komen:

Verontreiniging Norm

Toelichting

glas

max. 0,10 procent

glas > 20 mm

(2-20 mm)

(m/m, op ds)

niet toegestaan

steen

max. 2,00 procent

steen > 20 mm

(2-20 mm)

(m/m, op ds)

niet toegestaan

overige

max. 0,10 procent

verontreiniging > 20 mm

verontreinigingen

(m/m, op ds)

net toegestaan

(2-20 mm)

Dit geldt in ieder geval voor compost die voldoet aan
Keurcompost klasse A of B.
Tevens moet de compost vrij zijn van incontinentiemateriaal
(wegwerpluiers).

4. 	
Toevoegingsmiddelen anders dan meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen moeten voldoen aan de
EU-verordening 1831/2003. Dit blijkt uit het etiket of uit
een verklaring van de leverancier.
5. 	In de VKL-norm bestaat geen onderscheid meer tussen opslagen voor gewasbeschermingsmiddelen van minder of
meer dan 400 kilo. Ook opslagen voor meer dan 400 kilo
moeten aan alle eisen uit de VKL-norm voldoen, ook al is
formeel de gemeente hier de toezichthouder.
6. 	Het bedrijf mag geen gewasbeschermingsmiddelen meer
opslaan waarvan de toelating is verlopen en de opgebruiktermijn is verstreken. In dit geval moet je dus de middelen
die je niet meer mag gebruiken ook daadwerkelijk
verantwoord (laten) afvoeren.
7. 	Op het hele perceel wordt verdeelapparatuur met de wettelijke minimale driftreductie gebruikt.
8. 	Als je als cumelabedrijf gewasbescherming uitvoert met
middelen die de akkerbouwer beschikbaar stelt (die je dus
niet zelf meeneemt), hoef je in de eigen administratie het
toelatingsnummer niet meer te registreren.
9. 	
Cumelabedrijven die het certificaat VKL/G voor de
kleinschalige handel in gewasbeschermingsmiddelen
hebben, moeten minimaal één medewerker hebben
die over het vakbekwaamheidsbewijs ‘Adviseren
Gewasbescherming’ beschikt.
10.	
Het borgen van de waterkwaliteit met een risicoinventarisatie en analyses hoeft niet meer voor water dat
beschikbaar is gesteld door de teler. Een cumelabedrijf
kan deze lastige administratieve last dus voorkomen door
voortaan al het water van de teler te betrekken.
11.	Bij transportactiviteiten moeten transportmiddelen worden gereinigd conform de voorschriften in de International
Database Transport (for) Feed (www.icrt-idtf.com/nl).
12.	
De directie van het cumelabedrijf is verantwoordelijk
voor de uitvoering van de jaarlijkse zelfbeoordeling om te
toetsen of aan alle eisen van de VKL-norm wordt voldaan.
Je mag deze nu wel door een medewerker laten uitvoeren.

TEKST: Hans Verkerk, beleidsmedewerker meststoffendistributie
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