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ADDENDUM – 09.06.2009
Bijlage 1 – Checklist
De volgende punten
6.1.5*
6.4.1

Identificatie opslag en bewerkingsruimte
1. Zaai- of plantdatum, variëteit/ras + hoeveelheid, plantenpaspoort
2. Pitfruit: registratie onderstam, entmateriaal, moedermateriaal
3. Registratie niet chemische onkruidbestrijding
4. Registratie gebruik bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig
gebruik en bodemontsmetting
5. Registratie toegepaste bemesting
6. Registratie herkomst irrigatiewater
7. Registratie oogstdatum of oogstperiode
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Vervangen door:
6.1.5*
6.4.1 *

Identificatie opslag en bewerkingsruimte
1. Zaai- of plantdatum, variëteit/ras + hoeveelheid, plantenpaspoort
2. Pitfruit: registratie onderstam, entmateriaal, moedermateriaal
3. Registratie niet chemische onkruidbestrijding
4. Registratie gebruik bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig
gebruik en bodemontsmetting
5. Registratie toegepaste bemesting
6. Registratie herkomst irrigatiewater
7. Registratie oogstdatum of oogstperiode
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Bijlage 2 – Certificeringregeling
Bijgevoegd punt :
4.12 Tussentijdse audit
1. Bepalingen
Indien de activiteit ‘secundair transport’ werd opgenomen in het certificaat van de
loonwerker, dan vindt een tussentijdse audit plaats tussen de 15 en 21 maanden na de
startdatum van het certificaat door de contracterende OCI.
2. Vereisten die gecontroleerd worden tijdens de tussentijdse audit
Tijdens de tussentijdse audit worden enkel de van toepassing zijnde voorschriften voor de
activiteit ‘secundair transport’ uit de IKKB Standaard voor de Aannemers van Land- en
Tuinbouwwerken voor de Primaire Plantaardige Productie die op dat moment van
toepassing zijn gecontroleerd.
3. Resultaat
Indien geen non conformiteiten van niveau 1 worden vastgesteld dan blijft de status van
de loonwerker voor de activiteit secundair transport: “certificaat behaald”. Indien wel non
conformiteiten van niveau 1 worden vastgesteld dan wordt de status van de loonwerker
voor de activiteit secundair transport “certificaat geschrapt”. Via een aanvullende audit,
maximaal 3 maanden later, kan de loonwerker alsnog zijn certificaat voor de activiteit
secundair transport alsnog terug behalen.
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