Nieuwsbrief – Herfst 2021

LOONWERKERS

Vernieuwing van de uitwisselbaarheid tussen de Vegaplan Standaard voor
loonwerkers en VoedselKwaliteit Loonwerk (VKL) van Nederland
Op 27 september vernieuwden Stichting
Pro aCt, OVPG vzw en Landbouw-Service
hun overeenkomst inzake de wederzijdse
acceptatie van de norm VoedselKwaliteit
Loonwerk (VKL) en de Vegaplan Standaard voor de Aannemers van Land- en
Tuinbouwwerken (Vegaplan). Hiervoor
waren we te gast bij Loonbedrijf Gebr.
van Eijck BV in het Nederlandse Alphen,
vlak bij de Belgische grens.
Het was tien jaar geleden dat de norm
Voedselkwaliteit Loonwerk (VKL) en de
Vegaplan Standaard voor de Aannemers
van Land- en Tuinbouwwerken voor de Primaire Plantaardige Productie (Vegaplan) volledig en in detail
naast elkaar waren gelegd. Hoewel er in tien jaar veel is gewijzigd binnen beide systemen, heeft een
gedetailleerde vergelijking tussen VKL en de Vegaplan Standaard Loonwerk aangetoond dat beide standaarden nog steeds sterk overeenkomen. Een certificaat voor één van deze lastenboeken garandeert dus
de voedselveiligheid en traceerbaarheid van de door een loonwerker geleverde diensten.
Dankzij deze uitwisselbaarheid kan een Nederlandse loonwerker met VKL certificaat diensten verlenen aan
een landbouwer met Vegaplan certificaat. Hetzelfde geldt voor een Belgische loonwerker met Vegaplan
certificaat bij een landbouwer met het Nederlandse voedselveiligheidscertificaat akkerbouw (VVAK). Vooral
voor landbouwers en loonwerkers met grensoverschrijdende activiteiten is de wederzijdse acceptatie van
belang vermits hiermee dubbele controles worden vermeden.
De grote meerwaarde van de overeenkomst wordt verder benadrukt door het feit dat beide systemen
geaccepteerd zijn door GLOBALG.A.P. en de ondernemer de garantie geven dat hij voedselveilig bezig is.
Nu de certificeringsstandaarden steeds strenger worden is het van belang de normen vaker dan eens om
de tien jaar op elkaar af te stemmen. In de overeenkomst is dan ook opgenomen dat beide partijen
regelmatiger met elkaar in overleg om de tafel gaan om wijzigingen bij te houden zodat beide systemen
voortdurend geharmoniseerd worden.

