
De door CZAV in te nemen aanleveringen voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 
TEELT 

• Het te leveren product is geteeld uit ontsmette en gecertificeerde zaaigranen. Leveringen uit 
eigen zaaizaad dat niet is ontsmet en niet is gecertificeerd kunnen niet worden ingenomen. 

• De leveringen zijn vrij van zogenaamde GGO-rassen (Genetisch Gemodificeerd Organisme). 
De teelt hiervan is niet toegestaan. 

• Het perceel waar het gewas op geteeld wordt, was in het verleden en is tijdens de teelt van 
het geleverde product niet verontreinigd. Waaronder verstaan, maar niet uitsluitend, 
verontreinigd met slib, organische meststoffen, glas, olie, dioxine of zware metalen. 

• In de teelt worden gewasbeschermingsmiddelen uitsluitend volgens wet- en regelgeving 
toegepast.  

o Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van wettelijk geregistreerde middelen met een 
toelating voor het betreffende gewas.  

o De middelen zijn toegepast volgens het wettelijk gebruiksvoorschrift en de 
gebruiksaanwijzing op de verpakking.  

o De gebruikte middelen (ook na oogst) zijn volgens geldende regelgeving in de eigen 
administratie verantwoord en op eerste verzoek ter inzage.  

o Tijdens de teelt is gebruik gemaakt van een goed afgestelde en goedwerkende en 
SKL-goedgekeurde spuit.  

o De persoon die het spuiten uitvoert, dient in bezit te zijn van de benodigde 
spuitlicentie.  

• Ingeval van aanwezigheid van schimmels of het vermoeden hiervan, is CZAV hier voor de 
oogst van op de hoogte gebracht. Indien het product mogelijk endopfyten (o.a. Acremonium 
spp.) bevat, dient dit ook voor oogst gemeld te worden aan CZAV. 

• Mogelijke contaminatie met onkruidzaden of delen van onkruiden uit de bijlage bij het 
Warenwetsbesluit Kruidenpreparaten, is vooraf bij CZAV gemeld. Het te leveren product mag 
geen verboden producten bevatten (zie GMP+ BA3: Minimumvoorwaarden negatieve lijst via 
https://gmpplus.org/media/emidjmlt/gmp-ba3-nl-20180308.pdf). 

 
OPSLAG 

• Tijdelijke opslag op eigen erf of in eigen schuur vindt plaats op een gereinigde stortvloer of in 
schone en droge ruimten. Huisdieren, vogels en ongedierte dienen hier te worden geweerd.  

• In de opslagruimten is geen sprake van (historisch) gebruik van kiemremmers op basis van 
chloorprofam. 

• Indien producten niet op het bedrijf van de teler in tussenopslag gaan, is dit uitbesteed aan een GMP+ 
FSA-erkend of gelijkwaardig erkend opslagbedrijf. 

• Indien van toepassing is formulier CZAV FV.15 Schuurpartijenformulier opgemaakt. 
 
TRACEERBAARHEID 

• Het geleverd product is traceerbaar vanaf de aankoop van het uitgangsmateriaal tot en met 
de levering.  

• Informatie over het gebruikte zaaizaad en andere teelt gerelateerde informatie is tot 3 jaar 
na levering op eerste verzoek inzichtelijk.  

  



 
 
OOGST en TRANSPORT 

• De te leveren producten zijn tijdens het hele traject van teelt, oogst, transport en opslag op 
hygiënische wijze behandeld en gescheiden gebleven van producten die niet geschikt zijn 
voor gebruik in de voedsel- dan wel voederketen. 

• Voor oogst en transport is gebruik gemaakt van schoon en goed onderhouden materieel. Vrij 
van resten en geur van voorgaande ladingen, vrij van organismen, vrij van resten van 
reinigings- en/of desinfectiemiddelen, droog.  

• Bij transport in eigen beheer is teler gehouden aan een schoonmaakschema: 
Na vervoer van 
1. Diervoedergrondstoffen: vegen 
2. Grond/stenen: reinigen met water (hoge druk) 
3. Kunstmest: reinigen met water 
4. Droge stapelbare pluimvee- en paardenmest: Graanverlading niet toegestaan. 
5. Natte mest, drijfmest: Graanverlading niet toegestaan. 
6. Verpakte producten: vegen 

• Transport door een derde is verzorgd door ofwel een transporteur met geldig GMP+ 
certificaat (naspeurbaar via www.gmpplus.org) of door een loonwerker met erkenning voor 
VKL (www.VKL.nl). 

• Het materieel is voor verlading door teler geïnspecteerd en het oogstproduct is onder zijn 
toezicht verladen en waar mogelijk afgezeild. 

 
(LOON)WERKZAAMHEDEN 

• In de administratie van teler is inzichtelijk welke werkzaamheden (activiteit + datum) hijzelf 
of een loonwerker heeft uitgevoerd. 

 
CALAMITEITEN 

• Teler heeft eventuele calamiteiten beheerst, ten minste door 
1. Bij brand, ongelukken of vondst (waarbij sprake kan zijn) van glas, olie, chemicaliën of 
quarantaine organismen etc., corrigerende maatregelen te treffen.  
2. Voorgevallen calamiteiten te registreren.  
3. Getroffen corrigerende maatregelen te registreren. 

 
INLICHTEN CZAV 

• CZAV is, vóór levering, tijdig en schriftelijk op de hoogte gesteld wanneer partijen 
onbewerkte agrarische producten niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, 
verstrekte informatie of specificaties, bijvoorbeeld als gevolg van een calamiteit. Het staat 
CZAV in dergelijk geval vrij een aanlevering te weigeren. 

 


