
Webinar Herziening GlobalG.A.P. versie 6
Vrijdag 29 mei 2020

14.30 – 16.00 uur 

Georganiseerd door: LTO Nederland en GroentenFruit Huis

• Staat uw geluid aan? 

• U kunt tijdens het webinar vragen stellen via de Q&A
Alle vragen die we tijdens het webinar niet behandelen, worden achteraf beantwoord in een Q&A

• U kunt het beeld van de spreker tijdens het webinar verschuiven  

Het webinar wordt opgenomen.  Tevens ontvangt u naderhand de hand-out per e-mail.

Uiteraard worden uw gegevens in vertrouwen behandeld en niet weergegeven of gebruikt in de 
opnamen. 



Start webinar
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• Voorstellen sprekers:

• Daan van Empel (GroentenFruit Huis/ NTWG)

• Paul Bol (Vz Werkgroep herziening/ NTWG)

• Anneke van Dijk (LTO NL/ NTWG)



Programma
• Alg. toelichting herzieningstraject, planning en belangrijke momenten 

• toelichting door Daan van Empel (GroentenFruit Huis/ NTWG)

• Inhoudelijke aandachtspunten schema en herzieningspunten
• toelichting door Paul Bol (Vz Werkgroep herziening/ NTWG)

• Werkwijze voor de inbreng vanuit Nederland naar GlobalG.A.P
• toelichting door Anneke van Dijk (LTO NL/ NTWG)

• Vragen en afsluiting



Algemene toelichting 
herzieningstraject, planning en 
belangrijke momenten

• Daan van Empel 
(GroentenFruit Huis/ NTWG)



Organisatie GlobalG.A.P
• Korte toelichting werkwijze en organisatie GlobalG.A.P

• Werkwijze NTWG NL en Wg Herziening v6

• Samenstelling NTWG/ Wg Herziening v6





Werkwijze NTWG en wg. Herziening v6
• Nationaal Technische Werkgroep (NTWG)

• Formeel gremium binnen structuur GlobalG.A.P

• Maakt National Intrepetation Guideliness (NIG), publicatie bij GlobalG.A.P

• Maakt Hulpdocumenten voor Nederlandse situatie

• Nederlands platform van gebruikers GlobalG.A.P met link naar TC  en Board

• Werkgroep Herziening v6
• Tijdelijke werkgroep gedurende herzieningstraject

• Input verzamelen en afstemmen vanuit gebruikers in NL

• Verzamelen beschikbare informative en (wetenschappelijke) onderbouwing



Samenstelling NTWG NL en wg. herziening v6
• NTWG

• CI afvaardiging vanuit Harmonisatie Overleg NL
• CBL
• Veehouderij
• LTO Nederland
• GroentenFruit Huis
• BO Akkerbouw/ VIGEF
• NL Vertegenwoordigers in de Technical Comittees (Crops, GRASP, System&Rules)

• Werkgroep herziening
• Afvaardiging LTO NL sectoren
• Afvaardiging GroentenFruit Huis (telersverenigingen & handel)
• NTWG (agendalid)



Kennis en informatie verzameling n.a.v. v5
O.a. 2 belangrijke aandachtsgebieden uit versie 5 zijn acties 
ondernomen die ook relevant zijn voor herziening naar versie 6.

• Toepassen organische (dierlijke) mest en wachttijden

• Microbiologische waterkwaliteit 

Onderzoeken en programma’s:
• PPS 18096 Transmissie humane pathogenen (2019 - 2022)

• Watermonitor Food Compass

• Microbiologische onderzoeksprogramma Food Compass



PPS 18096 Transmissie humane pathogenen 
(2019 - 2022)
• Onderzoek naar voorkomen en ontwikkeling van humaan pathogenen

in dierlijke mestsoorten en toepassingswijzen.

• In hoeverre komen humaan pathogen voor in diverse mest soorten

• Wat is de invloed van de toepassingswijze van mest

• Hoelang zijn humaan pathogenen aanwezig en in welke mate

• O.a. via diverse praktijkproeven

• Daarnaast ook onderzoeksonderdelen i.r.t. water en pathogenen



Watermonitor Food Compass 
Resultaten 2016-2019 (E. coli)
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www.watermonitoring.nl
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http://www.watermonitoring.nl/
http://www.foodcompass.nl/


Watermonitor Food Compass 
Resultaten 2016-2019 (E. coli)



Watermonitor Food Compass 
Resultaten 2016-2019 (E. coli)
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• Vragen hierover?



Herzieningstraject GlobalG.A.P versie 6
• Huidige versie GlobalG.A.P Versie 5.2 (v5 sinds 2015)

• Om de 4-7 jaar herzieningstraject versie, tussendoor updates (5.1, 5.2 etc)

• Herziening is wereldwijd en speelt voor alle gebruikers van schema

• Mogelijkheden voor geven input

• Verwerking input in internationaal speelveld met belangen vanuit 
producenten en retailers wereldwijd

• Board GlobalG.A.P besluit/ stelt nieuwe schema vast



Planning naar versie 6
• Schema Groenten & Fruit (Integrated Farm Assurance versie 6)

• 1e publieke consultatieronde: 19 mei t/m 26 juni 2020

• Doelstelling: 
• Publicatie definitief schema januari 2022

• Nieuwe versie, gebruik verplicht september 2022
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• Vragen hierover?



Inhoudelijke aandachtspunten 
schema GlobalG.A.P en 
herzieningspunten

• Paul Bol 
(Vz Werkgroep herziening/ NTWG)
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• GFSI

• Structuur

• Inhoud
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• Global

• Food

• Safety

• Initiative

• Een GFSI erkende standaard wordt wereldwijd erkend door retailers.
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• GlobalG.A.P. is altijd gebenchmarkt geweest met GFSI.

• GFSI erkenning is vooral belangrijk in de USA.

• In Europa is nog niet duidelijk of GlobalG.A.P. zonder GFSI 
erkenning geaccepteerd wordt.
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• Knelpunt ligt bij multi-site en optie 2   (groepscertificatie).

• Bij bedrijven met hoog-risico gewassen wordt de steekproef niet 
geaccepteerd.

• In Nederland wordt optie 2 weinig gebruikt.

• Ook moeten alle food safety CP’s naar niveau Major Must.

• De ruime meerderheid van de certificaten bij GlobalG.A.P. is optie 2.
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• Waarom deze aandacht voor de GFSI-erkenning?

• GlobalG.A.P. denkt erover om 2 varianten versie 6 aan te bieden.

• Een versie zonder GFSI-erkenning.

• Deze mensen kunnen versie 5.2 blijven gebruiken tot versie 6.0 er is. 

• Voor hen komt er een GFSI module aanvullend op versie 6.0.

• Wanneer afnemers de GFSI-erkenning eisen is er nu versie 5.3 en 
komt er nog een versie 5.4.
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• De reactie van retailers op deze ontwikkeling is nog niet duidelijk.

• Het kan gebeuren dat het uiteindelijk verstandiger is om ook de GFSI 
module te behalen.

• Nu gaan we aan de slag met versie 6.0 zonder extra GFSI vereisten.



Webinar Herziening GlobalG.A.P. versie 6

• Vragen hierover?



Structuur
• Er wordt gestopt met de modulaire opzet.

• Er komen schema’s per sector. Hier behandelen we nu G&F.

• Het doel is om het schema overzichtelijker en compacter te maken.

• Er komen 4 modules.



Structuur
• MS Management system

• FS Food Safety 

• WH Worker safety

• ES Environmental sustainability 
(Waste and pollution management, recycling and reuse.)



Inhoud MS Managementstructuur
• Inhoud

• MS Management system

• MS 1 Farm Operations and Management.

• MS 1.1 Policy and objectives.

• MS 1.2 Site history.

• MS 1.3 Site management and maintenance responsibilities.

• MS 1.3.1 & 1.3.2 Bestaand. Risk Assessment en management plan.



Inhoud MS Managmentstructuur
• MS 1.4 Resource management and training.

• MS 1.4.1 Nieuw. Een organisatieschema van de 

bedrijfsorganisatie. Major

• MS 2 Traceability.

• MS 3 Product Release of nonconforming product.

• MS 4 Incident management, recall and withdrawal.

• MS 5 Mass balance.

• MS 6 Documentation and record keeping.



Inhoud MS Managmentstructuur
• MS 6.2 Nieuw. A documented control and management procedure. 

Minor (Een uitdaging om dit praktisch in te richten.)

• MS 7 Internal inspections and self-assessments.

• MS 8 Complaints.

• MS 9 Food defense.

• MS 10 Food fraud.

• MS 11 Nieuw. Allergen management. Minor

• MS 12 Laboratory testing.



Inhoud FS Food Safety
• FS Food Safety

• FS 1 Management review.

• FS 1.1 Bestaand. jaarlijks beoordelen van het

voedselveiligheidsplan. Major

• FS 1.2 Nieuw. Ondertekend voedselveiligheidsbeleid.Major

• FS 1.3 Bestaand. Subcontractors. Major



Inhoud FS Food Safety
• FS 2 Hygiëne. (Veel op schrift aantonen.)

• FS 3 Sanitary facilities.

• FS 3.2 Bestaand. Toiletten in het veld Minor

Voor GFSI Major

• FS 4 Propagation material management.

• FS 5 Fertilizers, biostimulants and fertilizer application records.

• FS 5.6 Bestaand. RA voor het gebruik van organische mest.

• FS 5.7 Bestaand. Interval tussen toepassen organische 

mest en oogst.



Inhoud FS Food Safety
• FS 6 Plant protectant products (insecticides, herbicides, fungicides, 

etc.) and post-harvest treatments (waxes, biocides, etc.)

• FS 7 Plant protection product and post-harvest treatment application 
records.

• FS 8 Plant protection pre-harvest intervals.

• FS 9 Plant protection product residue analyses. 

• FS 9.3 De verwijzing naar de expliciete omschrijving

in ANNEX CB 5 is verdwenen. 



Inhoud FS Food Safety
• FS 10 Plant protection product and post-harvest treatment

product storage.

(De inventarisatie van de middelenkast is eruit.)

• FS 11 Application of other substances.

• FS 12 Equipment and devices.

• FS 13 Water management (pre-harvest and post-harvest)



Inhoud FS Food Safety
• FS 13.4 Nieuw. Hier is de norm uit de FSMA opgenomen (126 kve

/100ml) Er is geen onderbouwing waarom bestaande norm 
1.000 kve / 100ml niet acceptabel is.

• FS 13.7 Nieuw. Microbiologische standaard van drinkwater?

• FS 13.8 Nieuw. Wordt het water voldoende vaak ververst?

• FS 13.9 Nieuw. Wordt de waterkwaliteit bewaakt?

• FS 14    Transportation of harvested product.



Inhoud FS Food Safety
• FS 15    Produce Handling and storage.

• FS 15.1 Packing and storage areas.

• FS 15.2 Temperature  and humidity control.

• FS 15.3 Environmental monitoring.

• FS 15.4 Pest control.

• FS 15.5 Post-harvest washing (N/A when no post-harvest washing)

• FS 15.6 Labeling.



Inhoud WH Workers Safety
• WH Worker safety

• WH 1 Worker Health and safety – risk assessments and training.

• WH 2 Hazards and first aid.

• WH 3 Protective clothing and equipment.

• WH 4 Worker pesticide safety.

• WH 5 Plant protection product handling.

• WH 6 Workers Welfare.



Inhoud ES Environmental Sustainability
• ES Waste and pollution management, recycling and reuse.

• ES 1 Identification of waste and pollutants.

• ES 2 Waste and pollution action plan.

• ES 3 Conservation.

• ES 3.1 Impact of farming on the environment and biodiversity.

• ES 3.2 Ecological upgrading of unproductive sites.

• ES 3.3 Energy efficiency.

• ES 3.4 Water collection/recycling.



Inhoud ES Environmental Sustainability
• ES 3.5 Soil management and conversation.

• ES 4 Soil fumigation (N/A if no soil fumigation).

• ES 5 Substrates.

• ES 6 Nutrient content of inorganic fertilizer.

• ES 7 Fertilizer recordkeeping.

• ES 8 Fertilizer storage.

• ES 9 Propagation material.

• ES 9.1 Quality and health.



Inhoud ES Environmental Sustainability
• ES 10 Genetically modified organisms.

• ES 11 Water management.

• ES 11.1 Predicting irrigation requirements.

• ES 11.2 Efficient water use on farm.

• ES 11.3 Supply of irrigation/fertigation water.

• ES 11.4 Water storage facilities.

• ES 12 Integrated pest management.

• ES 12.4 Interventie naar niveau minor. (Waarom?)



Inhoud ES Environmental Sustainability
• ES 13 Plant protection products and management.

• ES 13.1 Records of application.

• ES 14 Plant protection product storage.

• ES 14.5 Empty plant protection products containers.

• ES 14.6 Obsolete plant protection products.

• ES 14.7 Disposal of surplus application mix.

• ES 15 Packing and storage areas.

• ES 16 Equipment management.
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• Vragen hierover?



Werkwijze voor de inbreng vanuit 
Nederland bij de formele consultatie 
door de GlobalG.A.P. organisatie

• Anneke van Dijk 
(LTO Nederland/ NTWG)



Wie mag reageren? 
• Iedereen

• Leden van GlobalG.A.P. 

LTO Nederland; GroentenFruit Huis; producentenorganisaties; Retail 
organisaties

Ophalen reacties

Delen reacties in de werkgroep ‘herziening’ (4 juni)



Reacties  
• Aandachtspunten en reacties op GlobalG.A.P. 

- zowel op wijzigingen als op ongewijzigde punten

• Onderbouwing en motivering 

• LTO Nederland: primaire sector

• GroentenFruit Huis: handel en telersverenigingen 



Reacties en aandachtspunten indienen  
Primaire sector

• Glasgroente en sierteelt onder glas: 
• Glastuinbouw Nederland: Quincy von Bannisseht: QvonBannisseht@glastuinbouwnederland.nl

• Fruit: 
• NFO: Jaco van Bruchem;  jvbruchem@nfofruit.nl

• Vollegrondsgroente, paddenstoelen: 
• LTO Nederland: Anneke van Dijk; avdijk@lto.nl

• Biologische land- en tuinbouw: 
• Biohuis: Maria Buitenkamp;  info@biohuis.org

• Bomen, vaste planten en zomerbloemen, 
• LTO Nederland: Anneke van Dijk; avdijk@lto.nl

• Bloembollen, bolbloemen:
• KAVB/LTO Nederland: Anneke van Dijk; avdijk@lto.nl

• Dierlijke sectoren
• LTO Nederland: Anneke van Dijk; avdijk@lto.nl

• Handel en telersverenigingen
• GroentenFruit Huis: Paul Bol; Bol@groentenfruithuis.nl



Hoe verder? 
In Nederland: 

Bijeenbrengen reacties via de sectororganisaties

- 4 juni werkgroep herziening

- 4 – 26 juni: voorbereiden inbreng bij de consultatie;

* Mogelijkheid om nog te reageren naar sectororganisaties en aandachtspunten mee te 
geven

* Afstemming reacties binnen Nederland en indiening door de verschillende organisaties

- Gaat u zelf reageren? Dan ontvangen we graag een afschrift van uw reactie



Na 26 juni 2020  
- September 2020: 

tweede consultatie 

- Mei 2021: vaststellen versie 6 door 
het bestuur van GlobalG.A.P.

- Januari 2022: publicatie definitieve 
versie 

- September 2022: gebruik versie 6 
verplicht
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• Vragen hierover?



Vragen ronde
• Stel u vragen via de Q&A 

• Zijn er nog vragen n.a.v. dit webinar?



Afsluiting
• Hartelijk dank voor uw deelname

• De presentatie wordt nagezonden aan de deelnemers

• Vragen die tijdens webinar niet behandeld zijn worden later beantwoord indien 
mogelijk

• Heeft u n.a.v. het webinar nog vragen neem dan contact op met GroentenFruit 
Huis of LTO Nederland

• Website GlobalG.A.P. met de officiële publicatie:
https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/globalg.a.p.-certification/public-
consultation/index.html

https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/globalg.a.p.-certification/public-consultation/index.html

