
Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V.

Oostkanaalweg 32

TER AAR

Gecertfceerd sinds: 29 juni 2006

Certfcaatnummer: KC220123

Referente: R000162851

Kiwa Nederland B.V. heef het VoedselKwaliteit Loonwerk * systeem 

bij bovenstaande deelnemer geëvalueerd en goedgekeurd 

volgens de door Pro aCt vastgestelde norm "VoedselKwaliteit 

Loonwerk 2021", voor het toepassingsgebied:

- Grondbewerking

- Bemestng

- Zaaien

- Gewasverzorging

- Gewasbescherming

- Oogsten

- Transport

Dit certfcaat is geldig vanaf:

1 augustus 2022 tot en met 1 augustus 2025
Dit certfcaat is alleen geldig in combinate met een positeve vermelding op het register van VKL.

VoedselKwaliteit Loonwerk * 

Nieuwegein, 5 mei 2022

Kiwa Nederland B.V.

Nevelgaarde 20d

Postbus 2703

3430 GC Nieuwegein 

Tel.: 088 998 43 10

Fax: 088 998 43 01

info@kiwacmr.nl

Ben Dellaert

Kiwa Nederland B.V.



Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V.

Oostkanaalweg 32

2461 ER  TER AAR

Nieuwegein, 5 mei 2022

Betref : Uitslag beoordeling VoedselKwaliteit Loonwerk *

Uw kenmerk : R000162851 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 4 april 2022 is uw bedrijf bezocht door een auditor van Kiwa voor een audit in het kader van VKL, hieronder 

is de uitslag van de audit beschreven.

Het resultaat van de audit is dat uw bedrijf volledig voldoet aan de criteria voor VoedselKwaliteit Loonwerk * en 

bijbehorende voorschrifen. Het VKL certfcaat is aan uw bedrijf toegekend en bijgesloten bij deze brief. Het 

certfcaat is geldig tot de datum vermeld op het certfcaat. 

Het behalen van het certfcaat wordt ook doorgegeven aan de Stchtng Pro aCt. 

Mocht deze beoordeling tot vragen leiden, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende (info@kiwacmr.nl 

of 088 - 998 43 10).

Met vriendelijke groet,

Kiwa Nederland B.V.

Bijlage: Overzicht opmerkingen (indien van toepassing), z.o.z.

Certfcaat VKL



Aanvullende opmerkingen door de beoordelaar

WegingOmschrijvingNorm
 - is geimplementeerd in het bedrijf, wat betekent dat ontruimingsoefeningen worden 

gehouden / het noodplan wordt besproken met de medewerkers.

VKL030407 Middel


