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Wat betekenen de VLOG wijzigingen per 1 januari 2020 voor uw 

bedrijfsvoering?

Wat zijn voor u de aandachtspunten voor VLOG in 2020? Dat hebben we alvast voor u uitgezocht en de 

aandachtpunten voor u op een rij gezet.

Incidentenformulier

Op het moment dat er op uw bedrijf een incident heeft plaatsgevonden in het kader van VLOG moet VLOG 

geïnformeerd worden door middel van het incidenten formulier. Klik hier om direct naar het incidentenformulier te 

gaan.

Bedrijfsomschrijving

In 2020 is er een nieuwe versie van de bedrijfsbeschrijving. Deze versie gebruikt u wanneer u de 

bedrijfsbeschrijving opnieuw opstelt. Klik hier om direct naar de bedrijfsomschrijving van 2020 te gaan.

Deze bedrijfsomschrijving vult u vanaf 2020 ook in het Engels of Duits in, zodat het voor de medewerkers van 

VLOG mogelijk is om deze documenten te lezen.

Omschakelen van GMO naar nGMO

Wanneer u omschakelt van GMO naar nGMO (VLOG) voer moet altijd een monster genomen worden om aan te 

tonen dat er daadwerkelijk nGMO gevoerd wordt. De datum van monstername moet dan aangehouden worden 

voor de omstellingsperiode. Als de analyse van de monstername niet correct is, moet een nieuwe monster 

genomen worden en gaat de omstellingsperiode ook later in. Wanneer de omstellingsperiode later in gaat dient 

de afnemer ook ingelicht te worden dat de omstellingsperiode later gestart is.

Informeren afnemer

Voor VLOG is het niet noodzakelijk dat er een recall uitgevoerd wordt bij hennen en eieren wanneer blijkt dat deze 

niet VLOG waardig waren. Het is wel noodzakelijk dat de afnemer van de hennen of eieren ingelicht wordt over 

een omstellingsperiode die later gestart is of een levering van niet VLOG waardig voer.

Analyse door erkend laboratorium

Wanneer voermonsters geanalyseerd moeten worden voor VLOG moet hiervoor een erkend laboratorium ingezet 

worden. De erkende laboratoria zijn te vinden op de website van VLOG.




