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GLOBALG.A.P. maakt vanaf 2020 digitale checklists verplicht 
 
Toekomstgerichte dienst voor certificerende instellingen 
Keulen, Duitsland: het gebruik van de GLOBALG.A.P. Audit Online Hub wordt vanaf 15 november 2020 
verplicht voor alle certificerende instellingen wereldwijd.   

 
De Audit Online Hub helpt om effectief informatie voor inspectie te verzamelen. Gebruikers kunnen digitale 
checklists en inspectierapporten aanmaken en delen.  

In eerste instantie zijn de volgende normen en add-ons beschikbaar voor gebruik met de Audit Online Hub: 
Integrated Farm Assurance (IFA) v5.2, IFA v5.3-GFS en Food Safety Modernization Act (FSMA) Produce 
Safety Rule (PSR) add-on v1.2. Op korte termijn worden extra normen toegevoegd. 

“We zijn ervan overtuigd dat digitale checklists en auditrapporten de norm worden bij beoordelingen van 
agrarische bedrijven. De Audit Online Hub helpt ons met het op doeltreffende wijze standaardiseren van het 
auditproces en om onze GLOBALG.A.P.-standaarden voortdurend te verbeteren”, aldus Kristian Moeller, CEO 
GLOBALG.A.P. “We zijn echter uniek in onze aanpak door NIET onze eigen auditsoftwareoplossing aan te 
bieden. We weten dat de behoeften van gebruikers onderling sterk verschillen en erkennen dat er voldoende 
bestaande softwareoplossingen zijn. Om die reden hebben we besloten om een algemene interface te 
ontwikkelen voor de koppeling van deze softwareoplossingen aan onze Audit Online Hub.”  

GLOBALG.A.P. is in de ontwikkelingsfase al samenwerkingen aangegaan met diverse leveranciers van 
auditmanagementsoftware om handige functies, zoals de mogelijkheid tot offline gebruik, te specificeren om 
informatie voor inspecties op passende wijze te verzamelen. Klik hier voor veelgestelde vragen en een lijst van 
erkende softwareleveranciers om verbinding met de Audit Online Hub te maken. De klantenondersteuning van 
GLOBALG.A.P. vergemakkelijkt de toegangsprocedure voor certificerende instellingen. 

Klik hier voor meer informatie over de GLOBALG.A.P. Audit Online Hub. 
 

 

 
 
Over GLOBALG.A.P. 
GLOBALG.A.P. is een toonaangevend internationaal certificeringsprogramma en heeft als missie om 
agrariërs en detailhandelaren bijeen te brengen om samen veilig voedsel te produceren en op de 
markt te brengen, schaarse hulpbronnen te beschermen en aan een duurzame toekomst te bouwen. 
 
www.globalgap.org 

Contactgegevens:  

GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH, Leonie Fischer fischer@globalgap.org. 
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