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1. Inleiding
Na de dioxinecrisis stelde de consument
zich meer dan ooit vragen over de
veiligheid en de kwaliteit van zijn
dagelijkse voeding. Ook de
verscheidenheid aan voedingsproducten,
maakt de consument kritischer, zonder
daarom meer te willen betalen. Met als
doel de voedselveiligheid te waarborgen en
het vertrouwen van de consument in de
plantaardige sector niet te verliezen,
besloot deze sector om op vrijwillige basis
actie te ondernemen. Sinds 1999 werken
de verschillende beroepsverenigingen en
bedrijven uit de verwerkende industrie en
handel van plantaardige grondstoffen aan
een sluitend systeem om traceerbaarheid,
voedselveiligheid en kwaliteitscontrole
binnen de volledige plantaardige keten te
verzekeren. Dit resulteerde in een
samenwerkingsprotocol tussen
verschillende verenigingen en
ondernemingen in juni 2000 en betekende
het prille begin van OVPG (Overlegplatform
voor de Verwerking van en handel in
Plantaardige Grondstoffen en producten).
Omdat een landbouwer nu eenmaal
meerdere teelten op zijn bedrijf heeft,
werd van in het begin uitgegaan van één
systeem voor alle teelten dat haalbaar,
betaalbaar en eenvoudig moet zijn. In de
voorzittersvergadering van 26 mei 2004
werd dit principe van solidariteit bevestigd.
In de verklaring werd onder andere
bekrachtigd dat alle leden actief zullen
participeren in het overleg met als doel de
veralgemening van de IKKB (Integraal
Keten Kwaliteit Beheer) Standaard.
Op 6 juli 2005 werd de feitelijke vereniging
omgevormd tot een vzw. Het
maatschappelijk doel van deze vzw is bij te
dragen tot de uitbouw van
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voedselveiligheid- en kwaliteitsborgingssystemen in de keten van de plantaardige
sector door (1) studie, ontwikkeling en
promotie van standpunten betreffende
voedselveiligheid- en kwaliteitsborgingssystemen, met inbegrip van
gemeenschappelijke standpunten van haar
leden die de vereniging mandateren; (2)
overleg tussen de verschillende
subsectoren in de keten van de
plantaardige sector; (3) overleg met de
andere schakels uit de voedselketen en de
overheid, zonder hierbij in de plaats te
treden van haar leden; (4) overleg met
ontwikkelaars van andere systemen met
het oog op de realisatie van
uitwisselbaarheid en (5) informatie en
dienstverlening aan de leden.
Samen met Agrofront en LandbouwService vzw staat OVPG vandaag de dag in
voor de inhoud en de verdere ontwikkeling
van respectievelijk de IKKB Standaard voor
de Primaire Plantaardige Productie en de
IKKB Standaard voor de Aannemers van
Land- en Tuinbouwwerken voor de Primaire
Plantaardige Productie en hun bijhorende
sectorgidsen.
Zoals de naam aangeeft ligt overleg aan de
basis van OVPG en dus ook van de IKKB
Standaard. Ook overleg met de overheid is
hierbij van belang. In 2007 lag de nadruk
vooral op het overleg met het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen (FAVV) in het kader van de
sectorgids. Diverse vergaderingen met de
toeleveranciers, de andere schakels van de
primaire productie en de distributie werden
in 2007 georganiseerd.

2. De organisatie
OVPG bestaat uit de volgende leden:
Belgapom (handel in en verwerking van
aardappelen), Bemefa (Beroepsvereniging
van mengvoederfabrikanten, CEFI
BELGIUM (verwerking van cichorei), KVBM
(Koninklijke Vereniging der Belgische
Maalders), Fresh Trade Belgium (import en
export van groenten en fruit), SUBEL
(vereniging van Belgische
suikerproducenten), Synagra
(graanhandel), Vegebe (Verbond van
Groenteverwerkende Bedrijven – handel en
verwerking van industriegroenten) en het
VBT (Verbond van Belgische
Tuinbouwveilingen). De contactadressen
worden weergegeven in Bijlage 1, p 9.

Raad van Bestuur OVPG vzw:
- Voorzitter: Marc Rosiers (Subel)
- Vice-voorzitter: Romain Cools
(Belgapom)
- Penningmeester: Philippe Appeltand
(VBT)
- Secretaris: Yvan Dejaegher (Bemefa)
- Bestuurders:
Jules Cossement (Cefi)
Dirk Decoster (Vegebe)
Emanuele Incalza (KVBM)
Jean Maertens (Synagra)
Veerle Van Der Sypt (Fresh Trade
Belgium)
Fig. 1

Samenstelling raad van bestuur
OVPG vzw op 31.12.2007

2.1 De raad van bestuur

2.2 Interprofessioneel overleg
OVPG-Agrofront

De samenstelling van de raad van bestuur
op 31.12.2007 wordt weergegeven in
Figuur 1.

Het interprofessioneel overleg OVPG en
Agrofront (Boerenbond, Algemeen
Boerensyndicaat, Fédération Wallonne de
l’Agriculture) heeft een sleutelfunctie
binnen de ontwikkeling van de IKKB
Standaard en het overleg met de andere
schakels en de overheid. Op dit overleg
worden ook steeds Ovocom en LandbouwService uitgenodigd. Vergaderingen
vonden plaats op 6 maart, 12 juni en 4
september 2007.

De vergaderingen van de raad van bestuur
werden in 2007 gehouden op 13 maart, 6
april, 4 juli, 11 september en 4 december.
De eerste algemene vergadering van OVPG
vzw vond plaats op 14 juni 2007.

2.3 De technische werkgroepen
OVPG-Agrofront en OVPGLandbouw-Service
Deze technische werkgroep met
vertegenwoordigers uit OVPG en Agrofront
(samenstelling zie Tabel 1) had als
belangrijke taak in 2007 de invulling van
het engagement met betrekking tot de
sectorgids en de uitwerking van een
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handleiding en interpretatiedocument bij
de IKKB Standaard.
Tabel 1. Samenstelling technische
werkgroep OVPG – Agrofront
Naam

Organisatie

Karolien Cools
Jules Cossement
Silvina Dantas
Ann De Craene
Raf De Blaiser
Marcel Delamillieure
Paul Demyttenaere
Guy Deparaetere
Marie-Paule Doguet
Gisèle Fichefet
Greet Ghekiere
Francis Goreux
Olivier Henroz
Jan Hanssens
Alain Masure
Jos Meesters
Patrick Meulemeester
Martine Moyart
Ine Vervaeke
Jean Wart

Boerenbond
Cefi
CFGC-W
VBT
VBT
Belgapom
VBT
ABS
CMH
Vegaplan
Hop vzw
FWA
Synagra
Vegebe
FWA
VBT
Boerenbond
CBB
OVPG
Synagra

Binnen een kleinere werkgroep (zie Tabel 2)
van OVPG en Landbouw-Service werd ook
de 3de versie van de sectorgids voor de
Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken
gerealiseerd.
Tabel 2. Samenstelling technische
werkgroep OVPG – Landbouw-Service
Naam

Organisatie

Johan Van Bosch
Toon Vanden
Berghe
Lionel Vanneste
Ine Vervaeke

Landbouw-Service
Volsog
Landbouw-Service
OVPG
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2.4 Schematische weergave van
de organisatie in 2007
In figuur 2 wordt een schematisch
overzicht gegeven van de verschillende
vergaderingen met in het kort de
belangrijkste taken in 2007. Ook de relatie
met Vegaplan wordt weergegeven.
Vegaplan is de vzw die instaat voor het
administratieve beheer van de IKKB
Standaarden en hun bijhorende
sectorgidsen.
De activiteiten van de
communicatiewerkgroep en de
informatievergaderingen gehouden voor de
OCI’s en CC’s, evenals de realisaties op het
niveau van uitwisselbaarheid worden
besproken in het activiteitenverslag van
Vegaplan.be vzw.

OVPG vzw RvB

Vegaplan.be vzw RvB

Inhoudelijke ontwikkeling van de IKKB
Standaarden

Administratief beheer: controle op de correcte
toepassing van de IKKB Standaard communicatie

Overheden – andere
schakels

Interprofessioneel overleg
OVPG-Agrofront
Communicatie
werkgroep: uitwerken

Technische werkgroep OVPG –
Agrofront
●

Aanpassingen sectorgidsen en IKKB
Standaarden + instrumenten
(interpretatiedocument,
telershandleiding)

●

Studie naar uitwisselbaarheid

Figuur 2.

Informatievergaderingen en
opleidingen voor OCI/CC:

en realisatie van
communicatieplan
(website, seminarie,
opleidingen, artikels in
vakpers, …)

Informeren en opleiden m.b.t.
aanpassingen van de IKKB
Standaarden

Shematisch overzicht van de raden van bestuur van OVPG vzw, Vegaplan.be vzw, het inter-professioneel overleg OVPGAgrofront en de verschillende werkgroepen
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3. De IKKB Standaard en de
Sectorgids Autocontrole

3.1 Voor de Primaire
Plantaardige Productie
Op 24 juli 2006 werd de Sectorgids
Autocontrole na een traject van 2 jaar
officieel gevalideerd door het FAVV.
Het verschil tussen de IKKB Standaard en
de Sectorgids Autocontrole voor de
Primaire Plantaardige Productie wordt
weergegeven in Fig. 3.

IKKB Standaard:
accreditatie door BELAC
Alle vereisten m.b.t. voedselveiligheid,
traceerbaarheid, technische kwaliteit en milieu

Deze aanpassingen in 2007 aan de
documenten betekenden enkel vormelijke
wijzigingen en verduidelijkingen voor de
werking van OCI’s en CC’s. Voor de
landbouwers zelf wijzigden de
controlepunten niet.
Omdat in de IKKB Standaard de eisen uit
sectorgids (deel 1) en IKKB (deel 2)
werden gescheiden, werd dit document
minder bruikbaar voor de landbouwer zelf.
Vandaar dat gewerkt werd aan een meer
praktisch document: de telershandleiding.
Er werd een handleiding ontwikkeld
specifiek voor akkerbouw (excl. groenten
en fruit) en een handleiding bruikbaar voor
alle teelten. Beide documenten zijn
beschikbaar op de website van Vegaplan
en worden regelmatig geactualiseerd.
Voor de OCI’s en CC’s werd in 2007 het
interpretatiedocument dat hoort bij de
IKKB Standaard verder geactualiseerd (zie
activiteitenrapport Vegaplan).

Sectorgids Autocontrole:

validatie door het FAVV
Enkel vereisten m.b.t. voedselveiligheid
en traceerbaarheid
onder bevoegdheid FAVV

Fig. 3 Relatie tussen de IKKB Standaard
en de Sectorgids Autocontrole voor de
Primaire Plantaardige Productie.
Omwille van de accreditatie door de OCI’s
door Belac werden de vereisten van de
IKKB Standaard volledig ontkoppeld van de
sectorgids. Deze versie 2.1 van de IKKB
Standaard kwam tot stand op 31.10.2006.
Daarna werden nog aanpassingen
aangebracht aan de sectorgids omwille van
de accreditatie en zo werd versie 2 van de
sectorgids goedgekeurd door het FAVV in
juli 2007. Tegelijkertijd werd de IKKB
Standaard terug aangepast en versie 2.2
kon eveneens van start gaan in juli 2007.

In 2007 werd het dossier met betrekking
tot mycotoxines in de graanteelt
gerealiseerd. In dit dossier wordt een stand
van zaken gegeven met betrekking tot het
voorkomen en vermijden van mycotoxinen
in de graanteelt. OVPG-Agrofront heeft met
dit dossier niet de ambitie een oplossing te
bieden voor de volledige problematiek rond
mycotoxinen. Er werd enkel ingegaan
worden op aspecten die verband houden
met de teelt en/of opslag. Het is duidelijk
dat de landbouwer niet alle factoren die
schimmelgroei en/of toxinevorming
bevorderen in de hand heeft. Momenteel
wordt er geen enkele landbouwkundige
praktijk beschreven die een reële garantie
biedt op de afwezigheid van Fusarium
toxines.
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Vandaar dat OVPG-Agrofront van mening is
dat in G012 enkel aanbevelingen kunnen
opgenomen worden, met als doel
landbouwers meer bewust te maken van
deze problematiek en om schimmelgroei
en/of toxinevorming te reduceren. Het
dossier werd eind 2007 overgemaakt aan
het FAVV.
De meeste punten met betrekking tot het
engagement werden in 2007 ingevuld, de
planning met betrekking tot de verdere
invulling werd eind 2007 overgemaakt aan
het FAVV. Eind 2007 werd een aanzet
genomen om ook met betrekking tot het
gebruik van voedingsgeschikt smeervet
een dossier samen te stellen.

Nog in 2007 kwam er een formeel akkoord
vanuit de sector pootgoed en zaaizaad om
de sectorgids bij de volgende versie uit te
breiden met de teelt van pootgoed en
zaaizaad. Deze uitbreiding zal begin 2008
gerealiseerd worden.

3.2
Voor de Aannemers van
Land- en Tuinbouwwerken
Omdat de schakel loonwerk als
dienstverlener een belangrijke input
betekent voor de plantaardige sector,
werden in 2004 gesprekken opgestart met
de loonwerkers, verenigd in de Nationale
Centrale Landbouwservice. In de IKKBStandaard Loonwerk wordt een analoog
systeem van kwaliteitsborging,
traceerbaarheid en voedselveiligheid
beschreven als voor de primaire
plantaardige productie. Vanaf juli 2006
werd het lastenboek voor de loonwerkers
dan ook van toepassing voor alle teelten
die beschreven zijn in de IKKB-Standaard
voor de Primaire Plantaardige Productie.
Naar analogie van de sectorgids
Autocontrole voor de Primaire Plantaardige

Productie werd in juli 2006 de sectorgids
Autocontrole voor de Loonwerkers ter
goedkeuring ingediend bij het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen (FAVV). Eind december werd
het 3de antwoord terug ingediend op de
opmerkingen van de cel validatie gidsen
van het FAVV.

4. Overleg met de overheid en
de andere schakels
4.1 De overheid
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen was uiteraard in 2007
een belangrijke gesprekspartner. In 2007
werden samen met de andere beheerders
van sectorgids in de primaire productie
(IKM/QFL, Belplume, Ovocom, Codiplan)
diverse vergaderingen gehouden
betreffende gemeenschappelijke punten.
Zoals bijvoorbeeld het realiseren van een
gemeenschappelijke certificeringsregeling.
In augustus 2007 vond eveneens een
overleg met het FAVV plaats in het kader
van het gebruik van de checklist van het
FAVV en werd de gecombineerde checklist
IKKB/sectorgids voorgesteld aan het FAVV.

4.3 De horizontale en verticale
schakels
In 2007 werden diverse vergaderingen
georganiseerd met vertegenwoordigers
vanuit IKM/QFL (melksector), Belplume
(kippensector), Ovocom (diervoeders),
Codiplan (dierlijke productie), met als
voornaamste doel gemeenschappelijke
standpunten uit te brengen naar het FAVV.
In het kader van de administratieve
vereenvoudiging en verduidelijking rond de
bonus/malus regeling werd in september
een gemeenschappelijke brief verstuurd
6
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naar de Heer Houins, Gedelegeerd
Bestuurder van het FAVV. In 2008 zal
verder overleg plaatsvinden in dit kader
met het FAVV.

4.4 Distributie
Op 23 mei 2007 kreeg Vegaplan de
mogelijkheid om de IKKB Standaard en de
meerwaarde voor de distributie te
verduidelijken aan diverse
kwaliteitsverantwoordelijk van
distributiebedrijven bij Fedis.
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Bijlage 1. OVPG leden
OVPG vzw
Tervurenlaan 182 bus 4
1150 Brussel
Tel: +32 (0)2 775 80 63
Fax: +32 (0)2 775 80 75
E-mail: info@vegaplan.be
Website: www.vegaplan.be
Belgapom eb
Spastraat 8
1000 Brussel
Tel: +32 (0)9 339 12 52
Fax: +32 (0)9 339 12 51
E-mail: belgapom@fvphouse.be
Website: www.belgapom.be
Bemefa vzw
Gasthuisstraat 31
1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 512 09 55
Fax: +32 (0)2 514 03 51
E-mail: info@bemefa.be
Website : www.bemefa.be
Cefi
Rue de la Sucrerie, 1
7740 Warcoing
Tel : +32 (0)69 55 32 35
Fax: +32 (0)69 55 32 34
E-mail: jcossement@cosucra.be
Fresh Trade Belgium
Spastraat 8
1000 Brussel
Tel: +32 (0)9 339 12 52
Fax: +32 (0)9 339 12 51
E-mail: nubelt@fvphouse.be

Subel vzw
Tervurenlaan 182/b.4
1150 Brussel
Tel: +32 (0)2 775 80 69
Fax: +32 (0)2 775 80 75
E-mail: info@subel.be
Website: www.subel.be
Synagra vzw
Gasthuisstraat 31
1000 Brussel
Tel: +32 (0) 512 15 50
Fax: +32 (0) 512 48 81
E-mail: info@synagra.be
Website: www.synagra.be
Verbond van de Belgische
Tuinbouwveilingen (VBT)
Tiensevest 136
3000 Leuven
Tel: +32 (0)16 30 09 99
Fax: +32 (0)16 20 30 35
E-mail: info@veiling.be
Website: www.veiling.be
Vegebe vzw
Spastraat 8
1000 Brussel
Tel: +32 (0)9 339 12 52
Fax: +32 (0)9 339 12 51
E-mail: vegebe@fvphouse.be
Website: www.vegebe.be

KVBM
Mechelsesteenweg 277
1800 Vilvoorde
Tel: +32 (0)254 85 64
Fax: +32 (0)751 04 48
E-mail: sincalza@kvbm-armb.be
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