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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 2006 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 2006 georganiseerd.
Het jaar 2006 was in veel opzichten een
scharnierjaar voor OVPG. In juli was er de
validatie van de Sectorgids Autocontrole
voor de Primaire Plantaardige Productie
door het Voedselagentschap. Tegelijkertijd
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werd de nieuwe versie van de IKKB
Standaard (inclusief gevalideerde
sectorgids) van toepassing voor alle teelten.
In november werd de IKKB Standaard dan
ook accrediteerbaar verklaard door BELAC.
Daarenboven werd de IKKB Standaard
voor loonwerk uitgebreid met het
secundair transport naar GMP
gecertificeerde bedrijven.

2. De organisatie
OVPG bestaat uit de volgende leden:
Belgapom (handel in en verwerking van
aardappelen), Bemefa (Beroepsvereniging
van mengvoederfabrikanten), Belgrain
(Voedselveiligheid van Het Belgische
Graangewas), 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), 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.
Ondersteuning aan de diverse activiteiten
van OVPG wordt geboden door adviseur
Ine Vervaeke. Zij spendeert ook de helft
van haar tijd aan de werking van
Vegaplan.be.

2.1 De raad van bestuur
De samenstelling van de raad van bestuur
op 31.12.2006 wordt weergegeven in
Figuur 1.

De vergaderingen van de raad van bestuur
werden in 2006 gehouden op 7 maart, 13
juni en 16 november.
De eerste algemene vergadering van OVPG
vzw zal plaatsvinden op 14 juni 2007.
Raad van Bestuur OVPG vzw:
- Voorzitter: Marc Rosiers (Subel)
- Vice-voorzitter: Romain Cools
(Belgapom)
- Penningmeester: Koen Torfs (VBT)
- Secretaris: Yvan Dejaegher (Bemefa)
- Bestuurders:
Jules Cossement (Cefi)
Dirk Decoster (Vegebe)
Joseph Demoitié (Belgrain)
Emanuele Incalza (KVBM)
Veerle Van Der Sypt (Fresh Trade
Belgium)
Fig. 1

Samenstelling raad van bestuur
OVPG vzw op 31.12.2006

2.2 Interprofessioneel overleg
OVPG-Agrofront
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 14 maart, 27 juni en 12
december 2006.

2.3 De technische werkgroepen
OVPG-Agrofront en OVPGLandbouw-Service
Deze technische werkgroep met
vertegenwoordigers uit OVPG en Agrofront
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(samenstelling zie Tabel 1) had als
belangrijke taak in 2006 de goedkeuring
van de sectorgids realiseren en de
uitbreiding van de IKKB Standaard naar de
akkerbouwgewassen. Specifieke
vergaderingen van een delegatie van de
werkgroep met het FAVV rond enkele
knelpunten (o.a. de certificeringsregeling)
bleken twee maal noodzakelijk.
De uitbreiding naar de akkerbouwgewassen werd gestuurd door CFGC-W
(Conseil Filière Grandes Cultures –
Wallonne) met Alain Masure (FWA) als
voorzitter en Silvina Dantas Pereiras als
coördinator.
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
Subel
Hop vzw
FWA
Belgrain
Vegebe
FWA
VBT
Boerenbond
CBB
OVPG
Belgrain

Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken
gerealiseerd.
Tabel 1. Samenstelling technische
werkgroep OVPG – Agrofront
Naam

Organisatie

Johan Van Bosch
Toon Vanden
Berghe
Lionel Vanneste
Ine Vervaeke

Landbouw-Service
Volsog
Landbouw-Service
OVPG

2.4 Schematische weergave van de
organisatie in 2006
In figuur 2 wordt een schematisch
overzicht gegeven van de verschillende
vergaderingen met in het kort de
belangrijkste taken in 2006. Ook de relatie
met Vegaplan.be wordt weergegeven.
Vegaplan.be 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.

Binnen een kleinere werkgroep (zie Tabel 2)
van OVPG en Landbouw-Service werd ook
de 2de versie van de IKKB Standaard en de
1ste versie van de sectorgids voor de
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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

Technische werkgroep OVPG –
Agrofront
●

Aanpassingen sectorgidsen en IKKB
Standaarden, versie 2

●

Studie naar uitwisselbaarheid

Figuur 2.

Communicatie
werkgroep: uitwerken

Informatievergaderingen en
opleidingen voor OCI/CC:
Informeren en opleiden m.b.t.
aanpassingen in database en versie
2 van de IKKB Standaarden

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

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. Begin
2006 kwam de technische werkgroep nog
verschillende keren bijeen om te
antwoorden op de finale bemerkingen
vanwege het FAVV. Enkele knelpunten
bleken de certificeringsregeling (m.n.
groepscertificatie) en het gebruik van
water in de tuinbouw. Ten slotte werd een
engagement onderschreven om de
sectorgids in 2007 bij te sturen voor
sommige punten.
De sectorgids Autocontrole voor de
Primaire Plantaardige Productie is een
antwoord op het koninklijk besluit van 14
november 2003 inzake autocontrole,
meldingsplicht en traceerbaarheid voor de
schakel van de primaire plantaardige
productie dat kadert in de Europese
General Food Law. Door middel van
autocontrole neemt elke schakel zijn
verantwoordelijkheid om voedselveiligheid
en traceerbaarheid te waarborgen
doorheen de volledige voedselketen. Het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen (FAVV) is bevoegd voor
de goedkeuring van deze sectorgidsen.
Op 18 juli startte eveneens de volgende
versie van de IKKB Standaard voor de
Primaire Plantaardige Productie. Deze IKKB
Standaard bevat integraal de
goedgekeurde sectorgids en is bovendien
niet meer enkel van toepassing voor de
teelt van aardappelen, groenten en fruit
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maar ook voor suikerbieten, granen, olieen proteïnehoudende gewassen en cichorei.
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

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.

Met betrekking tot de accreditatie van de
OCI’s voor de IKKB Standaard versie 2
werden in september problemen naar voor
gebracht door BELAC. Onmiddellijk werden
de nodige stappen ondernomen bij het
FAVV en BELAC. Eens op de hoogte van de
exacte probleemstelling werd een akkoord
bereikt, waarbij het aspect verhouding
sectorgids autocontrole en IKKB Standaard
werd uitgeklaard. Met het FAVV en BELAC
werd het volgende overeengekomen:
− In de IKKB Standaard versie 2.1
worden de sectorgids en specifieke
vereisten uit IKKB vormelijk
gescheiden in een deel 1 en 2 dat
vooraf wordt gegaan door een
inleidend hoofdstuk waarin de relatie
tussen sectorgids en IKKB Standaard
éénduidig vastgelegd werd.
− De checklist, die sectorgids en IKKB
combineert, blijft ongewijzigd.
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Er werd met andere woorden niets
gewijzigd aan de inhoud. Begin november
verklaarde BELAC dat OCI’s voor de
Standaard versie 2.1 accreditatie kunnen
aanvragen.
Eind november werden de checklist en
leidraad van de sectorgids ter beschikking
gesteld door het FAVV. Deze documenten
zijn de laatste noodzakelijke instrumenten
voor de accreditatie van de
certificeringsinstellingen.

3.2 Voor de Aannemers van Landen 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. In
deze versie werden ook de vereisten uit de
sectorgids primaire plantaardige productie
die van toepassing zijn mee opgenomen.
Het systeem werd in 2006 uitgebreid met
de extra activiteit ‘secundair transport naar
GMP-gecertificeerde bedrijven’. Er kwam in
2005 namelijk een overeenkomst tot stand
tussen Ovocom (organisatie van
veevoederbedrijven en toeleveraars aan de
veevoederbedrijven) en Landbouw-Service
waarbij een IKKB-certificaat Loonwerk
hiervoor voldoende is. Wanneer een
loonwerker geoogste producten vervoert
van het landbouwbedrijf naar een GMP-
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erkend veevoederbedrijf is er als dusdanig
geen GMP-vereiste vanwege de loonwerker.
Het volstaat in dat geval dat de loonwerker
door Vegaplan gecertificeerd is. Om
hiervoor in aanmerking te komen, moeten
wel bijkomende vereisten met betrekking
tot de reiniging en het bijhouden van een
rittenstaat gevolgd worden. Indien men
zich als loonwerker voor deze activiteit laat
certificeren, zal nog een tussentijdse audit
(halverwege de driejaarlijkse periode)
uitgevoerd worden.
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). Begin 2007 zal het
antwoord op het eerste rapport terug
ingediend worden bij 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 2006
een belangrijke gesprekspartner. In 2006
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 de beoordelingswijze bij
het vaststellen van non conformiteiten en
de overgangsregeling van bestaande
systemen –aan de basis van goedgekeurde
sectorgidsen- en de sectorgids.
OVPG nam ook deel aan de werkgroep
voedselveiligheid van Minister Laruelle.
Hierin kwamen onder andere volgende
vragen aan bod: Welk soort structuur
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waarborgt maximale voedselveiligheid voor
de consument en wat is tevens haalbaar
voor de producent? Wie moet de kosten
voor rekening nemen die eigen zijn aan de
maximalisatie van voedselveiligheid?
Namens OVPG nam R. Cools, deel aan de
commissie inzake contractuele landbouw.
In samenwerking met REO Veiling en IKM
werd op 23 november 2006 door de
Europese leidende ambtenaren van de
dienst DG Agriculture and Rural
Development een studiedag georganiseerd
rond certificatieschema’s en autocontrole in
de landbouwsector.

Bezoek op het bedrijf DemyttenaereVervenne op 23.11.2006 met DG Agri

4.2 De schakel: toeleveranciers
Zowel met Semzabel (beroepsvereniging
van o.a. kwekers, handelaars-bereiders
van zaaizaden) als met Fytodis (de
Belgische beroepsvereniging van de
handelaars van
gewasbeschermingsmiddelen) werd
afzonderlijk een overleg georganiseerd in
2006. Hierbij werd informatie uitgewisseld
met betrekking tot de stand van zaken van
de respectievelijke sectorgidsen en hoe
beide systemen zo efficiënt mogelijk op
elkaar afgestemd kunnen worden.
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4.3 De horizontale en verticale
schakels
In 2006 werden diverse vergaderingen
georganiseerd met vertegenwoordigers uit
IKM/QFL (melksector), Belplume
(kippensector), Ovocom (diervoeders),
Codiplan (dierlijke productie), met als
voornaamste doel gemeenschappelijke
standpunten uit te brengen naar het FAVV.
In 2007 zal een verdere samenwerking
noodzakelijk zijn voor de uitwerking van de
gids voor de primaire productie.

4.4 Distributie
De doelstelling van het overleg dat
plaatsvond op 28.09 was het voorstellen
van de IKKB Standaard en de meerwaarde
voor de distributie verduidelijken.
De bezorgdheid voor voedselveiligheid is
sterk toegenomen bij de consument. De
klant vraagt meer en meer veilig voedsel
dat met respect voor mens en milieu wordt
geproduceerd. De distributie speelt hier op
in en meer en meer lastenboeken werden
ontwikkeld die zowel wettelijke als
commerciële eisen bundelen.
Een vergelijkende tabel tussen deze
lastenboeken en de IKKB Standaard kan
dubbele controles van dezelfde punten
vermijden. Daarom werd een schrijven
verstuurd naar de leden van Fedis, met de
vraag een concordantietabel uit te werken
van hun specifieke lastenboeken met de
IKKB Standaard.
Door overleg kunnen de bottom up
benadering van de IKKB Standaard en de
top down benadering gestuurd vanuit de
distributie naar elkaar toegroeien. Dit kan
op termijn alleen maar een voordeel
betekenen voor de volledige keten. Met
meer efficiëntie en kostenbesparing voor
de volledige voedselketen.
Ook voor de distributie is het belangrijk dat
de grondstoffen gewaarborgd worden op
het niveau van voedselveiligheid en
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traceerbaarheid, milieu en technologische
kwaliteit. Vandaag de dag wordt vooral de
nadruk gelegd op groenten, fruit en
aardappelen die geen of een beperkte
verwerking ondergaan. In de IKKB
Standaard zijn ook akkerbouwgewassen en
voedergewassen opgenomen die nog sterk
getransformeerd worden. Een ketenaanpak
is van groot belang om ook hier dezelfde
garanties te bieden.
Deze positieve boodschap en de garantie
voor alle producten op basis van
plantaardige grondstoffen biedt ook een
meerwaarde voor de consumenten.
Hier wordt aan toegevoegd dat voor de
distributiesector een vergelijking tussen de
basiskwaliteit (= IKKB) en de bijkomende
vereisten vanuit de distributie een beter
overleg rond prijs / kwaliteit zal mogelijk
maken.

5. Diversen
In het kader van de doelstellingen van
OVPG nam Ine Vervaeke deel aan diverse
werkgroepen en workshops. Hieronder
volgen de belangrijkste:
- IFA Standards – EurepGAP: lid van TSC
- EurepGAP deelname aan de Belgische
Nationale Technische werkgroep
- Werkgroep Fytoreductie voor
aardappelen en Programma voor de
Reductie van Pesticiden en Biociden
(PRPB) seminarie op 30.08.2006
- Workshop chemische contaminanten en
duurzame landbouw in het kader van
platform voor wetenschappelijk overleg:
Voedselveiligheid.
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Bijlage 1. OVPG leden
OVPG
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

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

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

Belgrain
Rue du Petit Pont, 574A
5400 Andenne
Tel : +32 (0)85 82 58 49
E-mail : demotie.j@brichart.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

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

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
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