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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 en
producten 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 het 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 moest zijn. In de
voorzittersvergadering van OVPG en het
Agrofront 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.

maatschappelijk doel van deze vzw is bij te
dragen tot de uitbouw van
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 2008 lag de nadruk
vooral op het overleg met het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen (FAVV) in het kader van de
sectorgids en de mogelijke samenwerking
met de dierlijke sector in de landbouw.
Ook de gelijkwaardigheidsoefening met
kwaliteitssystemen in Nederland en
Duitsland stond centraal.

Op 6 juli 2005 werd de feitelijke vereniging
OVPG omgevormd tot een vzw. Het
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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.

2.1 De raad van bestuur
Als gevolg van de overstap van Marc
Rosiers vanuit Subel naar de Boerenbond,
werd er in 2008 besloten tot een aantal
wijzigingen in het bestuur van OVPG. De
samenstelling van de raad van bestuur op
31.12.2008 wordt weergegeven in Figuur 1.
De vergaderingen van de raad van bestuur
werden in 2008 gehouden op 13 maart, 16
september en 9 december.
De eerste algemene vergadering van OVPG
vzw vond plaats op 3 juni 2008.

-

Fig. 1

Raad van Bestuur OVPG vzw:
Voorzitter: Romain Cools (Belgapom)
Vice-voorzitter: Robert Van Gaever
(Subel)
Penningmeester: Philippe Appeltans
(VBT)
Secretaris: Yvan Dejaegher (Bemefa)
Bestuurders:
Erwin Boonen (Cefi)
Dirk Decoster (Vegebe)
Emanuele Incalza (KVBM)
Jean Maertens (Synagra)
Veerle Van Der Sypt (Fresh Trade
Belgium)

Samenstelling raad van bestuur
OVPG vzw op 31.12.2008

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 28 februari, 13 mei en 21
oktober 2008.

2.3 De technische werkgroepen
OVPG-Agrofront en OVPGLandbouw-Service
Deze technische werkgroep met
vertegenwoordigers uit OVPG en Agrofront
(samenstelling zie Tabel 1) heeft in 2008
het engagement met betrekking tot de
sectorgids en de uitwerking van een
handleiding en interpretatiedocument bij
de IKKB Standaard gerealiseerd.

JAARVERSLAG 2008 VAN OVPG VZW

2

Tabel 1. Samenstelling technische
werkgroep OVPG – Agrofront
Naam

Organisatie

Karolien Cools
Erwin Boonen
Silvina Dantas
Ann De Craene
Raf De Blaiser
Marcel Delamillieure
Paul Demyttenaere
Guy Deparaetere
Gisèle Fichefet
Greet Ghekiere
Francis Goreux
Olivier Henroz
Jan Hanssens
Alain Masure
Jos Meesters
Patrick Meulemeester
Martine Moyart
Jean Wart
Brigitta Wolf

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

2.4 Schematische weergave van
de organisatie in 2008
In figuur 2 wordt een schematisch
overzicht gegeven van de verschillende
werkgroepen en raden met een korte
beschrijving van hun opdrachten. 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.
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OVPG vzw
Inhoudelijke ontwikkeling van de IKKB
Standaarden

Vegaplan.be vzw
Administratief beheer: controle op de correcte
toepassing van de IKKB Standaard –

communicatie - opleiding

Technische
werkgroep
OVPG – Agrofront
Aanpassingen sectorgids
Uitwisselbaarheid
Telershandleiding
Interpretatiegids

Informatievergader
ingen OCI’s/CC’s:
Interprofessionel
overleg OVPGAgrofront

Communicatie
werkgroep
Uitwerken en realisatie van
communicatieplan (website,
workshops, seminarie, …)

Figuur 2.

Informaties m.b.t. inhoud
en vorm IKKB naar de
OCI’s.

Nationale
adviesraad OCI’s
Overheden –
andere schakels

Advies m.b.t. toepassing
IKKB Standaard van de
OCI’s.

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

4. Overleg met de overheid en
de andere schakels
4.1 De overheid

3.1 Voor de Primaire
Plantaardige Productie
In 2008 werden de engagementen met
betrekking tot mycotoxines en
voedingsgeschikte smeervetten met
alle betrokkene partijen afgestemd en door
het FAVV goedgekeurd. De maatregelen
zullen met versie 3 van toepassing zijn.
Voorwaarde voor de goedkeuring is de
oprichting van een wetenschappelijke
monitoring voor mycotoxine en van een
technische monitoring voor smeervetten.
In de certificeringsregeling en in het
contract met de OCI’s werd een aantal
nieuwe elementen ingevoerd. Basis
hiervoor waren de documenten van
Ovocom, waarbij meer harmonie met de
aanpak binnen Ovocom geambieerd werd.
Zo heeft Vegaplan de mogelijkheid
ingebouwd om audits te begeleiden of
OCI’s te auditeren. Om de kwalificatie van
de auditoren te waarborgen, moeten de
auditoren vanaf nu een minimaal aantal
IKKB-audits per jaar uitvoeren. Daarnaast
zal het administratief personeel van de
OCI’s een interne opleiding over de
procedures van Vegaplan volgen. De
motivatie van een mogelijke sanctie van
een OCI werd verduidelijkt en de
modelovereenkomst met de landbouwers
gecompleteerd.

3.2
Voor de Aannemers van
Land- en Tuinbouwwerken
Voor de schakel loonwerk werd in
2008 voornamelijk aan de
ontwikkeling van de sectorgids voor
loonwerkers gewerkt.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen (FAVV) bleef ook in
2008 een belangrijke gesprekspartner.
In 2008 werden samen met de andere
beheerders van de sectorgids in de
primaire productie (IKM/QFL, Belplume,
Ovocom, Codiplan) diverse vergaderingen
met het FAVV gehouden betreffende
gemeenschappelijke punten. Bij voorbeeld
een gemeenschappelijke
certificeringsregeling, de problematiek
van waardering (unieke waardering
tegenover maximale waardering) en de
rapportering aan de landbouwer.
Naar aanleiding van de introductie van de
BOOD databank van het FAVV in oktober
2008, vond een aantal
afstemmingsvergaderingen plaats met het
FAVV om de database van Vegaplan gelijk
te schakelen en zo bijkomende
administratieve lasten voor de OCI’s
maximaal te beperken. Essentieel in dit
verband waren de vastgestelde verschillen
bij de activiteitenindeling in de sectorgids
en de activiteitenboom, die als basis voor
de invoer van gegevens in de BOOD
databank wordt gebruikt.
OVPG stelt daarbij de vraag naar de
motivatie en meerwaarde van de
differentiatie bij sommige parameters,
zoals het al dan niet aangesloten zijn bij
een telersvereniging.
Daarnaast heeft regelmatig overleg met
BELAC plaats gevonden o.a. over nodige
maatregelen in geval van een
controlefrequentie van alle 3 jaar
(bemonstering, onaangekondigde audits).
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4.3 De horizontale en verticale
schakels
In 2008 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
en een mogelijke samenwerking met oog
op een efficiënte certificatie van het
landbouwbedrijf voor alle activiteiten
mogelijk te maken.
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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: Erwin.Boonen@beneo-orafti.com
Fresh Trade Belgium
Spastraat 8
1000 Brussel
Tel: +32 (0)9 339 12 50
Fax: +32 (0)9 339 12 51
E-mail: veerle@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

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

7
JAARVERSLAG OVPG VZW 2008

