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Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
De naamgeving
mag dan wat vererwarrend zijn,, maar
het FAVV heeft
eeft ook
in de sierteeltsecerteeltsecltse
tor belangrijke
grijke
bevoegdheden.
evoegdheden.
dheden. In
de ganse land- en
e
tuinbouwketen waakt het over de
veiligheid en gezondheid
zondheid van de leefomgeving. Misschien
schien
chien krijgt u af en toe
een controleur van
(on)aangen FAVV (on
(on)aan
kondigd over de vloerr om plantenpasplan
poorten of uw fytokast te
e ccontroleren.

Sectorgidsen maken de wet overzichtelijk
Om het voor alle schakels overzichtelijker te maken waaraan Belgische
bedrijven nu zoal moeten voldoen,
werden de sectorgidsen opgesteld (in
samenwerking met de sector zelf). Zo
bestaan er verschillende sectorgidsen
voor de deelsectoren van de plantaardige en dierlijke productie. De ‘sectorgids autocontrole in de niet-eetbare
tuinbouwproductie’ – laten we het
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Een
aspect waar MPS-ABC
en belangrijk
belang
op stoelt,
stoelt is dat een teler leert uit zijn
sto
registraties
en zo op termijn zijn proregist
gist
ductiefactoren
efʖciënter kan inzetten.
d
duc
Daarnaast hecht de consument, en
dus onrechtstreeks ook uw afnemer,
belang aan de wijze waarop bloemen
en planten geteeld worden. Zo kan het
certiʖcaat MPS-ABC een belangrijk
asset zijn om uw klanten uw duurzame inspanningen te bewijzen.
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De sectorgids sierteelt omvat de volgende thema’s:
• Hygiënevoorschriften: o.a. voorschriften rond het fytolokaal en de
plantenpaspoorten maar ook
k rond
het bestrijden en melden van
n quarantaine-organismen;
• Registratie: o.a. het bijhouden
uden van
gegevens van aangekochte
en
gekoch
ekoc
n verkochte producten
en (vb.
b. met
me ffacturen)
uren)
ren
maar ook van
spuitdagboek.
n een spuitdagbo
spuitdagboe

met de productiefactoren
en dus een
oductiefactor
ductiefact
zo min mogelijke
gelijke impact
impac op
o het milieu
hebben.
en. Periodiek wordt
word iedere deelnemer
emer onderworpen aan
a een audit om
de betrouwbaarheid
van het certiʖcaat
betrouwbaa
te borge
borgen.

BS

kortweg de sectorgids sierteelt noemen – werd samen met Boerenbond,
AVBS, ABS-VTU en FWH opgesteld.
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Kort door de bocht
VMS-leden beschikken met een
certiʖcDDt M3S-$ -% oI -& Dl MDren
over een bewijsstuk voor de geleverde
duurzame inspanningen. Enige tijd
geleden stelde het FAVV een sectorgids voor de sierteelt op. Telers die er
zich voor laten certiʖceren kunnen
zo zwart op wit aantonen te voldoen
aan de wettelijke voorschriften. In het
licht van administratieve vereenvoudiging wilde VMS het voor zijn leden zo
gemakkelijk mogelijk maken om dit
certiʖcaat te behalen. 'aarom kunnen
VMS-leden vanaf heden met één audit
beide certiʖcaten behalen en er zelfs
een netto ʖnancieel voordeel mee
doen.

Het grootste
sectorgids zal
tste deel van de sec
sectorgid
voor een geëngageerde
eëngageerde teler ongeon
twijfeld
jfeld
feld vanzelfsprekend
vanzelfspreken lijken,
lijke wat het
zeer haalbaar
iedereen.
aalbaar maakt voor
v
De sectorgids zelf staat
staa vrij ter beschikking van iedere
iedereen. Uitgangspunt
iss autocontrole:
autocon
u controleert zelf of
uw bedrijf
aan alle voorschrifbedrij voldoet
vold
ten wa
waarna u dit vervolgens door een
onafhankelijke
en erkende partij kan
onafhank
ha
laten
n ccontroleren, en zo een certiʖcaat
bekomen.
bek
MPS-ABC bewijst uw duurzaamheid
In tegenstelling
tot de sectorgids,
is MPS-ABC geen
lastenboek. Het
milieucertiʖcaat
MPS-A, -B of –C
wordt toegekend op
basis van de verbruikte productiefactoren tijdens de
teelt. Middels een
vierwekelijkse registratie van gewasbescherming, bemesting, energie en
water wordt een score per thema en
een totaalscore berekend. De normen
binnen het systeem zijn zo opgesteld
dat een MPS-A-score wordt toegekend
aan die bedrijven die bewust omgaan

Certiʖcaat sectorgids via 9MS
Mogen we er even van uit gaan dat u
voldoet aan nagenoeg alle wettelijke
voorschriften voor uw bedrijf, dan is
het maar een kleine moeite om de
checklist van de sectorgids er even bij
te nemen. Eventuele tekortkomingen
kunnen bijna altijd eenvoudig opgelost worden. Vervolgens contacteert
u VMS. Wij regelen met MPS-ECAS,
de controle-instantie, de combi-audit
MPS-ABC + sectorgids. Worden toch
nog tekortkomingen vastgesteld, dan
brengt u deze binnen een voorgeschreven termijn in orde, waarna het
certiʖcaat wordt toegekend. 1a drie
jaar dient het vernieuwd te worden.
Alle voordelen op een rijtje
1. Met het certiʖcaat voor de sectorgids geniet u van de bonus op het
FAVV-lidgeld. Zelfs na verrekening
van de meerkosten voor de combi-audit, geniet u hierdoor van een
ʖnancieel voordeel van ongeveer
200 euro. Bij bedrijven met een
certiʖcaat MPS-GAP wordt dit zelfs
ongeveer 380 euro.
2. Ook voorkomt u mogelijke boetes
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opgelegd door het FAVV wanneer
u, mogelijks onbewust, niet in orde
bent met een bepaalde regelgeving.
3. Daarenboven heeft u minder kans
op een controle van het FAVV, gezien
dit certiʖcaat aantoont dat u met het
meeste al in orde bent.
4. Uiteraard geeft het u ook extra
bagage in handen. Met een combinatie MPS-A + sectorgids heeft
u een sterke troef in handen voor

elke afnemer die belang hecht aan
duurzaam geteelde planten.
Tenslotte hopen we - met uw medewerking - de maatschappij de duurzame bedoelingen van de sierteeltsector
te tonen. We zijn er van overtuigd dat
dit in het klimaat van vandaag, op z’n
zachtst gezegd, geen overbodige luxe
is.

Heeft u interesse in de combo, of
krijgt u graag eerst wat meer inzicht
in de sectorgids of wilt u meer info
over MPS, neem dan zeker contact op
met ons via info@vms-vzw.be of via
(09)353.94.74. We helpen u graag op
weg.

TUINCENTRA IN DE KIJKER

S

GARDEN CENTER AWARDS VOOR DERDE MAAL
UITGEREIKT

Bron BVT
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27 tuin- en plantencentra uit Vlaanderen, Wallonië en het
hoofdstedelijk gewest Brussel hadden zich ingeschreven voor de tweejaarlijkse wedstrijd. Een vakjury en een
‘mystery shopper’ hebben op basis van hun eigen kijk 10
genomineerden geselecteerd. Belangrijke beoordelingscriscricriteria waren kwaliteit en presentatie van de tuinproducten,
ucten,
n
de klantenbelevenis en klantvriendelijkheid, de communiommuniunicatie met de klant zowel extern als intern op de
e winkelvloer,
innovatie en duurzaamheid.
In de categorie plantencentra / groentecentra
ecentra
ra werden volvo
gende awards uitgereikt:
• Goud voor het Genker Plantencentrum
entrum
m te Genk
Ge
• Zilver voor het groencentrum
Maldegem
m Belleplant
leplant te Ma
• Brons voor La Jardinerie de Beloeil
eloeil te Stambruges
Stambru

In de categorie tuincentra
ntra in
n Wallonië en het
h hoofdstedelijk
ho
gewest Brussel waren
ren de winnaars:
• Goud voor het tuincentrum Anthemis te Barry
• Zilver voor het
te
ett tuincentrum Delbard
Delb
t Carnières
• Brons vooorr het
Pépinière de Boitsfort in
et tuincentrum
tuincentru Pépin
Watermaal-Bosvoorde
svoo
svoorde

© BVT

VB

Op 22 september 2014, werden tijdens de nocturne van de vakbeurs Green Expo
po in Flanders
landers Exp
Expo te
itiatief
iatief van de Belg
Be
Gent voor de derde maal de Garden Centre Awards uitgereikt. Het is een initiatief
Belgische
Tuincentra Vereniging.

In de categorie tuincentra in Vlaanderen werden de prijzen
als volgt verdeeld:
• Gouden voor het tuincentrum Intratuin te Olen
• Zilver voor het tuincentrum De Molen te Moen
• Brons voor het tuincentrum Intratuin te Zwijndrecht.
Tevens werd een bijzondere prijs toegekend aan het tuincentrum met de beste e-communicatie (website, webshop,
sociale media, online nieuwsbrief en app). Deze prijs werd
toegekend aan de groep Eurotuin. Q

EUROTUIN ROESELARE
O
GEOPEND
19 september opende Eurotuin zijn vierde winkel in Roeselare. De Eurotuin Groep heeft daarmee winkels in
Deinze, Merelbeke, Ophasselt en Roeselare en ruim 40 medewerkers.
Willy De Geest
Eurotuin is aangesloten bij Garden Retail Service, een
aankooporganisatie met meer dan 300 aangesloten tuincentra in de Benelux. Dagelijks koopt Eurotuin kamer- en
tuinplanten bij kwekers en veilingen uit heel Europa en wil
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daarmee naar eigen zeggen kwaliteit aan een scherpe prijs
garanderen.
Zaakvoerder Rudi De Kerpel gaat er prat op dat Eurotuin
een sterk marketingplan heeft ontwikkeld.
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