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wordt. De hefʖng bedraagt dan 45,54
euro per jaar in plaats van 190,16 euro
en dat voor een periode van 3 jaar.
Bedrijven met een certiʖcatie voor de
sectorgids(-en) zullen minder vaak door
het FAVV geïnspecteerd worden. Enkel
de inspecties op quarantaine-organismen zoals bacterievuur of Phytophthora
ramorum zullen hierop een uitzondering vormen.
Een bedrijf dat de sectorgids(en)
toepast, is dus in orde met de wettelijke
vereisten rond plantengezondheid en
traceerbaarheid.
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omdat deze gids de wettelijke vvooreiligh en
schriften over de plantveiligheid
traceerbaarheid voor een bepaalde
sector uit de land- en tuinbouw omschrijft. De gids laat met andere
woorden toe te controleren of een
sierteeltbedrijf voldoet aan de eisen van
het Voedselagentschap (FAVV).
Een certiʖcaat voor de sectorgids kan
verkregen worden via een onafhankelijke certiʖceringsinstelling (*) en is het
bewijs dat de sierteler/boomteler de
wettelijke verplichtingen betreffende
autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in het productieproces van een
plant correct naleeft.
De sectorgids niet-eetbare teelt vormt

een onderdeel van de gids primaire
productie (G-040) waarin alle land- en
tuinbouwsectoren samengebracht zijn.
Het wordt dus in de toekomst ook
mogelijk dat bedrijven die bijvoorbeeld
grove groenten (eetbaar) en chrysanten
(niet eetbaar) telen, zich via een
combi-audit in orde kunnen stellen
binnen het sectorgidsverhaal.
Waarom in het sectorgidsverhaal
stappen?
Wanneer alle activiteiten van een
tuinbouw- of sierteeltbedrijf gecertiʖceerd zijn voor de sectorgids, krijgt dit
bedrijf een autocontrolecertiʖcaat. Met
dat certiʖcaat komt het bedrijf in
aanmerking voor de bonus van het FAVV.
Dat betekent dat de jaarlijkse hefʖng
van het FAVV met 75 % gereduceerd
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ter voorbereiding. De volledige tekst is
te
in de sectorgids zelf na te lezen. Alle
documenten (sectorgidsen, bijlagen,
checklist, handleiding, ,…) kunnen
gratis gedownload worden via
www.vegaplan.be. (**) Speciʖek voor de
sierteelt kan je hier voorlopig enkel de
sectorgids (Module D: Niet-eetbare
Tuinbouwproductie) nalezen en is het
voorlopig nog wachten op de checklist
die het vergemakkelijkt om een audit
voor te bereiden. Q
(*) Een OCI is een onafhankelijke certiʖce-

ringsinstelling die audits (controles)
uitvoert en certiʖcaten aʗevert. De OCI
moet hiervoor erkend zijn door het FAVV.
De auditoren die de controles uitvoeren,
moeten over de nodige kwaliʖcaties en
kennis beschikken. Speciʖek voor de
sierteeltsector (Niet-eetbare Tuinbouwproductie) is er op dit moment nog maar
1 OCI erkend door FAVV.

(**) VEGAPLAN vzw werd opgericht door de
landbouworganisaties en is de
beheerder van de Sectorgids voor de
Primaire Plantaardige Productie, zowel
eetbaar als niet-eetbaar. Vegaplan doet
naast de ontwikkeling en updating van
de sectorgids ook het beheer van de
databank waarin alle deelnemers met
hun certiʖcatiestatus ingevoerd zijn, het
beheer van de internetsite, de coördinatie van diverse opleidingen voor
consulenten en demo-audits voor
siertelers. Vegaplan staat ook in voor
informatie en communicatie aan alle
geïnteresseerden?en verzorgt de
opleidingen voor en raadgevingen aan
de OCI met het oog op een eenduidige
interpretatie van de eisen.

