krijgen die opgebouwd is uit 3 delen ‘PL…’, ‘AC…’ en ‘PR….’.
Over het algemeen staan sierteeltbedrijven geregistreerd met
een ‘AC64’ wat staat voor ‘productie’. Sommige bedrijven
hebben daarnaast ook een ‘AC97’ wat staat voor ‘groothandel’.
Volgende situaties zijn mogelijk.
• Je staat bij FAVV enkel geregistreerd met ‘productie’ én je
verkoopt ook enkel eigen geteeld plantmateriaal: certificatie voor sectorgids kan interessant zijn als het verschil
tussen wat je uitspaart op je FAVV-bijdrage significant is ten
opzichte van de kosten voor certificering.
• Sta je bij FAVV geregistreerd met meerdere activiteiten
(bijvoorbeeld naast ‘productie’ ook ‘groothandel’) dan moet
je je voor álle activiteiten laten certificeren om van de
verlaagde bijdrage te kunnen genieten. Maar er bestaat nog
geen gids voor de handel in sierteeltproducten dus certificatie is op dit moment nog niet interessant tenzij je afnemer
er expliciet naar vraagt.

• Is de handelsactiviteit op je bedrijf afgesplitst, dan kan het
interessant zijn om het deel met enkel productie te laten
certificeren.
De afwegingen hierboven zijn enkel gebaseerd op wat je
geldelijk uitspaart. Het sluit niet uit dat de uitbouw van een
doordacht en effectief fytosanitair beleid op elk bedrijf een
noodzaak is. In die zin biedt de sectorgids sierteelt heel wat
nuttige handvaten die je hierbij kunnen helpen.
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IS CERTIFICATIE
VOOR DE
SECTORGIDS
INTERESSANT?

AV

foto W. De Geest

BS

• Je verkoopt voornamelijk eigen plantmateriaal maar je
bestelt soms kleine hoeveelheden bij om rechtstreeks door
te verkopen (en zo een bestelling te vervolledigen). Dit
betekent een extra activiteit op je bedrijf (handel) en
betekent dat je ook deze activiteit moet laten certificeren
waardoor het voorlopig niet interessant is, tenzij je afnemer
er expliciet naar vraagt.

C

Elk bedrijf moet zelf de afweging maken of
certificatie voor de sectorgids interessant is.
Niet alleen financiële aspecten spelen in deze
denkoefening een rol. Ook de uitbouw van een
doordacht en effectief fytosanitair beleid is in
dit verhaal een noodzaak.
Nele Lauwers, consulent boomkwekerij
Evelien Nottebaere, Vegaplan

De eerste stap is telefonisch contact opnemen met het
provinciaal kantoor van FAVV en vragen naar de geregistreerde activiteiten op jouw bedrijf. Je zou dit ook via internet
kunnen opzoeken maar voorlopig lijkt dit jammer genoeg
zelden tot resultaat te leiden. Uiteindelijk moet je een code
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Autocontrole
De Sectorgids werd geschreven door de sectororganisaties
AVBS, ABS-VTU en FWA in samenwerking met Vegaplan en
zal u helpen om een autocontrolesysteem op poten te zetten.
‘Autocontrole!‘ denkt u nu wellicht. Door het risico op plantenziekten in de sierteelt- en boomkwekerijsector zijn de telers
wettelijk verplicht om een systeem op te zetten dat hen in
staat stelt de risico’s te beperken.
U kunt ervoor kiezen om een controlesysteem (=ACS) op te
zetten, (eventueel met behulp van de gids), maar om het niet
te laten controleren door een derde persoon. U zal dan meer
inspecties van het FAVV krijgen dan iemand die zijn systeem
wel laat controleren en u betaalt ook een hogere bijdrage aan
het FAVV (198 euro per jaar).
U kan ook (vrijwillig) kiezen om het systeem te laten controleren door een certificeringsinstelling (=certificatie) of door het
FAVV (=validatie). Eens alle activiteiten op uw bedrijf gecertificeerd of gevalideerd zijn, betaalt u minder bij het FAVV
(49 euro per jaar) en krijgt u minder FAVV-inspecties. Let wel,
validaties door het FAVV komen zelden voor gezien deze
controles gedelegeerd zijn naar de certificeringsinstellingen.
Hoe het certificaat aanvragen?
Een certificaat bekomt u nadat een auditor vastgesteld heeft
dat uw bedrijf voldoet aan de vereisten die opgenomen zijn in
de Sectorgids. Om tot een gecertificeerd bedrijf te komen, zijn
er een aantal stappen te doorlopen.
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