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SECTORGIDS SIERTEELT
GOEDGEKEURD

S

Op 20 juli ll. is de sectorgids G-040 Autocontrole voor de Niet-Eetbare Tuinbouwproductie officieel
goedgekeurd. Het officiële bericht van Vegaplan (*) hierover publiceerden wij in het nummer van
15 augustus. Om de leden vertrouwd te maken met dit voorschriftendocument geven wij een
overzicht van hoe het werken met de sectorgids praktisch werd voorbereid en hoe het wordt
georganiseerd.
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Wettelijke voorschriften m.b.t. plantveiligheid en traceerbaarheid
Een sectorgids bevat wettelijke voorschriften betreffende
plantveiligheid en traceerbaarheid voor een bepaalde sector
uit de land- en tuinbouw en wordt aanbevolen door de
Belgische overheid. De gids laat toe te controleren of het
sierteeltbedrijf voldoet aan de eisen van het Voedselagentschap FAVV. Een certificaat voor de sectorgids kan verkregen
worden via een onafhankelijke certificeringsinstelling (**)) en
en
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g voor de bonus van het FAVV. Dat
bedrijf in aanmerking
betekent dat de jaarlijkse heffing van het FAVV met 75%
wordt gereduceerd. De heffing bedraagt dan 45,54 euro per
jaar in plaats van 190,16 euro en dat voor een periode van

(*) 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 certificatiestatus
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.

V Zes verschillende onafhankelijke certificeringsinstellingen gingen een

ganse dag op bedrijfsbezoek om aan de lijve te ondervinden hoe
sierteeltbedrijven omgaan met registratie en autocontrole. Het bedrijf van
Eric Boterdaele was één van de bereidwillige bedrijven.

3 jaar. Bedrijven met een certificatie voor de sectorgids(-en)
zullen minder vaak door het FAVV geïnspecteerd worden.
Enkel de inspecties op quarantaine-organismen zoals
bacterievuur of Phytophthora ramorum vormen hierop een
uitzondering.
Een bedrijf dat de sectorgids(en) toepast, is dus in orde met
de wettelijke vereisten rond plantengezondheid en traceerbaarheid. Met het oogpunt op de handel (met het buitenland)
van sierteeltproducten kan dit een extra troef zijn.
Hoe de audit voorbereiden?
Een grondige voorbereiding op de audit is noodzakelijk. Aan
de hand van een checklist (die nu nog in aanmaak is) kunnen
de vereisten overlopen worden en de nodige documenten
verzameld worden ter voorbereiding. De volledige tekst is in
de sectorgids zelf na te lezen. Alle documenten (sectorgidsen, bijlagen, checklist, handleiding, …) kunnen gratis
gedownload worden via www.vegaplan.be.

(**) Een onafhankelijke certificeringsinstelling (of OCI) voert audits
(=controles) uit en levert certificaten af. De OCI moet hiervoor erkend
zijn door het FAVV. De auditoren die de controles uitvoeren, moeten
over de nodige kwalificaties en kennis beschikken.
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V Het bewust omgaan met irrigatie- en recirculatiewater om zo versprei-

ding van Q-ziekten te voorkomen, is één van de ingrepen die bijdragen tot
de gezondheid van de planten. Dit werd gedemonstreerd op het bedrijf
Gemaflor.
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Hoe een combi-audit realiseren?
Bedrijven, zoals er zoveel zijn in Vlaanderen, die gecombimbibirij en
neerd groenten en sierteelt hebben of boomkwekerij
bi-audit.
dit. De
akkerbouw of rundvee, hebben baat bij een combi-audit.
e controle van
audits voor de sectorgids G-040 kunnen met de
plant
andere lastenboeken uit de dierlijke sector off uit de plantombi-audits
i-audits zullen
aardige sector gecombineerd worden. Combi-audits
en aangezien de
meestal tot kosten- en tijdsbesparing leiden
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Ontdek de VCG-/VCH-serie – de nieuwe generatie
thermisch gevormde ronde potten en containers.
Perfecte ontstapeling dankzij gepatenteerde facetrand.
Ideale be- en ontwatering.
Aanvragen van staal en catalogus: +49 4442 982-1604.

Want: TEKU∏ maakt het verschil.

V De sectorgids is federale materie en geldt zowel voor Waalse als voor
Vlaamse siertelers. Eén van de belangrijkste hoofdstukken in de
sectorgids handelt over quarantaine-organismen, de plichten terzake van
het bedrijf en de voorzorgsmaatregelen. Bij le Groupement de Pépiniéristes de Lesdain kwamen ondermeer bacterievuur, Apple proliferation en
Pear decline aan bod.

OCI toch langskomt om de audit voor het privaat lastenboek
uit te voeren, en er gemeenschappelijke punten op meerdere
checklijsten kunnen voorkomen. De effectieve besparing is
afhankelijk van het bedrijf op zich en kan best op voorhand
met de OCI besproken worden. Q

Probleemloos ontstapelen dankzij
gepatenteerde facetrand en hoge
stabiliteit van de zijkant.
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