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Summit 2008 in Keulen

GlobalGap steekt tentakels uit naar alle sectoren
Algemeen

[Jef Verhaeren]

Het kwaliteitsbewakingssysteem GlobalGap geldt tegenwoordig ook voor veehouderijsectoren. De GlobalGap-module veevoeding is begin 2009 gereed. De verwachting is echter
dat het systeem voor diervoeding in Europa weinig voet aan de grond zal krijgen vanwege
de aanwezige kwaliteitssysteem, zoals GMP en Q&S.

Sinds 2005 heeft het GlobalGap kwaliteitsbewakingssysteem, dat uitgaat van
de distributie en aanvankelijk tot doel
had een eenvormig systeem van Good
Agricultural Practices (GAP) voor groenten en fruit in te voeren, zich vanuit
Europa uitgebreid over de wereld. Het
beperkt zich intussen ook niet meer tot
de productiesector van groenten- en
fruit, maar wil alle landbouw- en veeteeltsectoren bestrijken, tot en met
aquacultuur. Naast dierenwelzijn wordt
ook de sociale situatie van de boeren in
de derde wereld in de lastenboeken
meegenomen. In oktober hield
GlobalGap, voorheen EurepGap, zijn
congres Summit 2008, in Keulen.
Distributiegeschiedenis
EurepGap werd opgericht in 1996 en de
eerste certificaten werden uitgereikt in
2001. EurepGap was een Europees kwaliteitsborgingsysteem dat uitging van de
distributie. Het secretariaat is in Keulen
gevestigd in het Euro-Handels-Institut
(EHI) waaruit het is ontstaan. De vennootschap Foodplus werd opgericht om
het systeem te beheren.
De beheersorganen beoordelen landbouwpraktijken kwalitatief (Good
Agricultural Practices), vandaar dat zowel
producenten als distributie paritair zijn

vertegenwoordigd in de diverse organen.
Het bestuur bestaat uit vier vertegenwoordigers vanuit de distributie en vier
vanuit productie, daarnaast is er een
onafhankelijke voorzitter, Nigel Garbutt.
Ook de managing director Kristian
Möller, maakt deel uit van het bestuur.
Dit orgaan stippelt het beleid uit en
beslist over algemene zaken en personeel
en stelt de bijdragen voor. Het Technical
Standard Committee (TSC) of technische
werkgroep is op dezelfde manier samengesteld. Het TSC houdt zich bezig met de
inhoud van het lastenboek, de bepaling
van de controlepunten, hoe moet worden gecontroleerd, enzovoort.
EurepGAP heeft zich geëngageerd de lastenboeken om de drie jaar te herzien.
Dat gebeurde het laatst in 2007 en vanaf
1 januari 2008 zijn de vernieuwde lastenboeken verplicht.

daarvoor werden nationale technische
werkgroepen opgericht, die voorstellen
kunnen doen aan het TSC.
Niet alleen de wereldwijde toepassing
van het systeem, maar ook het feit dat
alle sectoren van land- en tuinbouw,
veeteelt en aquacultuur in het systeem
zijn opgenomen, vereisten een grondige
reorganisatie. Onder een algemeen
bestuur werden daarom technische
comités opgericht die per sector invulling geven aan het lastenboek. In plaats
van een lastenboek voor groenten en
fruit is er een modulair lastenboek
gekomen. Een aantal punten gelden

We re l d w i j d
EurepGAP is intussen uit zijn Europese
voegen gebarsten en onder het motto
‘Think global, act local’ veranderde in
2005 de naam in GlobalGap. Vandaag
zijn 92.000 producenten aangesloten in
meer dan 85 landen. Dat brengt met
zich mee dat het niet meer zo eenvoudig is om bijvoorbeeld de controlepunten concreet te houden. Onder meer
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Yvan Dejaegher
van Bemefa:
,,Wij hebben in
Europa, en zeker
in Nederland en
België, in feite
geen behoefte
aan een
GlobalGap standaard.”

