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I.

DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED
De bedoeling van dit document is de vragen, afkomstig van operatoren,
auditoren, ... aangaande de sectorgids autocontrole van de aannemers van
land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie en de
toepassing van de autocontrole in de sector van de de aannemers van land- en
tuinbouwwerken te verspreiden alsook de bijhorende antwoorden.
Als de vragen betrekking hadden op meerdere onderwerpen, werden de
antwoorden onderverdeeld in verschillende hoofdstukken:
o Toepassingsgebied
o Registratie
o Traceerbaarheid
o Bestrijdingsmiddelen

II.

NORMATIEVE REFERENTIES


Verordening EG nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28
januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van
de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor
de voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor
voedselveiligheidsaangelegenheden



Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van
29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne



Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van
21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van
gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG
en 91/414/EEG van de Raad



Wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en
plantaardige produkten schadelijke organismen



Koninklijk besluit van 19 november 1987 betreffende de bestrijding van voor
planten en plantaardige producten schadelijke organismen



Koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de
markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor
landbouwkundig gebruik



Koninklijk besluit van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor
menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen
verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brengen van
voedingsmiddelen wordt gebruikt



Koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het
gebruiken van biociden
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III.



Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende
meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen



Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor
planten en plantaardige producten schadelijke organismen



Koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij
artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen



Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne



Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van
de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het
Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen



Koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van
spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005
betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004
houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen



Koninklijk besluit van 10 december 2012 betreffende de bestrijding van
aardappelringrot (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp.
sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.)



Koninklijk besluit van 28 januari 2013 betreffende het in de handel brengen en
het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en
teeltsubstraten



Ministerieel besluit van 30 augustus 1999 betreffende de bestrijding van
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.



Ministerieel besluit van 14 februari 2000 tot vaststelling van maatregelen om te
beletten dat Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. zich verspreidt



Ministerieel besluit van 22 januari 2004 betreffende de modaliteiten voor de
meldingsplicht in de voedselketen

autocontrole,

TERMEN, DEFINITIES EN BESTEMMELINGEN
1. Termen en definities


Gids: sectorgids autocontrole van de aannemers van
tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie (G-033)



Gids G-038: autocontrolegids voor de handel in granen en agro-toelevering
(G-038)



Gids G-040: sectorgids voor de primaire productie

land-

en
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2. Afkortingen



VO: verordening
NC : non-conformiteit

3. Bestemmelingen
Al wie belang heeft of betrokken is bij de autocontrole in de sector van de
aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige
productie.
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IV.

HISTORISCH OVERZICHT

Identificatie van het document
PB 07 – FAQ (G-033) – REV 0 –
2009
PB 07 – FAQ (G-033) – REV 1 –
2009
PB 07 – FAQ (G-033) – REV 2 –
2009
PB 07 – FAQ (G-033) – REV 3 –
2009
PB 07 – FAQ (G-033) – REV 4 –
2009
PB 07 – FAQ (G-033) – REV 5 –
2009
PB 07 – FAQ (G-033) – REV 6 –
2009
PB 07 – FAQ (G-033) – REV 7 –
2009

Wijzigingen
Eerste versie van het document

Rechtvaardiging

Van toepassing vanaf
13/05/2009

Nieuwe vragen

01/04/2010

Nieuwe vragen

01/05/2010

Nieuwe vragen

10/03/2011

Nieuwe vragen

05/02/2012

Nieuwe vragen + correctie van
vragen
Nieuwe vragen + correctie van
vragen
Nieuwe vragen

14/01/2013
25/04/2013
13/02/2013

Als het niet gaat om de eerste versie of een volledige herziening van het document zijn de wijzigingen ten aanzien van de vorige versie
in het rood weergegeven zodat men ze makkelijk kan terugvinden. Toegevoegde tekst is onderlijnd en weggelaten tekst is doorgehaald.

PB 07 – FAQ (G-033) – REV 7 – 2009 - 6/13

V.

VRAAG/ANTWOORD
A. Toepassingsgebied
1.


Vraag
Als een eigenaar zijn landbouwgrond ter beschikking stelt van een
andere operator, wie – de eigenaar of de pachter – is dan aansprakelijk
voor de geteelde producten in het kader van de controles op de veiligheid
van de voedselketen die door het Agentschap worden verricht en meer
bepaald voor het bijhouden van de registers?



Antwoord
In de eerste plaats dient steeds gekeken te worden wie de eigenaar is
van de gewassen die op het land staan op het ogenblik van de teelt, de
algemene regel stelt dat de eigenaar van de gewassen verantwoordelijk
is voor alles aangaande autocontrole. De verantwoordelijke valt onder het
toepassingsgebied van de gids G-040.
Andere personen die werkzaamheden uitvoeren, maar niet de eigenaar
zijn van de gewassen op het ogenblik dat ze geteeld worden, zijn
loonwerkers en vallen onder G-033.
Al bij al is het ook aanvaardbaar dat in de in de tabel vermelde gevallen
G-040 toegepast wordt ipv G-033 indien iemand niet « echt » een
aannemer is, maar wel deze rol speelt (de eigenaar van de grond is
landbouwer en verricht enkel voor de gebruiker van het veld bepaalde
teeltwerkzaamheden).
Geval

Eigenaar van het veld

Eigenaar van de gewassen

Activiteit

 Gids?

Activiteit

 Gids?

A

1. De eigenaar van het
veld stelt zijn grond
ter beschikking van
een gebruiker

/

1. De gebruiker van de  G-040
grond is de eigenaar
van de gewassen en
staat in voor alle
teeltwerkzaamheden
(hij voert deze zelf uit
of besteedt deze uit
aan een loonwerker)
2. De gebruiker van de
grond verkoopt de
producten

B

1. De eigenaar van het
veld doet de eerste
bewerking van de
grond
2. De eigenaar van het
veld stelt zijn grond
ter beschikking van
een gebruiker

/

1. De gebruiker van de  G-040
grond is de eigenaar
van de gewassen en
staat in voor de
overige
teeltwerkzaamheden
(hij voert deze zelf uit
of besteedt uit aan
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een loonwerker)
2. De gebruiker van de
grond verkoopt de
producten
C

Geval

1. De eigenaar van het  G-033
veld stelt zijn grond
ter beschikking van
een gebruiker
2. De eigenaar van het
veld verricht een
aantal
teeltwerkzaamheden
in opdracht van de
gebruiker

Eigenaar van het veld en van de
gewassen
Activiteit

D

 Gids?

1. De eigenaar van het  G-040
veld is ook de
eigenaar van de
gewassen en staat
in voor alle
teeltwerkzaamheden
(hij voert deze zelf
uit of besteedt uit
aan een loonwerker)
2. De eigenaar
verkoopt de
producten

1. De gebruiker van de  G-040
grond is de eigenaar
van de gewassen en
staat in voor alle
teeltwerkzaamheden
(hij voert deze zelf
gedeeltelijk uit en
besteedt de andere
uit aan de eigenaar
van het veld of
eventueel aan een
loonwerker)
2. De gebruiker van de
grond verkoopt de
producten

Koper van de gewassen
Activiteit

 Gids?

1. De koper bepaalt
welke teelt
(contractteelt)1
2. De koper doet
eventueel bepaalde

Indien de koper
bepaalde
landbouwwerken
uitvoert  G033

teeltwerkzaamheden

(onder de
verantwoordelijkheid

van de eigenaar)

Voorbeelden van bestaande situaties:
A. de eigenaar die zijn grond ter beschikking stelt doet zelf niets op die
grond. De gebruiker van de grond staat zelf in voor alle
teeltwerkzaamheden (hij voert ze zelf uit of besteedt ze uit). Op het
einde van de teeltcyclus gebruikt of verkoopt de gebruiker van de
grond de opbrengst van zijn teelt. In dat geval is de gebruiker van de
grond aansprakelijk voor de opbrengst en moet hij de registers
bijhouden. Hij moet eventueel de noodzakelijke informatie opvragen
bij de aannemer op wie hij een beroep deed,
B. de eigenaar stelt zijn grond ter beschikking als die al gedeeltelijk is
bewerkt (hij heeft de grond bijvoorbeeld omgeploegd) maar hij doet
vervolgens niets meer op de grond. De gebruiker van de grond staat
zelf in voor de andere teeltwerkzaamheden (hij voert ze zelf uit of
besteedt ze uit). Op het einde van de teeltcyclus gebruikt of verkoopt
de gebruiker van de grond de opbrengst van zijn teelt. In dat geval is
de gebruiker van de grond aansprakelijk voor de opbrengst en moet
hij de registers bijhouden. Hij moet eventueel de noodzakelijke
1

Contractteelt is gewoon een garantie van afzet.
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informatie opvragen bij de aannemer of de eigenaar van de grond op
wie hij een beroep deed,
C. de eigenaar stelt zijn grond ter beschikking. De gebruiker van de
grond staat zelf in voor alle teeltwerkzaamheden maar besteedt die
helemaal of gedeeltelijk uit aan de eigenaar van de grond. Op het
einde van de teeltcyclus gebruikt of verkoopt de gebruiker van de
grond de opbrengst van zijn teelt. In dat geval is de gebruiker van de
grond aansprakelijk voor de opbrengst en moet hij de registers
bijhouden. Hij moet eventueel de noodzakelijke informatie opvragen
bij de eigenaar die de rol van loonwerker op zich nam,
D. de eigenaar sluit een akkoord met een koper met als doel de
opbrengst van de door de verkoper bepaalde teelt te kopen. De
eigenaar van het veld staat in voor de werkzaamheden die
samenhangen met de productie (de verkoper kan eventueel bepaalde
werkzaamheden zelf uitvoeren of uitbesteden) en op het einde van de
teeltcyclus verkoopt de eigenaar van het veld de opbrengst van zijn
teelt aan de verkoper. In dat geval is de eigenaar van het veld
aansprakelijk voor de opbrengst tot dit product wordt verkocht en
moet hij de registers bijhouden. Hij moet eventueel de noodzakelijke
informatie opvragen bij de koper of de aannemer als die bepaalde
werkzaamheden hebben uitgevoerd.
De randvoorwaarden en de rechten op één enkele areaalbetaling zijn niet
van invloed op het vastleggen van de aansprakelijkheid op het vlak van
de veiligheid van de voedselketen en meer in het bijzonder het bijhouden
van de registers. Het bepalen van de rechten op één enkele
areaalbetaling hangt niet af van het FAVV maar van de gewestelijke
overheden.
2.


Vraag
Kunnen de operatoren die zaden voor derden sorteren en omhullen, voor
deze activiteiten worden geauditeerd met de gids G-033?



Antwoord
De gids G-033 kan gebruikt worden om het sorteren en de behandeling
van zaden te auditeren.

B. Registratie
1.


Vraag
Moeten de activiteiten van een aannemer van land- en tuinbouwwerken
bij het Agentschap worden geregistreerd?
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Antwoord
De activiteiten van een aannemer van land- en tuinbouwwerken moeten
bij het Agentschap worden geregistreerd bij middel van het
« aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een
erkenning »
dat
beschikbaar
is
op
het
internet
(http://www.afsca.be/erkenningen/).
De activiteiten van een aannemer van land- en tuinbouwwerken zijn in de
activiteitenboom van het Agentschap vermeld. Elke aannemer wordt
PL33 loonwerker; AC89 loonwerk voor land- en tuinbouw met gebruik en
opslag van gewasbeschermingsmiddelen; PR126 product niet
gespecificeerd,
 PL33 loonwerker; AC90 loonwerk voor land- en tuinbouw met
gebruik en zonder opslag van gewasbeschermingsmiddelen;
PR126 product niet gespecificeerd,
 PL33 loonwerker; AC91 loonwerk voor land- en tuinbouw zonder
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; PR126 product niet
gespecificeerd.

2.


Vraag
Moet een loonwerker een specifieke activiteit van vervoer melden aan het
FAVV als hij producten voor de landbouwer vervoert?



Antwoord
Ja, behalve indien de activiteit beperkt is tot het vervoer van geoogste
gewassen naar de rand van het veld of indien de activiteit beperkt is tot
het vervoer van gewassen van het veld waar de loonwerker deze geoogst
heeft naar de boerderij die geteeld heeft.

3.


Vraag
Moet een loonwerker die pesticiden, zaden, meststoffen gebruikt voor zijn
diensten bij zijn klanten en die deze gebruikte pesticiden, zaden,
meststoffen factureert, een specifieke groothandelsactiviteit melden aan
het FAVV en valt deze loonwerker ook onder het toepassingsgebied van
de gids G-038?



Antwoord
Indien de loonwerker alleen de producten factureert die hij bij zijn klanten
gebruikt en als hij deze producten niet direct aan andere operatoren
levert, moet hij geen groothandelsactiviteit melden aan het FAVV. Hij kan
zich ook beperken tot het gebruik van de gids G-033. Daarentegen,
indien de loonwerker deze producten ook aan andere operatoren levert,
moet hij de specifieke groothandelsactiviteit(en) melden en valt hij ook
onder het toepassingsgebied van de gids G-038.
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4.


Vraag
Moet een loonwerker die zaaizaad, graan, aardappelen,… met
gewasbeschermingsmiddelen behandelt een specifieke activiteit
aangeven?



Antwoord
Neen (= impliciete activiteit voor PL33-AC89-PR126 of PL33-AC90PR126).

5.


Vraag
Moeten de “machineringen” hun activiteit bij het Agentschap melden?



Antwoord
Dit hangt af van de aard van de activiteiten.
Indien een “machinering” zich beperkt tot het verhuren of ter beschikking
stellen van landbouwmaterieel aan operatoren (al dan niet leden van de
“machinering”), is er geen activiteit die aan het Agentschap moet gemeld
worden.
Indien de “machinering” (al dan niet gefactureerde) landbouwwerken
uitvoert voor rekening van operatoren (al dan niet leden van de
“machinering”), moet zij zich als loonwerker bij het Agentschap opgeven.

6.


Vraag
Moet een loonwerker die graan voor de derde droogt een specifieke
activiteit aangeven?



Antwoord
Ja, indien hij geen groothandelaar is, moet hij een activiteit van opslag
aangeven en afhankelijk van het geval:
 PL31 opslagbedrijf; AC125 opslag buiten de kleinhandel; PR16
diervoeders,
 PL31 opslagbedrijf; AC81 opslag op omgevingstemperatuur buiten
de kleinhandel; PR52 levensmiddelen.

7.


Vraag
Worden de operatoren die zaden voor boeren sorteren en omhullen, door
het Agentschap beschouwd als loonwerkers?
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Antwoord
Deze operatoren worden door het Agentschap beschouwd als
loonwerkers. Afhankelijk van de situatie, moeten ze zich registreren als:
 PL33 Loonwerker – AC89 Loonwerk voor land- en tuinbouw met
gebruik en opslag van gewasbeschermingsmiddelen – PR126
Product niet gespecificeerd
of
 PL33 Loonwerker – AC90 Loonwerk voor land- en tuinbouw met
gebruik en zonder opslag van gewasbeschermingsmiddelen –
PR126 Product niet gespecificeerd
of
 PL33 Loonwerker – AC91 Loonwerk voor land- en tuinbouw
zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen – PR126
Product niet gespecificeerd

8.


Vraag
Worden de operatoren die zaden sorteren, omhullen en verkopen, door
het Agentschap beschouwd als loonwerkers?



Antwoord
Deze operatoren worden niet door het Agentschap beschouwd als
loonwerkers. Ze moeten zich registreren als groothandelaren in zaden.

C. Traceerbaarheid
1.


Vraag
Binnen welke termijn moet de informatie over door aannemers verrichte
werken aan de landbouwers worden verstrekt?



Antwoord
De gids schrijft voor dat de informatie binnen 7 dagen na uitvoering van
de werken moet worden verstrekt. Het Agentschap eist echter alleen een
strikte naleving van die termijn:
 voor groente- en fruitteelten, ongeacht om welke activiteit het gaat
(inzaai, behandeling, oogst,…),
 voor alle teelten als de aannemer behandelingen met
bestrijdingsmiddelen uitvoert,
In andere gevallen is een termijn van een maand voor het doorsturen van
de informatie aanvaardbaar.

PB 07 – FAQ (G-033) – REV 7 – 2009 - 12/13

2.


Vraag
Wat zijn de voorschriften voor het verstrekken van informatie aan de
landbouwer als de aannemer niet door de landbouwer zelf werd
aangeduid maar door een bedrijf waarmee de landbouwer een
teeltcontract heeft?



Antwoord
Er moet dan worden nagegaan wie verantwoordelijk is voor de
gewassen.
Als de landbouwer zijn grond beschikbaar stelt en zich niet bezighoudt
met de productie en er niet de eigenaar van is, moet hij niet in kennis
worden gesteld.
Als de landbouwer daarentegen een contract heeft met een bedrijf om
iets te produceren, als werken worden uitgevoerd door een door dat
bedrijf gestuurde aannemer en het gewas eigendom is van de
landbouwer die het uiteindelijk verkoopt aan het bedrijf waarmee hij een
contract heeft, blijft de landbouwer verantwoordelijk voor het gewas. De
landbouwer moet in die gevallen in kennis worden gesteld van de door
de aannemer uitgevoerde werken. Concreet moet de
informatieverstrekking worden geregeld binnen de overeenkomst tussen
de aannemer en het bedrijf dat hem aanstelt. In een schriftelijke
overeenkomst moet worden vastgelegd dat het bedrijf aan de aannemer
de informatie verstrekt die hij nodig heeft om zijn verplichtingen op het
vlak van informatieverstrekking aan de verantwoordelijke landbouwer te
kunnen nakomen.

D. Bestrijdingsmiddelen
1.


Vraag
Mag een aannemer bestrijdingsmiddelen die aan landbouwers
toebehoren, bewaren?



Antwoord
Ja, deze bestrijdingsmiddelen moeten echter duidelijk worden
geïdentificeerd. Bovendien moet de aannemer een goede IN en OUT
traceerbaarheid garanderen en zijn klanten de nodige informatie
bezorgen voor het bijhouden van hun registers. Bij problemen ivm met
opgeslagen bestrijdingsmiddelen, is de aannemer verantwoordelijk.
Indien hij bestrijdingsmiddelen afkomstig van buurlanden en bestemd
voor bespuitingen in het buitenland bewaart, moet hij over een toelating
voor de import en export beschikken.
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2.


Vraag
Wanneer een loonsproeier bij hem thuis bidons met
gewasbeschermingsmiddelen voor zijn klanten opslaat, mag hij die
stockeren zonder ze per klant op te splitsen? Mogen de bidons worden
"opgesplitst"?



Antwoord
De situatie verschilt al naargelang het gewasbeschermingsmiddel aan de
loonwerker of aan de landbouwer toebehoort.
In het eerste geval zal de loonwerker het sproeien aan de landbouwer
factureren. Er is geen probleem in geval er bij verschillende landbouwers
met dezelfde bidon wordt gesproeid.
In het tweede geval werd het product aan de landbouwer gefactureerd. Er
is geen bezwaar dat de loonwerker de gewasbeschermingsmiddelen van
de landbouwer bij hem thuis bewaart, maar op het niveau van de
landbouwer moet de traceerbaarheid behouden blijven (zie de vorige
vraag). De koper moet de aankoopfactuur bewaren waarop hij het aantal
verpakkingen die hij aankocht vermeldt. Het is bovendien niet toegelaten
uit de verpakking van een landbouwer producten te halen ten voordele
van andere landbouwers, noch om van een verpakking naar een andere
over te hevelen (pesticiden moeten immers in hun oorspronkelijke
verpakking bewaard worden). Door dergelijke praktijken kan de
traceerbaarheid op het niveau van de landbouwer niet behouden blijven.
Indien gewasbeschermingsmiddelen van landbouwers bij de loonwerker
worden bewaard, moeten ze eveneens duidelijk worden geïdentificeerd
en dit steeds met het oog op een goede traceerbaarheid.

