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OVOCOM VERWELKOMT ALGEMEEN BELGISCH VLASVERBOND ALS NIEUW LID
Tijdens de Algemene Vergadering van OVOCOM, het overlegplatform voor ondernemingen actief
in de diervoederketen, werd het Algemeen Belgisch Vlasverbond, de beroepsorganisatie van de
Belgische vlasteelt en vlasvezelbereiding, verwelkomd als nieuw lid van de vereniging. Hierdoor
telt OVOCOM nu in totaal 15 leden.
“Het garanderen van een veilig en kwaliteitsvol diervoeder doorheen de hele keten van productie,
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overleg met bedrijven, de overheid en andere organisaties, de GMP standaard. De correcte
toepassing van de GMP wordt gecontroleerd door onafhankelijke certificatie-instellingen.” De GMP
standaard dient als leidraad voor ondernemingen van alle schakels die betrokken zijn bij diervoeders.
Reeds meer dan 2000 bedrijven, in binnen- en buitenland, zijn ondertussen door onafhankelijke
certificatie-instellingen GMP gecertificeerd. “Wij zijn dan ook zeer verheugd dat de Belgische
vlassector zich aansluit bij ons initiatief en het belang van voeder- en voedselveiligheid mee
onderschrijft.”
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handel, opslag en transport is en blijft een absolute prioriteit” zegt Kathleen Spenik, voorzitter
van OVOCOM. “Daarom beheert OVOCOM, in nauwe samenwerking en door middel van continu

Het Algemeen Belgisch Vlasverbond vzw telt ongeveer 90 leden, die voornamelijk gevestigd zijn in de
provincies West- en Oost-Vlaanderen. Een 50-tal van de aangesloten bedrijven zijn actief in de eerste
verwerking van het strovlas, waarbij lange en korte vlasvezels, lijnzaad, vlaslemen, enz. worden
geproduceerd. Het lijnzaad kan gebruikt worden in de diervoederproductie. De meeste van deze
eerste verwerkers liggen, via seizoenpacht, ook aan de basis van de teelt van vezelvlas, waarvan het
areaal in België zich de laatste jaren stabiliseert op ca. 11.500 ha.

“Door lid te worden van OVOCOM, wil het Algemeen Belgisch Vlasverbond voor zijn ledenproducenten van lijnzaad een gezamenlijk kader scheppen, waarbinnen zij optimaal begeleid kunnen
worden om te voldoen aan alle wettelijke voorschriften, zodat de sector een bijdrage kan leveren aan
een veilige en kwaliteitsvolle diervoederproductie”, aldus Christiaan Vlaemynck, directeur van het
Algemeen Belgisch Vlasverbond.

Voor meer informatie : Katrien D’hooghe, Manager OVOCOM vzw, 02/514 01 86, info@ovocom.be

11/05/2012- 1/1

