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BT-05 : Sectorale bemonstering
1. Inleiding
In document ‘AT-05 : Bemonstering en analyse’ staat in detail uitgelegd waaraan een
bemonsteringsplan moet voldoen. De statistische basis van de bemonsteringsplannen wordt ook in
detail toegelicht in dit document.
In de praktijk is het zo dat bedrijven voor bepaalde diervoeders dezelfde gevaren onderzoeken. Zo zal
bij granen bijvoorbeeld vaak een onderzoek naar mycotoxines gebeuren. Er zijn dan twee
mogelijkheden:
-

ofwel onderzoekt het bedrijf individueel deze “diervoeder/gevaar” combinaties;
ofwel wordt op sectoraal niveau samengewerkt en het aantal analyses op deze
“diervoeder/gevaar” combinaties op sectoraal niveau verdeeld

De sectorale aanpak heeft als voordeel dat individuele ondernemingen minder analyses moeten
uitvoeren. De inspanningen worden immers evenredig verdeeld over de gehele sector, waarbij grotere
bedrijven relatief meer analyses uitvoeren dan kleinere bedrijven. Door deze samenwerking kan een
individueel bedrijf toch genieten van meer analyseresultaten dan wanneer het helemaal alleen zou
optreden. Op sectoraal niveau kan er door de groep van analyseresultaten een beter totaaloverzicht
bekomen worden van een bepaalde problematiek. Om een sectorale bemonstering mogelijk te maken
moet er een goede coördinatie bestaan op sectorniveau.
1

Indien een onderneming deelneemt aan een sectoraal bemonsteringsplan dan kan het voor die
“diervoeder/gevaar” combinaties die voorkomen in zijn individuele bemonsteringsplan verwijzen naar
het sectorale plan.
Dit document ‘BT-05 : Sectorale bemonstering’ gaat dieper in op de voorwaarden die OVOCOM stelt
aan een dergelijk sectoraal bemonsteringsplan.

2. Doel sectorale bemonstering
Via een sectorale bemonstering kan een federatie een beter inzicht krijgen in potentieel risicovolle
diervoeders. Door met de volledige groep van bedrijven te werken moeten per bedrijf minder analyses
uitgevoerd worden en heeft men als totaalbeeld toch een representatieve bemonstering.
Door de sectorale bemonsteringsplannen nadien te bundelen over de gehele keten ontstaat een nog
beter beeld van mogelijke risico’s. Vaak worden immers dezelfde diervoeders bemonsterd. Door de
analyseresultaten naast elkaar te leggen kunnen de bemonsteringsplannen verder worden verbeterd.

3. Doelgroep
Representatieve verenigingen van bedrijven die een sectorale bemonstering wensen toe te passen
dienen dit document te volgen.
Opdat de representativiteit van een vereniging niet ter discussie zou staan, moeten de lijst van
aangesloten leden en de statuten van de vereniging aan OVOCOM worden overgemaakt.
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4. Indiening en goedkeuring van het sectorale bemonsteringsplan bij
OVOCOM
Een federatie die een sectorale bemonstering wenst toe te passen, dient een uitgewerkt
bemonsteringsplan aan OVOCOM over te maken. De statistische onderbouwing, beschreven in punt
6.3 van het document ‘AT-05 : bemonstering en analyse’, dient uiteraard gerespecteerd te worden.
Het uitgewerkte bemonsteringsplan kan per mail aan info@ovocom.be worden bezorgd
Het sectorale bemonsteringsplan wordt ten laatste op 15 januari, van het jaar waarin het sectoraal
plan wordt toegepast, aan OVOCOM overgemaakt. OVOCOM geeft eventuele opmerkingen op dit plan
door voor 1 februari. Indien deze termijn door OVOCOM niet wordt gerespecteerd wordt het
bemonsteringsplan als aanvaard beschouwd.
De eventueel door OVOCOM gegeven opmerkingen worden verwerkt door de betrokken federatie. Een
gecorrigeerd bemonsteringsplan wordt aan OVOCOM overgemaakt binnen de week. Het OVOCOMsecretariaat kan het bemonsteringsplan vervolgens, opnieuw binnen de week, goedkeuren of
afkeuren. Indien de betrokken federatie in beroep wil gaan tegen een beslissing van het OVOCOM
secretariaat dan kan deze kwestie in de Raad van Bestuur behandeld worden, waar beide partijen
gehoord worden en de bestuurders met gewone meerderheid van stemmen kunnen beslissen over de
grond van de zaak.
OVOCOM publiceert op haar website de federaties die beschikken over een aanvaard sectoraal
bemonsteringsplan.

Figuur 1: tijdslijn indiening en goedkeuring sectoraal bemonsteringsplan

5. Melden van analyseresultaten
De analyseresultaten van het voorbije kalenderjaar worden jaarlijks ten laatste op 1 maart aan
OVOCOM overgemaakt. Deze resultaten moeten door de federatie gecommuniceerd worden op een
wijze die de anonimiteit van de deelnemers aan het sectoraal plan bewaart.
Hierbij wordt een overzicht gemaakt van de verschillende diervoeders die onderwerp uitmaakten van
het bemonsteringsplan, een lijst van de deelnemers en de bekomen analyseresultaten.
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De sectorale analyseresultaten worden overgemaakt aan OVOCOM in een formaat dat eenvoudige
digitale verwerking van deze data toelaat.

6. Gebruik van analyseresultaten
De sectorale analyseresultaten die de federaties overmaken worden door OVOCOM gebundeld en ter
beschikking gesteld aan andere federaties die over een, door OVOCOM aanvaard, sectoraal
bemonsteringsplan beschikken.
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