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BT-18: Leveringen af-boerderij

1. Definitie
Levering af-boerderij: de rechtstreekse verzending van voedermiddelen van plantaardige
oorsprong, geproduceerd door een primaire producent (landbouwer) vanuit zijn eigen installaties naar
een klant van de FCA-gecertificeerd bedrijf. De verzending gebeurt voor rekening van het FCAgecertificeerde bedrijf, zonder evenwel te passeren langs de installaties van dat bedrijf.

2. Toepassingsgebied
Dit document is van toepassing op alle “leveringen af-boerderij” ongeacht het betrokken
voedermiddel. Het kan bijvoorbeeld gaan om granen, aardappelen of ruwvoeders (stro, hooi, enz.).
Dit document is niet van toepassing:
-

op verzendingen vanuit de installaties van de primaire producent bestemd voor de installaties
van het FCA-gecertificeerde bedrijf;
op opslagdiensten door een landbouwer voor rekening van een FCA-gecertificeerd bedrijf
(waarbij het FCA-bedrijf eigenaar blijft van de goederen). Afhankelijk van de
certificatievoorwaarden (bijvoorbeeld multisitebedrijf of niet) moet deze dienst beschouwd
worden als opslag voor eigen rekening of voor rekening van derden.

3. Database van primaire producenten
Het FCA-bedrijf beheert en onderhoudt een lijst van de primaire producenten van waaruit hij
leveringen af-boerderij uitvoert. Deze databank moet aanwezig zijn en gesorteerd zijn per
voedermiddel dat (mogelijk) onder het systeem van levering af-boerderij valt door minimum een
‘levering af-boerderij’ (bijvoorbeeld volgens de benaming in de Europese voedermiddelencatalogus).
Groeperingen van voedermiddelen zijn niet toegelaten.
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De gegevens worden beheerd volgens het productieseizoen van de grondstof (max. 1 jaar). In de
loop van een seizoen is het bedrijf vrij om primaire producenten toe te voegen aan deze databank.
Het bedrijf mag ook landbouwers verwijderen, tenzij er tijdens het seizoen reeds minstens één
rechtstreekse levering uitgevoerd werd naar een klant vanuit de installaties van deze primaire
producent.
Voor elke primaire producent op de lijst beschikt de exploitant over:



een engagement van de primaire producent om de goede praktijken uit bijlage 1 van dit
document te respecteren (behalve als de primaire producent Vegaplan-gecertificeerd is), en ;
een plaatsbeschrijving van de installaties van de primaire producent die de opslag doet, en
van de bewaaromstandigheden van de voedermiddelen. Deze geschreven plaatsbeschrijving
herneemt minstens de elementen van bijlage 2 van dit document.

Het engagement van de primaire producent moet elke 3 jaar hernieuwd worden. De plaatsbeschrijving
moet jaarlijks opgesteld worden.
Een ‘levering af-boerderij’ mag niet worden uitgevoerd als het FCA-bedrijf niet beschikt over het
engagement (of de Vegaplan-certificatie) of de plaatsbeschrijving.

4. Toezicht
4.1.

Primaire producenten
4.1.1. Bezoek van de installaties en controle van de goederen voor
het contract

Het bedrijf bezoekt de installaties ter plekke (zie minimum inhoud plaatsbeschrijving in bijlage 2) en
controleert het voedermiddel voordat hij het aankoopcontract tekent met de primaire producent. De
parameters die gecontroleerd moeten worden bij het voedermiddel moeten worden verduidelijkt in
een document.
Ten laatste bij het sluiten van de koopovereenkomst, communiceert het bedrijf aan de landbouwer:
de goede praktijken uit bijlage 1 ;
de specifieke richtlijnen die moeten worden toegepast in het kader van deze opslag.

4.1.2. Controle van de goede praktijken
Het bedrijf moet zich ervan verzekeren, per primaire producent, dat de goede parktijken uit bijlage 1
worden toepast. Deze check gebeurt in de installaties van de primaire producent. Het minimum aantal
sites van primaire producenten dat gecontroleerd moet worden door het FCA-bedrijf is opgenomen in
onderstaande tabel:
Aantal primaire producenten x * per
voedermiddel van plantaardige oorsprong
op de lijst
1 tot 2
3 tot 6
7 tot 12
13 tot 20
21 tot 24
25 tot 50
51 tot 74

Aantal jaarlijks te controleren sites van
primaire producenten per jaar en per
voedermiddel
1
2
3
4
5
2 + √x, naar boven afgerond
3 + √x, naar boven afgerond
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75 tot 100
Meer dan 100

5 + √x, naar boven afgerond
6 + √x, naar boven afgerond

* waar x het aantal primaire producenten is die opgenomen is in de database, met uitzondering van
deze die beschikken over een Vegaplan certificatie.
Het FCA-gecertificeerde bedrijf legt de sites vast van de primaire producenten die hij wil controleren.
Dit gebeurt op basis van een specifieke gevarenanalyse. Deze houdt rekening met:
 het resultaat van de plaatsbeschrijving van de installaties en van de
bewaaromstandigheden van mogelijke producten (zie bijlage 2);
 de opslagcapaciteit;
 de voorzieningen (bijv. ventilatie);
 de identificatie van afwijkingen tijdens de laatste controle (ten opzichte van de goede
praktijken gedefinieerd in bijlage 1).
Het bedrijf documenteert en verduidelijkt de criteria die het gebruikt om deze specifieke
gevarenanalyse op te stellen.
Als het bedrijf dat wil (en de omstandigheden dit toelaten) mag de controle van de goede praktijken
uitgevoerd worden op het zelfde moment als het bezoek voor het contract.
In de mate van het mogelijke moeten elk jaar verschillende sites gecontroleerd worden door het FCAbedrijf, tenzij er afwijkingen werden vastgesteld tijdens een eerdere controle.
Het FCA-bedrijf moet:
verduidelijken wat de kwalificaties en de competenties zijn van het personeel dat
verantwoordelijk is voor de plaatsbeschrijving en voor de controle van de sites van primaire
producenten, en ;
dit personeel opleiden.
Als er afwijkingen worden vastgesteld ten opzichte van de goede praktijken uit bijlage 1 moet de
exploitant een geschreven actieplan opstellen met de betrokken primaire producent.
Tijdens de leveranciersevaluatie van de primaire producent moet het FCA-bedrijf nagaan of dit
actieplan nageleefd wordt.
Norm NF V30-001 « goede praktijken voor teelt en opslag in de boerderij »
De NF V30-001 norm is een Franse norm (opgesteld door ARVALIS/ Hyperion) die alleen van
toepassing is in Frankrijk. Ze bestaat uit een verzameling eisen en aanbevelingen voor goede
praktijken voor teelt en opslag in de boerderij. De norm kan worden gebruikt door elke primaire
producent van zachte en harde tarwe bestemd voor humane voeding, van brouwgerst, zoete
maïs, graan of voedermaïs.
Sites van primaire producenten die gecontroleerd worden in het kader van de norm V30-001
kunnen ook als gecontroleerd beschouwd worden in het kader van de rechtstreekse levering afboerderij. Het FCA-bedrijf behoudt zich wel het recht voor om de goede praktijken te controleren
voor het luik transport zoals gedefinieerd in bijlage 1 (bijvoorbeeld in geval van een klacht of
twijfel).
Als het bedrijf de V30-001 norm wil gebruiken als hulpmiddel voor de controle in het kader van
dit document, dan moet het toch nog steeds beschikken over:
 het engagement van de landbouwer om te voldoen aan de goede praktijken uit bijlage
1, en;
 over de plaatsbeschrijving van de installaties van de primaire producent (minimale
inhoud: bijlage 2).

4.2.

Voedermiddelen
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Het bedrijf integreert de volumes aan voedermiddelen die rechtstreeks geleverd zijn vanuit de
primaire producent in haar monitoringplan.
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Bijlage 1: Goede praktijken primaire producenten

Opslag

Voorbereiding van de opslag

De primaire producent moet:
1. het onderhoud verzorgen van de directe omgeving van de gebouwen en/of opslagruimten;
2. de goede doorstroming verzekeren van regenwater en afwatering om de degradatie/bederf
van de opgeslagen producten te vermijden;
3. beschikken over opslaginstallaties waarin elke mogelijke vermenging van het opgeslagen
product met andere producten (zaden, gewasbeschermingsmiddelen, ...), materialen of afval
voorkomen wordt;
4. de opslagfaciliteiten en het overslagmateriaal in goede staat bewaren om de risico’s op
contaminatie door vreemde voorwerpen en de ontwikkeling van schimmels en insecten te
vermijden;
5. het opslagmateriaal en de opslaginstallaties reinigen voor gebruik;
6. zich ervan verzekeren dat de voorgeschiedenis van het gebouw geen onbeheersbaar risico
met zich meebrengt voor de kwaliteit van de producten die moeten worden opgeslagen (antikiemmiddelen voor aardappelen, kunstmest, dieren, etc.);
7. de opslagruimten identificeren;
8. indien nodig insectenbestrijding en desinfectie toepassen in de lege opslagruimten in
overeenstemming met de voorschriften en eventuele lastenboeken;
9. de uitgevoerde bestrijdings- en desinfectiemaatregelen registreren (datum, bestrijdings- en/of
desinfectieproduct, behandelde installatie);
10. een rattenbestrijdingsplan uitwerken waarbij elke contaminatie wordt vermeden tussen de
opgeslagen producten en de bestrijdingsmiddelen tegen ratten;
11. indien nodig, een vogelbestrijdingsplan opstellen;
12. erop letten dat huisdieren uit de opslagruimten en -zones worden geweerd;
13. het FCA-gecertificeerde bedrijf informeren bij elke belangrijke wijziging in de opslagplaatsen
die een impact kan hebben op de kwaliteit van de opgeslagen producten.

Opslag
De primaire producent moet de richtlijnen van het FCA-gecertificeerde bedrijf volgen.
1. Daarbij moet hij zich er, voordat hij opslaat, van verzekeren dat het product in goede
omstandigheden kan worden opgeslagen (denk bijvoorbeeld aan vocht bij granen);
2. Indien nodig moet de producent het product geschikt maken voor opslag (bijv. drogen voor
graan);
3. Indien nodig moet de producent het product dat zal worden opgeslagen desinfecteren of
behandelen met bestrijdingsmiddelen, zodat het voldoet aan de vereisten van de wetgeving of
van mogelijke lastenboeken;
4. De producent moet de uitgevoerde desinfectie of behandelingen met bestrijdingsmiddelen
registreren (datum, product, dosis, lot, behandeld tonnage) en dit communiceren op basis van
de richtlijnen van het FCA-gecertificeerde bedrijf.

Opslag, monitoring van de opslag

De primaire producent moet de richtlijnen van het FCA-gecertificeerde bedrijf volgen. Hierbij moet hij:
1. de richtlijnen van de exploitant respecteren voor wat betreft de monitoring van de opgeslagen
producten (bijv. ventilatie);
2. regelmatig de parameters van het opgeslagen product controleren (bijv. de temperatuur van
de granen registreren) bij opslag van lange duur (langer dan 4 maanden na oogstdatum);
3. regelmatig het opgeslagen product controleren (geur, visuele controle, aanwezigheid van
insecten);
4. elke uitgevoerde controle registreren (temperatuur, verwarming, bederf van het product,
aanwezigheid van insecten, enz.);
5. elk incident omtrent de bewaring die de kwaliteit van de opgeslagen producten negatief zou
kunnen beïnvloeden doorgeven aan het FCA-gecertificeerde bedrijf.
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Transport / verzending naar de klant van de exploitant
In het geval van rechtstreekse levering van goederen uit de installaties van een primaire producent
naar de klant van het FCA-bedrijf, moet de primaire producent:
1. elk incident omtrent de bewaring die de kwaliteit van de opgeslagen producten negatief zou
kunnen beïnvloeden doorgeven aan het FCA-gecertificeerde bedrijf vóór verzending;
2. de geladen goederen controleren voor verzending (ten minste op aanwezigheid van insecten
en schimmels, geur, visuele controle);
3. vóór het laden, en dan liefst visueel, nagaan of de containers (bijv. het voertuig):
a. proper, droog, geurloos en correct onderhouden zijn;
b. geen parasieten of knaagdieren bevatten (in de breedste zin van het woord);
c. geen zichtbare residuen bevatten van voorgaande ladingen en/of reinigingsmiddelen;
d. compatibel zijn met het laden en het transporteren van specifieke producten;
e. geschikt zijn voor het vereiste transport en een afgesloten geheel vormen.
4. zich ervan verzekeren dat er een representatief staal bestaat van elke verzending. Dit staal
moet dan ook bewaard worden in de gepaste omstandigheden. De verzendingsstalen moeten
bewaard worden gedurende 3 maanden zonder afbreuk te doen aan de geldende wetgeving;
5. zich ervan verzekeren dat regen en neerslag tijdens het transport niet kunnen doordringen tot
de laadruimte;
6. gebruik maken van propere en correct bevestigde zeildoeken;
7. ervoor zorgen dat de containers geïdentificeerd zijn (nummerplaat, nummer cel vrachtwagen,
enz.);
8. de referenties van de transportmiddelen die gebruikt zijn bewaren voor elke verzending.
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Bijlage 2: Plaatsbeschrijving van de installaties van de primaire producenten

Identificatie
Naam:
Voornaam:
Adres inrichting:
Adres site:
Gebouw:
Datum:

Vragen
Ontvangst
1. Hoe vult u de installaties / opslagruimten?
1.1 Rechtstreekse leging in het gebouw?
1.2 Stortput?
1.2.1 Zo ja, is deze beschut? Bedekt?
1.3 Andere (Te verduidelijken)
Voorbereiding opslag
2. Reinigt u uw opslaginstallaties voor gebruik?
3. Heeft u een systeem van knaagdierenbestrijding?
3.1 Zo ja, gaat het om fysieke middelen? (bijv. vallen)
3.2 Zo ja, gebruikt u bestrijdingsmiddelen tegen ratten?
3.3 Zo ja, welk product?
4. Gebruikt u bestrijdingsmiddelen tegen vogels?
4.1 Zo ja, welke maatregelen?
5. Beschikt u over behandelingsmiddelen voor de (lege) installaties?
5.1 Zo ja, welke?
5.2 Indien behandeling (bijv. bestrijding van insecten), is deze dan
geregistreerd?
Het opslaan van het product
6. Controleert u het product voordat u het opslaat? (bijv. op vocht)
6.1 Zo ja, registreert u de informatie dan?
7. Als het product niet geschikt is voor opslag, neemt dan maatregelen?

Capaciteit (in ton)

Antwoorden

Ja
Ja
Ja
Ja

/
/
/
/

Nee
Nee
Nee
Nee

/
/
/
/

Opmerkingen

NVT
NVT
NVT
NVT

Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee / NVT
Ja / Nee / NVT
Op te lijsten
Ja / Nee / NVT
Aan te duiden
Ja / Nee / NVT
Aan te duiden
Ja / Nee / NVT
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
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Vragen

Antwoorden

7.1 Zo ja, welke?
7.2 Doet u eventueel beroep op derden voor deze maatregelen?
8. Beschikt u over een droger?
8.1 Zo niet, doet u dan beroep op een derde om het product dat u wil
opslaan te drogen?
Opslag
9. Op welke manier slaat u het product op?
9.1 Plat?
9.1.1 Opslagcapaciteit (in ton)
9.1.2 Type ondergrond (gladde beton, gepolijste beton,
aangestampte aarde, enz.)
9.1.3 Dedicated opslag voor dat product
9.1.4 Indien niet, welk ander product wordt er dan opgeslagen?
9.1.5 Indien niet, bestaat er dan een fysieke scheiding of scheiding
in tijd tussen deze andere activiteit(en) en de opslagactiviteit?
9.2 In cellen?
9.2.1 Opslagcapaciteit (in ton)
10. Identificeert u de inhoud (per product) van uw verschillende
opslagruimten?
11. Welk(e) materiaal/materialen mag u opslaan in uw installaties?
12. Worden de producten beschut opgeslagen tegen slechte
weersomstandigheden en andere bronnen van vocht?
13. Beschikt u over reinigingsmateriaal voor het product? (ontstener,
sorteerder, enz.)
13.1 Zo ja, gebruikt u deze dan systematisch?
14. Beschikt u over een ventilatiesysteem?
14.1 In het geval van ventilatie, registreert u dan deze operaties?
15. Beschikt u over bestrijdingsmiddelen tegen insecten?
15.1 In het geval van bestrijdingsmiddelen tegen insecten, registreert u
dan deze operaties?
16. Beschikt u over behandelingsmateriaal?
16.1 In het geval van behandelingsmateriaal, registreert u dan deze
operaties?
17. Beschikt u over ontsmettingsmiddelen?

Aan te duiden
Ja / Nee
Ja / Nee / NVT

Opmerkingen

Ja / Nee / NVT

Ja / Nee
Te verduidelijken
Te verduidelijken
Ja / Nee
Te verduidelijken
Ja / Nee / NVT
Ja / Nee / NVT
Te verduidelijken
Ja / Nee
Te verduidelijken
Ja / Nee
Ja / Nee / NVT
Ja
Ja
Ja
Ja

/
/
/
/

Nee / NVT
Nee / NVT
Nee
Nee / NVT

Ja / Nee
Ja / Nee / NVT
Ja / Nee
Ja / Nee / NVT
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Vragen
17.1 In het geval van ontsmettingsmiddelen, registreert u dan deze
operaties?
Monitoring tijdens opslag
18. Controleert u tijdens de opslag:
18.1 De geur?
18.2 De aanwezigheid van schadelijke organismen?
18.3 De aanwezigheid van schimmels?
18.4 Andere parameters?
18.5 Als het gaat om granen, controleert u dan aanvullend…
18.5.1 de aanwezigheid van insecten?
18.5.2 de aanwezigheid van granen die aan het kiemen zijn?
18.5.3 de temperatuur van de granen?
18.5.3.1
Zo ja, beschikt u dan over een overzicht van de
temperatuurverschillen in de granen?
Product(en) mogelijk aanwezig op plaatsbeschrijving
19. Zijn er producten aanwezig in de opslagruimte(n)?
19.1 Zo ja, welke?
19.2 Zo ja, wat is de algemene staat van deze producten?

Antwoorden

Opmerkingen

Ja / Nee

Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Te verduidelijken
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Te verduidelijken
Ja / Nee
Te verduidelijken
Te verduidelijken

Opmerkingen / Bijkomende observaties
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