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KWALITEITSOVEREENKOMST 2020 
Inname granen tussen diervoederfabrikant / handelaar en primaire producent 

Ondergetekende:    
Naam en Voornaam:        

Adres:       

Postnummer + gemeente:       

 
verklaart als landbouwer-producent van plantaardige producten bestemd voor de menselijke of dierlijke 
voeding zich te verbinden tot wat volgt: 
1. De door hem/haar geleverde granen zijn van gezonde, deugdelijke handelskwaliteit en leveren geen 

gevaar op voor de gezondheid van mens en dier; 
2. De geleverde granen voldoen aan de wettelijke normen betreffende gewas- en 

voorraadbeschermingsmiddelen;  
3. Eventuele droging en/of reiniging en/of opslag van geoogste producten worden uitgevoerd in nette en 

daartoe bestemde installaties;(met inbegrip van overslagmateriaal en toestellen voor na-
oogstbehandelingen) 

4. De geoogste producten worden in het gehele traject van teelt, oogst, transport en opslag gescheiden van 
producten die niet geschikt zijn voor gebruik in de voeder- en/of voedselketen; 

5. De leveringen bevatten geen verboden producten zoals: mest, urine, met bestrijdingsmiddelen behandeld 
zaaizaad, dierlijke producten, slib, e.a.; 

6. De maximum hoeveelheden aan ongewenste stoffen (zoals moederkoren, botanische onzuiverheden, 
mycotoxines, residu's van pesticiden, zware metalen, dioxines) worden niet overschreden rekening 
houdende met de wettelijke normen en de normen van de door OVOCOM opgesteld FCA Standaard (cf. 
Technische documenten AT-09 en BT-01: www.ovocom.be ). 

7. De granen zijn vrij van dierlijke eiwitten. Tevens zijn alle maatregelen genomen die noodzakelijk zijn om 
besmetting met deze dierlijke eiwitten te voorkomen. 

8. De granen worden tijdens het hele voortbrengingsproces op hygiënische wijze behandeld, zodat de 
microbiële kwaliteit wordt beheerst. Dit is gericht op de voorkoming van besmetting met 
ziekteverwekkende micro-organismen (schimmels, gisten, bacteriën, …); 

9. Het transport bestemd voor de afnemer uit te voeren met eigen materieel of het te laten uitvoeren door een 
FCA-gecertificeerde transporteur, tenzij het een secundair transport betreft (van het veld naar de afnemer) 
dat moet worden toevertrouwd aan een loonwerker die specifiek gecertificeerd werd voor de Vegaplan 
Standaard “secundair transport” (onder de verantwoordelijkheid van de primaire producent); 

10. Transportmiddelen waarin de geoogste producten worden vervoerd zijn schoon, droog en vrij van 
restanten en geur van vorige ladingen. Na transport van mest en/of slib wordt het transportmiddel 
eerst grondig gereinigd met water en ontsmet voordat granen worden getransporteerd. Het FCA-
reinigingsschema “desinfectie” is van toepassing (zie doc. AT-06 punten 2.3 en 2.4 : www.ovocom.be). 
Bijzondere aandacht zal besteed worden aan de luchtleidingen en het hydraulische systeem van de 
voertuigen. 

11. Indien niet wordt voldaan aan de bovenstaande kwaliteitsaspecten, wordt de afnemer daarvan zo snel 
mogelijk op de hoogte gesteld. 

 

Opgesteld te :        , op        

  
Handtekening : 

  
      

    
 

 

 
Opmerking: Bij de levering zullen volgende gegevens aan de afnemer kenbaar worden gemaakt: 

• Naam producent 

• Naam perceel of nr. GBCS 

• Aanwezigheid van moederkoren (indien van toepassing). 

• Mogelijkheid van stockage op de hoeve van zowel granen als aardappelen 
 

Voor de Belgische primaire producenten: 
Het ondertekenen van deze kwaliteitsovereenkomst ontheft u niet van de verplichting zich in regel te stellen met 
het KB van 14/11/03 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid (of Europese Verordening (EG) 
Nr. 183/2005). Indien u Vegaplan Standaard gecertificeerd bent, voldoet u aan de voorwaarden en ontslaat 
dit u van de ondertekening van deze overeenkomst (info :  www.vegaplan.be) 
 
 

http://www.ovocom.be/
http://www.ovocom.be/
http://www.vegaplan.be/
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NORMENTABEL VOOR DE ONTVANGST VAN GRANEN  

CONTAMINANT 
AFKEURGRENS 

FCA-ref 
(feed) 

BELGISCHE of EU 
WETGEVING(feed 

of food) 
Feed Food 

MYCOTOXINES 

DON (granen andere 
dan harde tarwe, 
haver en maïs 

8 mg/kg* 

1.25 mg/kg 

FCA AT-09 
Ver. EG 1881/2006 
(+wijz.) DON (ruwe harde 

tarwe en haver) 
1.75 mg/kg 

DON (ruwe maïs) 1.75 mg/kg 

OTA 0.25 mg/kg* 0.005 mg/kg FCA AT-09 
Ver. EG 1881/2006 
(+wijz.) 

ZEA (granen andere 
dan maïs) 2 mg/kg* 

0.10 mg/kg 
FCA AT-09 

Ver. EG 1881/2006 
(+wijz.) 

ZEA (maïs) 0.35 mg/kg 

T-2 + HT-2 (haver) 1 mg/kg* 0.2 mg/kg* 

FCA AT-09 
Aanbeveling 
2013/165/EU 

T-2 + HT-2 (gerst) 0.2 mg/kg* 0.05 mg/kg* 

T-2 + HT-2 (maïs) 0.2 mg/kg* 0.1 mg/kg* 

T-2 + HT-2 (andere 
granen) 

0.1 mg/kg* 0.05 mg/kg* 

FUMONISINE : ruwe 
maïs (verwerking) 

60 mg/kg* 

4 mg/kg 

FCA AT-09 
Ver. EG 1881/2006 
(+wijz.) 

FUMONISINE : maïs 
bestemd voor directe 
menselijke 
consumptie 

1 mg/kg 

AFLATOXINE B1 
(granen) 

0.02 mg/kg 

0.002 mg/kg 

FCA AT-09 
Ver. EG 1881/2006 
(+wijz.) AFLATOXINE B1 

(maïs) 
0.005 mg/kg 

MOEDERKOREN 1000 mg/kg 
500 mg/kg** 

(uitgezonderd maïs) 
FCA BT-01 

RL 2002/32/EG 
(+wijz.) 
Ver. EG 1881/2006 
(+wijz.) 

SCHADELIJKE 
ONKRUIDZADEN 

3000 mg/kg 3000 mg/kg FCA BT-01 
RL 2002/32/EG 
(+wijz.) 

DIOXINE 0.75 TEQ/kg - FCA BT-01 
RL 2002/32/EG 
(+wijz.) 

PESTICIDEN 
Pesticide EU-MRL’s 
database http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-
pesticides-database/ 

RL 2002/32/EG 
(+wijz.) ; Ver. EG 
396/2005 (+wijz.) 

ZWARE METALEN 

As (arseen) 2 mg/kg - 

FCA BT-01 

Feed : RL 
2002/32/EG (+wijz.) 
Food : Ver. EG 
1881/2006 (+wijz.) 

Hg (kwik) 0.1 mg/kg - 

Cd (cadmium) 1 mg/kg 
0.1 mg/kg (behalve tarwe 
0.2 mg/kg) 

PB (lood) 10 mg/kg 0.2 mg/kg 

 
 

* Actiegrens 
** Interventienorm 
NB: Wij raden aan deze normen op de achterzijde van het contract te zetten. 
Zie eveneens: www.ovocom.be  (Normentabel – BT-01 – punt 5). 
 

Waarschuwing :  
De normen vermeld in dit document kunnen onderhevig zijn aan veranderingen ingevolge 
wijzigingen aan de vigerende regelgevende teksten (wetgeving en FCA Standaard).  

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/
http://www.ovocom.be/

