Huishoudelijk reglement van OVOCOMOVOCOM
vzw voor de
borging van de voedselveiligheid van de levering
van diervoeders aan een Nederlandse
melkveehouder
DE RAAD VAN BESTUUR
A.
Overwegende dat OOVOCOMvocom een vereniging zonder winstoogmerk betreft naar
Belgisch recht en het Belgisch overlegplatform voor de diervoedersector is;
Dat OVOCOMOvocom tot doel heeft om de bedrijven in de diervoederketen te voorzien van
een betrouwbaar en geloofwaardig voederveiligheidssysteem;
Dat OVOCOMOVOCOM in 2001 ontstaan is uit de nauwe samenwerking van de vier schakels
uit de diervoederketen (diervoederindustrie, handel, transport, levensmiddelenindustrie) én
deze schakels allemaal dezelfde visie deelden: voederveiligheid en kwaliteit garanderen
doorheen de hele keten van productie, handel, opslag en transport;
Dat OVOCOMOvocom de “Feed Chain Alliance Standaard” (hierna “FCA”) beheert welke als
leidraad dient voor de bedrijven uit de diervoedersector voor de bescherming van de
voedselveiligheid én voor de audit op het niveau van de ondernemingen;
Dat hiervoor een beroep wordt gedaan op onafhankelijke geaccrediteerde certificatie- of
keuringsinstellingen die de naleving van deze standaard controleren waarbij deze certificatieof keuringsinstellingen door OVOCOMOvocom
worden erkend door middel van een
goedkeuringsprocedure;
Dat OVOCOMOvocom ondernemingen tevens ondersteunt bij de uitwerking van een
kwaliteitssysteem door het aanbieden van een uitgebreide database aan documenten,
opleidingen en een professionele helpdesk;
Dat OvocomOVOCOM eveneens de Autocontrolegids Diervoeders (G-001) beheert met als doel
ondernemingen te helpen bij het opmaken en het implementeren van een eigen
autocontrolesysteem;
Dat OvocomOVOCOM tevens de gesprekspartner betreft van de bevoegde Belgische
overheidsinstelling, zijnde het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen,
voor wat betreft de voedselveiligheid van diervoeders; dat de Autocontrolegids Diervoeders
(G-001) die beheerd wordt door OvocomOVOCOM werd gevalideerd door het FAVV;
Dat ook de sectorale bemonsteringsplannen van BFAemefa, FegraSynagra [SC1]en KVBM
werden gevalideerd door het FAVV en het wetenschappelijk comité van het FAVV.

OVOCOMOVOCOM
asbl OVOCOMOVOCOM
vzw
+32 (0)2 514 01 86
Huishoudelijk reglement
I-10

– PressGasthuisstraat
release –31,launch
of new
1000 Brussel
- België
Rue de l’Hôpital 31, 1000 Bruxelles - Belgique
website
Versie 0.10

1/8

03/09/2015
www.ovocomOVOCOM.be

info@ovocomOVOCOM.be

1 / 8877

Overwegende dat de Nederlandse Zuivel Oorganisatie (verder afgekort tot “NZO”) een
vereniging naar Nederlands recht is met rechtspersoonlijkheid en de branchevereniging van
de Nederlandse zuivelindustrie betreft;

B.

Dat NZO de belangen behartigt van 13 zuivelondernemingen die samen ongeveer 98% van
alle melk in Nederland verwerken tot een breed pakket aan zuivelproducten;
Dat NZO tot doel heeft de positie van haar leden te versterken bij de productie en de afzet
van deze producten én om dit doel te bereiken de belangen behartigt ten aanzien van de
Nederlandse en de Europese autoriteiten;
Dat de werking van NZO nader wordt omschreven op de website: www.nzo.nl.

Overwegende dat o.a. in het programma van eisen van de Nederlandse zuivelsector is
opgenomen dat een onafhankelijke organisatie de voedselveiligheid borgt van alle aan de
Nederlandse melkveehouders commercieel geleverde diervoederproducten;

C.

Dat FCA-gecertificeerde bedrijven diervoeders leveren aan Nederlandse (melk)veehouders;
Dat om die reden OvocomOVOCOM door NZO erkend moet worden als zijnde een
onafhankelijke organisatie;

Overwegende dat NZO op 3 december 2015 een audit heeft laten uitvoeren bij
OvocomOVOCOM met als doel de werking van OvocomOVOCOM te toetsen aan het
programma van de Nederlandse zuivelsector;

D.

Dat deze audit werd uitgevoerd op 3 december 2015 en tot eindconclusie had in het definitieve
auditrapport dat:

1. het samenwerkingsverband OvocomOVOCOM, BemefaBFA, FegraSynagra de
borging van de veiligheid van veevoeders op adequate heeft georganiseerd; dat
de uitvoering in de geest is van het programma van de eisen van de Nederlandse
zuivelsector;

2. OvocomOVOCOM de natuurlijke Belgische gesprekspartner voor de Nederlandse
zuivelsector is;

3. de onafhankelijkheid van de vereniging OvocomOVOCOM niet geborgd is op die
wijze waarop de Nederlandse zuivelsector dat voor ogen heeft.

4. hoewel de PGC (=Product-Gevaar-Combinatie) een benadering is voor het
beoordelen van leverancier risico’s, de LPC (Leverancier-Product-Combinatie) een
uitdrukkelijke eis is van de Nederlandse zuivel.
Dat om die reden in dit auditrapport wordt geadviseerd om binnen de vereniging de
onafhankelijkheid zo in te richten dat er vertrouwen is in het onafhankelijk vermogen van
OvocomOVOCOM:
1. voor het melden en afhandelen van afwijkingen;
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2. voor het opleggen van sancties aan de Belgische diervoederbedrijven;
3. voor het verzwaren van het collectieve en individuele monitoringprogramma’s;
4. voor inzage in productstromen bij calamiteiten.
Overwegende dat NZO een brief richtte op 11 december 2015 (ref. TdG/MH/Ib) waarin
wordt gesteld dat de bovenvermelde audit een tekortkoming heeft vastgesteld ten aanzien
van de onafhankelijkheid van OvocomOVOCOM eén in deze brief wordt verzocht om een
verbeterplan met bijstand uit te werken en acties te ondernemen teneinde invulling te geven
aan de onafhankelijkheid van handelen van OvocomOVOCOM;

E.

Dat in uitvoering van deze brief OvocomOVOCOM een verbeterplan heeft uitgewerkt dat wordt
aangeduid met de naam “Plan van aanpak export diervoeders naar Nederlandse
melkveehouders” (hierna “Plan van Aanpak”);
Dat dit Plan van Aanpak voorziet in onder meer een versterking van de onafhankelijkheid van
OvocomOVOCOM door de oprichting van een onafhankelijk orgaan, zijnde de “Commissie van
Toezicht”;
Dat NZO aan OvocomOVOCOM een tweede brief richtte op 9 februari 2016 waarin werd gesteld
dat het Plan van Aanpak invulling geeft aan een aantal onderdelen van het advies doch dat de
relatie tussen LPC en PGC verder moet worden uitgewerkt.
Dat OvocomOVOCOM een ‘Module I-01: Rechtstreekse levering aan Nederlandse veehouderij’
heeft opgemaakt (hierna “Module I-01”) én deze module de voorwaarden bevat voor alle
leveranciers die rechtstreeks diervoeders (willen) leveren aan Nederlandse melkveehouders.

F.
Overwegende dat onderhavige reglement dan ook tot doel heeft de Module I-01 en de
Commissie van Toezicht te implementeren.

HEEFT BIJ ÉÉNPARIGHEID VAN STEMMEN HET VOLGENDE
REGLEMENT AANGENOMEN:
Artikel 1. – Onafhankelijkheid van OvocomOVOCOM
§1. OvocomOVOCOM zal ten aanzien van NZO steeds in alle onafhankelijkheid de
verantwoordelijkheden die haar werden toevertrouwd uitoefenen.
Dit houdt in dat OvocomOVOCOM in alle onafhankelijkheid de noodzakelijke beslissingen zal
nemen met betrekking tot de borging van de voedselveiligheid van de diervoeders die door
FCA-gecertificeerde
bedrijven
rechtstreeks
geleverd
worden aan
Nederlandse
melkveehouders.
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§2. OvocomOVOCOM zal zich derhalve bij het nemen van dergelijke beslissingen nooit laten
leiden door de rechtstreekse of onrechtstreekse belangen van haar leden maar steeds door
het belang van de voedselveiligheid.

Art. 2. - Plan van Aanpak
OvocomOVOCOM heeft naar aanleiding van de bovenvermelde audit van NZO een Plan van
Aanpak uitgewerkt.
OvocomOVOCOM zal de maatregelen opgenomen in het Plan van Aanpak steeds in alle
onafhankelijkheid respecteren en naleven.

Art. 3. – Overeenkomst met individuele FCA-bedrijven
§1.
Alle FCA gecertificeerde ondernemingen die rechtstreeks diervoeders wensen te
leveren aan Nederlandse (melk)veehouders moeten een individuele overeenkomst afsluiten
met OvocomOVOCOM waarin:
-

deze FCA-bedrijven de toepassing van de Module I-01 aanvaarden;
de FCA-bedrijven de werking en de bevoegdheden van de Commissie van Toezicht
aanvaarden.

§2.
Een ontwerpovereenkomst voor individuele FCA-bedrijven wordt toegevoegd als Bijlage
1 bij onderhavige reglement.
§3.
OvocomOVOCOM houdt een lijst bij van alle FCA-gecertificeerde bedrijven die voldoen
aan bovenvermelde voorwaarden om diervoeders te mogen leveren aan Nederlandse
(melk)veehouders. Deze lijst is beschikbaar op het secretariaat van OvocomOVOCOM.

Art.4. – Relatie LPC en PGC
OvocomOVOCOM zal de relatie tussen LPC (“Leverancier-Product-Combinatie”) en PGC
(“Product Gevaar-Combinatie”) nader uitwerken in overleg met NZO. Bij de uitwerking zal wel
voldoende rekening worden gehouden met de commerciële belangen van de betrokken
ondernemingen. Hiertoe kan het aangewezen zijn om bepaalde gegevens niet op algemene
wijze beschikbaar te stellen doch te bewaren bij OvocomOVOCOM. NZO zal van deze gegevens
kennis kunnen nemen, uitsluitend ter validatie van de werking hiervan en mits het respecteren
van de vertrouwelijkheid van deze gegevens.
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Art. 5 – Commissie van Toezicht
§1.
In de schoot van OvocomOVOCOM wordt de Commissie van Toezicht opgericht met als
doel de onafhankelijkheid van OvocomOVOCOM te borgen voor wat betreft de bewaking van
de voedselveiligheid van de diervoeders die door FCA-gecertificeerde bedrijven rechtstreeks
geleverd worden aan Nederlandse melkveehouders.
Deze Commissie van Toezicht zal steeds in alle onafhankelijkheid haar toezichtopdracht
uitoefenen.
Deze Commissie van Toezicht betreft een onafhankelijk orgaan welke geen onderdeel betreft
van OvocomOVOCOM. De Commissie van Toezicht neemt haar beslissing aan de hand van
bindende adviezen. Deze adviezen zijn enkel bindend voor wat betreft de FCA gecertificeerde
bedrijven die de individuele overeenkomst hebben afgesloten met OvocomOVOCOM.
OvocomOVOCOM verbindt zich ertoe deze adviezen na te leven en beslissingen te nemen in
overeenstemming met deze bindende adviezen. OvocomOVOCOM delegeert hiertoe alle
nodige bevoegdheden aan de Commissie van Toezicht.
§2.
De Commissie van Toezicht bestaat uit drie leden eventueel aangevuld met drie
plaatsvervangende leden die geen personeelsleden mogen zijn van OvocomOVOCOM of één
van de leden-organisaties van OvocomOVOCOM. Noch kan een lid van de Raad van Bestuur
van OvocomOVOCOM vzw zetelen in de Commissie van Toezicht.
De Commissie van Toezicht wordt voorgezeten door een onafhankelijke jurist die voldoet aan
één van de volgende voorwaarden:
-

als advocaat ingeschreven zijn of geweest zijn bij één van de erkende ordes van
advocaten in België voor een periode van minstens tien jaar;
Het ambt van magistraat uitoefenen of uitgeoefend hebben in België;
De rechtswetenschap onderwijzen of onderwezen hebben aan één van de Belgische
universiteiten of Hogescholen.

Naast de voorzitter zetelen twee deskundigen op het vlak van diervoederveiligheid zoals blijkt
uit hun diploma of ervaring.
De leden van de Commissie van Toezicht worden aangeduid door de Rraad van Bbestuur van
OvocomOVOCOM op voordracht van het secretariaat van OVOCOM. De samenstelling wordt
bekend gemaakt en aan NZO meegedeeld.
De leden van de Commissie van Toezicht worden aangesteld ten persoonlijke titel op basis
van ervaring, competentie en kennis van de relevante dossiers.
Het mandaat is dus niet gebonden aan een functie of onderneming en is niet overdraagbaar.

Een lid van de Commissie van Toezicht wordt benoemd voor een periode van drie jaar en kan
daarna herbenoemd worden.maximaal twee termijnen opnieuw benoemd worden.
§3.
De Commissie van Toezicht heeft als bevoegdheid te waken over de borging van de
voedselveiligheid van de diervoeders die door FCA-gecertificeerde bedrijven rechtstreeks
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geleverd worden aan Nederlandse melkveehouders en onder meer toezicht uit te oefenen op
de volgende aspecten door de opmaak van bindende adviezen over:
-

de algemene werking van de certificatie-instellingen die de FCA-bedrijven die
diervoeders leveren aan Nederlandse melkveehouders controleren;

-

de contractuele bepalingen opgenomen in het contract afgesloten tussen de FCA
gecertificeerde ondernemingen en OvocomOVOCOM;

-

validatie van eventuele extra monitoring vereisten;

-

toezicht op de analyseresultaten van de deelnemers aan het sectoraal monitoring plan
met de noodzakelijke opvolging door de individuele bedrijven;

-

toezicht op mogelijke sancties en uitsluitingen van FCA-bedrijven wat betreft de
vermelding op de witte lijst van NZO;

-

behandeling van eventuele klachten die betrekking hebben op de vermelding op de
witte lijst van NZO;

-

alle andere aspecten m.b.t. de Module I-01.

De Commissie kan ook een algemeen advies verstrekken over de voedselveiligheid van de
diervoeders die door FCA-gecertificeerde bedrijven rechtstreeks geleverd worden aan
Nederlandse melkveehouders zowel op vraag van OvocomOVOCOM, NZO als op eigen
initiatief. Deze adviezen zijn echter niet bindend.
§4.
De Commissie van Toezicht vergadert telkens wanneer dit nodig is op uitnodiging van
de voorzitter.
De voorzitter is verplicht de Commissie van Toezicht samen te roepen op vraag van één van
de leden dan wel op vraag van de voorzitter van OvocomOVOCOM of de voorzitter van NZO.
De commissie vergadert minstens tweemaal per jaar.
De Commissie van Toezicht vergadert in de lokalen van OvocomOVOCOM. OvocomOVOCOM
staat tevens in voor het secretariaat van de Commissie van Toezicht.
OvocomOVOCOM neemt de werkingskosten van de Commissie van Toezicht ten laste.
§5.
Het OV-05 “Sanctie- en Beroepsprocedure” is van toepassing op inbreuken gepleegd
door de FCA-bedrijven op de individuele overeenkomst en onderhavig huishoudelijk reglement
met dien verstande dat de Commissie van Toezicht zal optreden als de Geschillencommissie
vermeld in het OV-05 “Sanctie- en Beroepsprocedure”.
De Commissie van Toezicht zal tevens als Geschillencommissie optreden voor het gehele
geschil indien een inbreuk op de individuele overeenkomst en/of onderhavig huishoudelijk
reglement vermengd is met een andere inbreuk.
§6.

De Commissie van Toezicht kan zelf nadere regels over de werking bepalen.
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§7.

De Commissie van Toezicht maakt jaarlijks een verslag op.

§8.
De samenstelling, bevoegdheid en werking van de Commissie van Toezicht worden
bekend gemaakt op de website van OvocomOVOCOM.
§9.
Op vraag van de betrokken partijen én in het kader van onderhavig huishoudelijk
reglement kan de Commissie van Toezicht optreden als arbiter overeenkomstig de bepalingen
van het Gerechtelijk Wetboek.
§10. De Commissie van Toezicht behandelt alle informatie die haar wordt toevertrouwd
vertrouwelijk en communiceert enkel als college ten aanzien van derden.

Art. 6. Bijkomende vergoeding
De kosten gemaakt door OvocomOVOCOM voor de borging van de voedselveiligheid van de
geleverde diervoeders aan de Nederlandse melkveehouder zullen door OvocomOVOCOM op
een transparante wijze worden verzameld en verdeeld over de FCA-bedrijven die zich bij
OvocomOVOCOM hebben aangemeld voor de toepassing van de Module I-01.
OvocomOVOCOM stelt jaarlijks op basis van het principe vermeld in het vorig lid de bijdrage
voor de FCA-bedrijven vast. Deze bijdrage moet in één betaling worden voldaan binnen de 30
kalenderdagen naà ontvangst van de betalingsuitnodiging. In geval van laattijdige betaling is
van rechtswege de intrest verschuldigd bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende
de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
FCA-bedrijven die in de loop van het jaar een overeenkomst afsluiten, zullen een bijdrage
betalen a rato van het resterend aantal dagen van het betrokken jaar dat zij toetreden.
FCA-bedrijven die in de loop van het jaar hun overeenkomst beëindigen, hebben geen recht
op terugbetaling van de reeds betaalde bijdrage.

Artikel 7 – Bijlage
De volgende bijlage worden gehecht aan dit reglement om er deel van uit te maken:
Bijlage 1 – Ontwerp overeenkomst met FCA-bedrijf

Goedgekeurd op de vergadering van ………

Ondertekeningen
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