Bijlage 14.6 Technical Investigation Procedure (TIP) in
GSPP-keten
Toepassingsgebied van de TIP
De TIP is een technische onderzoeksprocedure die, zoals overeengekomen in de
aansluitingsbrief, door alle GSPP-aangeslotenen moet worden gevolgd en nageleefd. Dit is van
toepassing ingeval een incident aan een GSPP-aangeslotene is gemeld met betrekking tot
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm)-infecties van zaden en/of jonge planten
die onder het GSPP-label worden verkocht en/of gedistribueerd.
Indien een bevestigde Cmm-infectie door een GSPP-aangeslotene op zijn door GSPP erkende
locatie(s) wordt vastgesteld en er geen andere bedrijven bij zijn betrokken, is de
desbetreffende GSPP-aangeslotene niet verplicht een TIP te starten mits hij de auditorganisatie
vóór de volgende audit in kennis stelt. Bij de presentatie van het auditplan moet de GSPPaangeslotene de auditorganisatie informeren over de procedure die hij heeft gevolgd om dit
incident op te lossen.
Alle bevestigde Cmm-infectie waarbij een GSPP-aangeslotene is betrokken, moeten aan het
GSPP-secretariaat worden gemeld. Het secretariaat stuurt vervolgens het verslag naar de
voorzitter van de GSPP-raad. De desbetreffende GSPP-aangeslotene(n) of de voorzitter van de
GSPP-raad kunnen aan de hand van het verslag beslissen om een TIP te starten.
Doelstelling van de TIP
De bedoeling van deze procedure is tot technische conclusies te komen in situaties waarin
zich een Cmm-incident heeft voorgedaan.
De TIP beschrijft de nodige stappen en vereiste informatie om:
- de schade te beperken;
- alle technische feiten aan te tonen;
- tot een onderbouwde technische conclusie te komen;
‐ aanpassingen van de GSPP-norm aan te bevelen.
Van deelnemers van het noodteam wordt verwacht dat zij geen gerechtelijke procedure(s)
tijdens de TIP instellen. Als zij dit toch doen, worden ze van de TIP uitgesloten en wordt hun
de toegang tot de desbetreffende documenten en vertrouwelijke informatie ontzegd.
De TIP maakt deel uit van de GSPP-norm en moet verplicht worden gevolgd door alle
GSPP-aangeslotenen die betrokken zijn bij een uitbraak van Cmm in materiaal dat
afkomstig is van een GSPP-product.
Besmette bedrijven die niet bij GSPP zijn aangesloten en wensen deel te nemen in een
noodteam, moeten een verbintenisbrief tekenen alvorens deel te nemen aan een TIP.
Tijdens de TIP te volgen procedure
1. Melding van vermoedelijke Cmm-infecties van tomatenzaad of -planten
De GSPP-aangeslotene die de waarneming heeft gedaan en/of die een schriftelijke
kennisgeving van een derde heeft ontvangen ten aanzien van een vermoedelijke Cmminfectie meldt dit uiterlijk binnen 5 dagen na de waarneming of de schriftelijke kennisgeving
van de derde aan de GSPP-aangeslotenen die het zaad of de jonge planten van het gewas
waarbij Cmm-infectie wordt vermoed, hebben geleverd.
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2.

Bevestiging en eerste noodmaatregelen
Als de Cmm-infectie wordt bevestigd, stuurt de GSPP-aangeslotene een kopie van het
schriftelijke verslag van de bevestigde Cmm-infectie naar het GSPP-secretariaat.
De GSPP-aangeslotene bij wie de waarneming is gedaan, wordt geacht onmiddellijk
stappen te nemen met het oog op eventuele bevestiging van de vermoedelijke infectie en
in geval van bevestiging de schade door de mogelijke gevolgen van een infectie onder
controle te houden en te beperken. Hiervoor moeten alle onderstaande redelijke
voorzorgsmaatregelen worden genomen.
Het bevestigen van de infectie en de eerste noodmaatregelen kunnen dus de volgende
werkzaamheden behelzen.
Deze opsomming is niet limitatief en bevat minimale maatregelen; naargelang de
omstandigheden kunnen meer werkzaamheden zijn vereist.
a. Foto's van de vermoedelijk besmette planten
b. Bemonstering van de vermoedelijk besmette planten voor
onafhankelijke laboratoriumtests
c. Opslag van vermoedelijk besmet materiaal (invriezing) voor mogelijke
toekomstige onafhankelijke nieuwe tests
d. Verscherpte isolatie- en hygiënemaatregelen voor de desbetreffende entiteit
e. Tijdelijke opschorting van leveringen van zaad en/of jonge planten door deze
entiteit
Indien de infectie niet wordt bevestigd, wordt de procedure beëindigd. In alle andere
gevallen wordt een noodteam samengesteld. Het uitvoeren van het noodplan en de
crisisbeheersing behoren tot de taak van de desbetreffende partij waar de Cmm-infectie
wordt bevestigd. Het noodplan bestaat uit crisismaatregelen die moeten worden getroffen
door het bedrijf waar Cmm-infectie wordt vermoed en/of bevestigd teneinde verspreiding
van de ziekte te voorkomen. Deze maatregelen moeten overeenkomen met lokale NPPOregelingen.
N.B. Stappen 3 en 4 van deze procedure kunnen deels gelijktijdig plaatsvinden.

3. Oprichting van het noodteam
Na bevestiging van de Cmm-infectie neemt de GSPP-aangeslotene waar de waarneming is
gedaan of die als eerste door een teler of plantenkweker in kennis werd gesteld,
onmiddellijk het initiatief om het noodteam op te richten. Het noodteam bestaat uit
besmette bedrijven en niet-GSPP-aangeslotene(n) die een verbintenisbrief hebben getekend.
De betrokken bedrijven worden door het noodteam van de bevestigde Cmm-uitbraak
op de hoogte gesteld.
Het noodteam kan unaniem overeenstemming bereiken over een deskundige en een GSPPdeskundige bij het GSPP-secretariaat met het oog op aanstelling naar voren schuiven, als
zij een dergelijke deskundige noodzakelijk achten. Indien geen overeenstemming wordt
bereikt over het al dan niet aanstellen van een GSPP-deskundige en/of over de aan te
stellen persoon, wordt de GSPP-deskundige door de GSPP-voorzitter aangesteld.
De GSPP-deskundige moet vóór aanvang van zijn/haar opdracht een consultancy/geheimhoudingsovereenkomst met GSPP tekenen.
Het noodteam stelt een persoon aan voor het correct en duidelijk bijhouden van alle
werkzaamheden, bevindingen en besluiten en de terbeschikkingstelling ervan aan
de eventueel aangestelde GSPP-deskundige.
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4. Onderzoek en analyse van de onderliggende oorzaak
De GSPP-deskundige werkt samen met het noodteam en is de voorzitter van deze groep.
Hij/zij moet onafhankelijk zijn wat betreft conclusies en verslagen, maar moet het
noodteam zijn/haar voorlopige conclusies voorleggen en antwoord geven op de
verschillende opinies/feiten en bevindingen van alle leden van het noodteam. Indien geen
GSPP-deskundige is aangesteld, moet het noodteam een voorzitter aanstellen.
Besmette bedrijven moeten tijdens het onderzoek en de analyse van de onderliggende
oorzaak alle nodige informatie verstrekken. Voorts moeten zij hun samenwerking verlenen
voor verdere inspecties, tests of simulaties die nodig zijn om duidelijkheid te verkijgen
over de onderliggende oorzaak van het probleem. Het kan zijn dat betrokken bedrijven
tijdens het onderzoeksproces als besmet bedrijf deel moeten nemen in het noodteam,
wanneer de onderzoeksresultaten dit uitwijzen.
a.

Onderzoeksfase





Het noodteam voert een eerste onderzoek uit;
het eerste onderzoek is beperkt tot maximaal 3 werkdagen;
de Cmm-infectie, bijbehorende risico's en de door het noodteam voorgelegde feiten
worden zorgvuldig afgewogen;
het noodteam beoordeelt of een grootschalige analyse van de onderliggende oorzaak is
vereist en zo ja, wat het toepassingsgebied van de analyse is.
Naargelang het toepassingsgebied (bv. betrokkenheid van partijen in meerdere
landen) wordt bepaald of bijkomende deskundigen nodig zijn.
De voorzitter van de GSPP-raad besluit of dergelijke bijkomende deskundigen moeten
worden aangesteld. De voorzitter van het noodteam stuurt een beknopt verslag naar
het GSPP-secretariaat en het noodteam (binnen 2 weken) met een eerste beoordeling van
de situatie en een voorstel voor een analyse van de onderliggende oorzaak (indien nodig);
het GSPP-secretariaat besluit in overleg met de voorzitter van de GSPP-raad wat de
volgende stappen voor een analyse van de onderliggende oorzaak zijn en deelt die
mee aan het noodteam;
het GSPP-secretariaat en de voorzitter van de GSPP-raad evalueren ook of het verslag
tot een voorstel leidt om de erkenning van de desbetreffende locatie(s) van de GSPPaangeslotene(s) (tijdelijk) op te schorten.






De GSPP-raad besluit over voorstellen voor opschorting aan de hand van door het
GSPP-secretariaat opgestelde anonieme verslagen. Besmette bedrijven die in de
GSPP-raad worden vertegenwoordigd, worden uitgesloten van stemming in de GSPPraad hieromtrent.
b. Fase van analyse van de onderliggende oorzaak
De analyse van de onderliggende oorzaak kan de volgende werkzaamheden inhouden:
1.
2.
3.
4.
5.

Controle van de bron van zaad/jonge planten; herkomst, inspectie- en testresultaten;
Controle van leveringen van zaad van dezelfde partij en herkomst aan andere
plantenkwekers/zaadproducenten/telers;
Controle van leveringen van planten van dezelfde plantenkweker en uit dezelfde
productieperiode;
Bewaring van alle relevante informatie (kopieën, foto's, gesprekken, enz.);
Identificatie van de geïsoleerde stoffen, bv. door moleculaire technieken.

Deze lijst is niet limitatief; naargelang de omstandigheden kunnen meer/minder
werkzaamheden zijn vereist.
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Het opnieuw testen van monsters kan nodig zijn om tot een definitieve
technische conclusie te komen;
Het door het zaadbedrijf opgeslagen referentiemonster zou opnieuw moeten worden
getest door een onafhankelijk GSPP-erkend laboratorium aan de hand van de laatste
versie van het ISHI-protocol voor Cmm.

5. Voorlopig technisch verslag
Het noodteam moet, via zijn voorzitter (ingeval van expertise is de GSPP-deskundige de
voorzitter), een voorlopig technisch verslag opstellen met conclusies over de onderliggende
oorzaken van de besmetting en, indien van toepassing, over het aanhoudende risico dat de
GSPP-norm niet wordt nageleefd:
a. Alle feiten over de directe/indirecte gevolgen van de uitbraak worden geteld (bv.
aantal vernietigde planten, opbrengstverlies, enz.);
b. alle bevindingen van het onderzoek en de analyse van de onderliggende oorzaak;
c.

technische conclusies.

Het voorlopig verslag wordt door de voorzitter van het noodteam opgesteld. Het moet
binnen 2 maanden na aanvang van het onderzoek naar het GSPP-secretariaat worden
gestuurd. Indien meer tijd is vereist voor het indienen van het definitieve voorlopige
technische verslag, wordt het GSPP-secretariaat tijdig hiervan op de hoogte gesteld. Nadat
het voorlopige technische verslag is afgerond, wordt het met alle leden van het noodteam
gedeeld. Het wordt pas naar het GSPP-secretariaat verzonden als het volledig gereed is.
6. Verificatie
De leden van het noodteam hebben twee weken de tijd om commentaar te geven over het
voorlopige technische verslag indien zij het niet eens zijn met de technische bevindingen en/of
conclusies in het voorlopige technische ontwerpverslag. Ze kunnen aanvullende feiten, eigen
bevindingen en conclusies enz. naar de voorzitter van het noodteam en naar het GSPPsecretariaat doorsturen. De voorzitter van het noodteam en/of de GSPP-deskundige neemt de
aanvullende feiten en bevindingen in overweging, behandelt/beantwoordt alle feiten,
opmerkingen en bevindingen van betrokken partijen en bereidt het definitieve verslag voor.
7. Definitief technisch verslag
Het definitief technisch verslag wordt binnen 2 weken na ontvangst van de feedback van
het noodteam naar het GSPP-secretariaat gestuurd. De leden van het noodteam
ontvangen een kopie hiervan. Het verslag moet een conclusie bevatten en indien van
toepassing een actieplan ter voorkoming van toekomstige incidenten. De betrokken GSPPbedrijven en de GSPP-raad moeten een anonieme beknopte samenvatting van het
definitieve technische verslag ontvangen dat door het GSPP-secretariaat wordt opgesteld.
Kosten van de TIP
De kosten van de TIP moeten door GSPP worden gedragen om ervoor te zorgen dat de
voornaamste doelstellingen van de procedure wat betreft onderbouwde technische conclusies
en systeemtransparantie ten opzichte van GSPP-aangeslotenen worden behaald. Deze kosten
behelzen alle redelijke kosten van de GSPP-deskundige en kosten met betrekking tot de
analyse van de onderliggende oorzaak.
Follow-up van de TIP-procedure
Er worden geen publicaties door de partijen uitgebracht.
Technical Investigation Procedure GSPP

Versie 1.0

Pagina 4

a. GSPP-raad
De GSPP-raad besluit aan de hand van de anonieme beknopte samenvatting van het
definitieve technische verslag of de GSPP-erkenning van de besmette locatie(s) van de
GSPP-aangeslotene(n) wordt voortgezet of opgeschort.
De GSPP-raad neemt haar besluit binnen 2 weken na ontvangst van het verslag door het
GSPP-secretariaat. Indien de GSPP-raad besluit tot opschorting, worden de
desbetreffende GSPP-aangeslotene(n) en auditorganisaties in kennis gesteld.
Het is niet mogelijk in beroep te gaan tegen een opschorting bij besluit van de raad. Bij
opschorting wordt de naam van de desbetreffende GSPP-aangeslotene of locatie(s)
geschrapt uit het erkenningsregister op de GSPP-website.
Opgeschorte locatie(s) van GSPP-aangeslotenen kunnen een audit voor heraansluiting
aanvragen, nadat uitroeiings- en corrigerende maatregelen zijn uitgevoerd en de
doeltreffendheid van deze maatregelen is geverifieerd. Als gevolg van een audit voor
heraansluiting kan de GSPP-raad op grond van de auditresultaten besluiten de
opschorting op te heffen. De GSPP-raad neemt haar besluit binnen 2 weken na
ontvangst van het aanbevelingsverslag van de auditorganisatie.
b. Betrokken GSPP-aangeslotenen
Betrokken GSPP-aangeslotenen moeten nagaan of de conclusies van het verslag wijzigingen
in de procedures, methodes of controles van hun locaties meebrengen. Als dit het geval is,
moeten zij deze wijzigingen zo snel mogelijk invoeren. De auditorganisatie auditeert de
doeltreffendheid van de maatregelen tijdens de volgende audit.
c. Internationaal technisch comité (ITC)
Het ITC moet nagaan of conclusies van de anonieme samenvatting van invloed zijn op de
GSPP-norm. Het GSPP-secretariaat verstrekt met het oog op de herziening van de GSPPnorm een anonieme samenvatting van het verslag aan het ITC.
Bijlage:
1. Verbintenisbrief
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