Lastenboek logo Belgische hop - Hoptelers

Omschrijving
Het logo "Belgische hop – Belgian hops" is eigendom van de vzw HOP en wordt
toegekend aan Belgische hop die geteeld en gecontroleerd wordt onder strikte
voorwaarden. Deze werkwijze garandeert herkomst en kwaliteit. Het certificaat met het
logo Belgische hop wordt afgeleverd door de Vlaamse overheid, Departement landbouw
en visserij (DLV) of (onder voorbehoud) de Waalse overheid, Le Service Public de
Wallonië (SRW).
De voorwaarden van toekenning van het logo “Belgische hop – Belgian hops” aan hop
worden hieronder omschreven.
De voorwaarden waaraan bieren moeten voldoen om het logo Belgische hop te dragen
worden beschreven in het lastenboek logo Belgische hop – Brouwerijen.
Voorwaarden van toekenning

Teelt
De hop wordt geteeld volgens de Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige Productie.
Via periodieke bedrijfscontroles door een erkende onafhankelijke controle-instelling
(OCI) wordt nagegaan of het hopbedrijf daadwerkelijk voldoet aan de gestelde normen.
De Vegaplan Standaard wordt beheerd door Vegaplan.be.

Kwaliteitscontrole na oogst
Procedure hopteler
De hopteler neemt zelf stalen uit vooraf aangeduide hopbalen met behulp van een
staalnameboor. De staalname wordt uitgevoerd in het midden van de hopbaal.
Aantal balen te bemonsteren:
1 staal nemen wanneer het aantal hopbalen per lot kleiner is dan 5;
2 stalen nemen wanneer het aantal hopbalen per lot groter is dan 4 en kleiner of
gelijk is aan 20;
3 stalen nemen wanneer het aantal hopbalen per lot groter is dan 20 en kleiner of
gelijk is aan 30;
…
Voor meer duidelijkheid wordt in bijlage een tabel en een foto van het nemen van een staal
toegevoegd.
UITZONDERINGEN
Inagro neemt het staal van de losse bellen wanneer:
- het lot kleiner is dan 1 hopbaal
- de hopteler zijn hop bewaart of stockeert in boerenbalen
Stad Poperinge geeft elk jaar eind augustus het nummer van de balen door aan de
hoptelers (idem nummer Engeland) waaruit het staal moet worden genomen.

De hopteler bergt elk staal op in een aparte zak en kleeft er een etiket op met volgende
gegevens: naam hopteler, variëteit, datum van staalname en baalnummer. De stad
voorziet de hoptelers van deze zakken, etiketten en elastieken.
Van zodra de hopteler stalen ter beschikking heeft voor analyse of wanneer stalen uit
losse hop moeten worden genomen (zie uitzonderingen hierboven), brengt de hopteler
Inagro hiervan zo spoedig mogelijk.
Procedure Inagro
Inagro bezoekt tijdens de oogst de hoptelers om een eerste idee te krijgen van de
kwaliteit van de hop.
Na een melding van de hopteler gaat Inagro (of een andere onafhankelijke instantie)
langs om de stalen op te halen. Inagro mengt vervolgens de hop uit alle deelstalen in een
bak en vult hiermee 2 plastieken zakken (1 met het staal en 1 met het tegenstaal):
- Op het staal wordt de visuele controle uitgevoerd. Op vraag kunnen eventueel ook
andere analyses zoals het gehalte aan alfa, hopolie, … uitgevoerd worden.
- Het tegenstaal wordt vacuüm getrokken en wordt gedurende 1 à 2 jaar bewaard op
een neutrale plaats in Inagro om eventuele betwistingen over kwaliteit te beslechten.
Het certificaat met het logo “Belgische hop – Belgian hops” kan aan het lot hop worden
afgeleverd door de Vlaamse overheid, Departement landbouw en visserij (DLV) of (nog
onder voorbehoud) de Waalse overheid, Le Service Public de Wallonië (SRW) enkel en
alleen als de hop geteeld wordt volgens de Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige
Productie en de visuele controle op het lot hop wordt uitgevoerd door Inagro. Met dit
certificaat kan de brouwer het gebruik van het logo “Belgische hop – Belgian hops”
aanvragen voor zijn bieren.
In alle andere gevallen levert de Vlaamse overheid, Departement landbouw en visserij
(DLV) of (onder voorbehoud) de Waalse overheid, Le Service Public de Wallonië (SRW)
een certificaat voor de hop af zonder het logo Belgische hop. Met dit certificaat kan de
brouwer het gebruik van het logo “Belgische hop – Belgian hops” niet aanvragen voor zijn
bieren.
Contactgegevens:
vzw HOP
p/a: Grote Markt 1, 8970 Poperinge
tel: 0(032)57/ 34 66 71 - fax: 0(032)57/33 75 81
email: vzwhop@poperinge.be

Inagro vzw
p/a: Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke-Beitem
tel: 0 (032) 51/ 27 32 40
email: lies.willaert@inagro.be

Ondergetekende hopteler bevestigt hierbij kennis genomen te hebben van het
“Lastenboek logo Belgische hop - Hoptelers” en verklaart akkoord te gaan met wijze van
telen en controleren van zijn hop.

Datum: …………………

Naam van de teler:………………………………………………..

Handtekening: …………………..…………………………………

