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PLANTAARDIGE PRODUCTIE

Lagere prijs voor niet Vegaplan gecertificeerde granen
____________________________________________________
De beroepsvereniging van de handelaars in graangewassen, Synagra v.z.w., heeft in overleg met de
landbouworganisaties beslist om vanaf 01/01/2018 een malus van 5€ per ton te hanteren voor de niet
Vegaplan gecertificeerde granen. Bijkomende informatie vindt u op de website va Synagra, via deze
link.
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Voor de landbouwers die nog niet over een Vegaplan certificaat beschikken,
de telers die vóór 1 januari 2018 een certificatieaanvraag indienen bij
certificeringsinstelling niet onderworpen zullen zijn aan de malus van 5€
ton. De procedure om een Vegaplan certificaat te behalen, evenals de
certificatie-instellingen, vindt u op onze website, via volgende link.

heeft Synagra voorzien dat
een
per
lijst

Ter herinnering: dankzij de Vegaplan certificatie kan de producent aantonen dat
hij aan de wettelijke voedselveiligheidseisen (onder de bevoegdheid van het
FAVV), aan de IPM-eisen (onder de bevoegdheid van de Gewesten), aan een
groot deel van de randvoorwaarden en aan de nodige criteria voor markttoegang voldoet. De landbouwer die voor al zijn teelten gecertificeerd is voor de
Vegaplan Standaard zal ook kunnen profiteren van een financiële bonus op de
jaarlijkse FAVV-heffing (ca 50€ i.p.v. 200€).

Integriteitsprogramma: resultaten van de tests voor de Vegaplan
auditoren
____________________________________________________
In het kader van haar integriteitsprogramma heeft Vegaplan op 5 oktober jl. een test georganiseerd
voor de erkende auditoren. Vegaplan hecht veel aandacht aan de opleiding van de auditoren, teneinde
een uniforme manier van auditeren te kunnen garanderen. De auditoren moesten 14/20 behalen om
hun Vegaplan erkenning te laten verlengen. Wij feliciteren onze auditoren voor hun motivatie en de
behaalde resultaten.
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DIERLIJKE PRODUCTIE

De meest recente wettelijke maatregelen betreffende BVD
____________________________________________________
Een nieuw KB betreffende de bestrijding van BVD (Bovine Virale Diarree) is op 28 september jl. in
voege getreden. Dit KB bepaalt de volgende fases van het bestrijdingsprogramma tegen BVD. Dit is het
resultaat van een ruim overleg, met o.a. de landbouworganisaties, DGZ en ARSIA, die de genomen
maatregelen ondersteunen en uitvoeren. De voornaamste wijzigingen zijn de volgende:






Slachting of euthanasie binnen de 45 dagen
van runderen met een toegekend « IPI » statuut,
Analyse vóór 01.01.2018 van alle runderen met
het statuut « BVD onbekend »,
Statuut « BVD vrij » op beslagniveau mogelijk,
Onderzoek naar BVD bij de introductie in België
van runderen afkomstig van landen die niet
over een BVD-bestrijdingsprogramma beschikken.

Nieuwe eis binnen het QS-lastenboek betreffende het transport van
varkens
____________________________________________________
In de Duitse regelgeving is een bijkomende bepaling opgenomen wat betreft het slachten van drachtige
zeugen. Vanaf 1.9.2017 mogen drachtige zeugen die zich in de laatste drie weken van de dracht
bevinden niet meer ter slachting aangeboden worden, tenzij om
te voldoen aan de officiële dierziektebestrijdingsprogramma's, of
in individuele gevallen omwille van dierenwelzijnsredenen.
Wellicht zullen er vanaf 1.1.2018 bijkomende voorwaarden in de
QS-standaard opgenomen worden om dit te borgen.
Desgevallend zal Codiplan deze in het Codiplan PLUS Varken
lastenboek opnemen, om de uitwisselbaarheid met QS te
kunnen blijven waarborgen, maar de praktische invulling van de
eis hierop moet nog uitgewerkt worden.
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LOONWERKERS

Meer dan 1.000 Vegaplan gecertificeerde loonwerkers verspreid over
heel België

Op 1 oktober 2017, waren er meer dan 1.000 loonwerkers
gecertificeerd voor de « Vegaplan Standaard voor de
aannemers van land- en tuinbouwwerken ». Dit betekent
een verhoging van 15% t.o.v. 2014. 85% onder hen zijn
ook gecertificeerd voor de Sectorgids G-033.
In gans België kan u gecertificeerde loonwerkers vinden
(zie hiervoor de bijgevoegde afbeelding). Enkel in Provincie
Luxemburg is het aantal loonwerkers wat lager, omdat er
in deze Provincie ook maar weinig landbouwbedrijven zijn.
Ter herinnering: dit is een voorwaarde (Niveau 2) uit de
Vegaplan Standaard voor de primaire plantaardige
productie.
Verdeling van de Vegaplan gecertificeerde loonwerkers
(Bron: Vegaplan)

Om een Vegaplan gecertificeerde loonwerker te vinden, ofwel om het certificatiestatus van een
loonwerker te verifiëren, kan u de publieke lijst van gecertificeerde loonwerkers op onze website
gebruiken. U vindt deze lijst hier.

Al uw certificeringsaudits uitgevoerd op één dag: ga voor combiaudits!
Meerdere landbouwbedrijven zijn gecertificeerd voor verschillende sectorgidsen
en private lastenboeken (Vegaplan Standaard, IPM, CodiplanPLUS, Belbeef,
Belplume, Belpork, IKM, GlobalG.A.P., enz.), door één of meerdere certificatieinstellingen.
Als u beroep doet op éénzelfde OCI voor uw verschillende certificaten kan deze
OCI een zogenaamde "combiaudit” uitvoeren om in één bezoek al de audits uit
te voeren. Aangezien sommige eisen elkaar overlappen , kan dit een
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belangrijke tijd- en geldbesparing opleveren. Het precieze bedrag van de besparing varieert naargelang
de situatie. Voor deze reden is het aan te raden om een prijsofferte bij verschillende OCI’s aan te
vragen. Dit kan via een tool op onze website, die u hier kan vinden.
De certificaten voor de Sectorgids G-040 primaire (plantaardige en/of dierlijke) productie, voor de
Vegaplan Standaard en van de CodiplanPLUS lastenboeken hebben een geldigheidsduur van 3 jaar.
Binnen de 9 laatste maanden voor het vervallen van uw certificaat zal uw OCI u contacteren om een
opvolgingsaudit vast te leggen. Als u deze aanvaardt wordt uw contract met deze OCI automatisch
verlengd voor drie jaar. Als u een combiaudit wil laten uitvoeren maar contracten heeft met
verschillende OCI’s, kan u van OCI veranderen. Daartoe laat de overnemende OCI u een aanvraag tot
overdracht tekenen. Opgelet: eens door u getekend wordt deze aanvraag bindend.
Het is dus aan te raden om voldoende aandacht te besteden aan de contracten die u met de OCI’s sluit.
Een goede keuze kan voor een mooie tijdsbesparing zorgen.

VEGAPLAN / CODIPLAN

Bezoek van het FVO (Food and Veterinary Office) en het FAVV bij
Codiplan en Vegaplan
____________________________________________________
Op 6 september jl. heeft het secretariaat van Vegaplan en Codiplan het bezoek gekregen van een delegatie van het Food and Veterinary Office (FVO) van de Europese
Commissie. Hun doelstelling was een beter zicht te krijgen op hoe de overheidsdiensten met private initiatieven kunnen samenwerken in het kader van voedselveiligheidssystemen.
Het secretariaat heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de werking van de Vegaplan Standaard en CodiplanPLUS lastenboeken tegenover de sectorgidsen voor te stellen, evenals de
verticale benadering van Belbeef. Het integriteitsprogramma van ons systeem werd ook grondig
voorgesteld: driejaarlijkse certificatie gevalideerd door de overheid, checklijst die jaarlijks door de
landbouwer moet worden ingevuld, 10% onaangekondigde audits, controle op de OCI’s, voortdurende
opleiding van de auditoren, enz. Dit programma laat immers toe om de kwaliteit van de controles en de
integriteit van ons systeem te garanderen. Vegaplan en Codiplan werden als eerste bezocht door de
Europese delegatie, die nadien ook nog andere beheerders in andere lidstaten zal bezoeken.
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VARIA

Wist u dat? De evolutie van de certificatiecijfers voor Vegaplan en
Codiplan
___________________________________________________
Op onze website kan u via deze link een overzicht vinden van de certificatiegraad in
een paar cijfers. Deze cijfers getuigen van het belang van de Vegaplan en Codiplan
certificatie binnen de primaire productie voor de landbouwers en de loonwerkers.

