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Aanpassingen aan de certificeringregeling

In het kader van de uitwisselbaarheid van de IKKB Standaard met andere lastenboeken, is
het noodzakelijk om de certificeringregeling van de IKKB Standaarden (voor Primaire
plantaardige productie en voor aannemers van land-en tuinbouwwerken) aan te passen.
De bedoelde aanpassingen zijn de volgende:
• 3.5 Voorwaarden voor het personeel van de OCI/CC
3.5.3 Auditor
“De kandidaat auditoren zijn verplicht een basisopleiding te volgen met betrekking tot
de IKKB-standaard (ofwel georganiseerd door Vegaplan, ofwel door de OCI zelf indien er
reeds minstens één auditor erkend is door Vegaplan) en te slagen voor het
toelatingsexamen dat georganiseerd wordt door en plaatsvindt in de kantoren van
Vegaplan. Hierbij moet minstens een score van 14/20 behaald worden. Is dat niet het
geval dan dient het toelatingsexamen op een ander tijdstip opnieuw afgelegd te worden.
Indien de kandidaat auditor minder dan 14/20 haalt , zal hij een halve dag opleiding bij
Vegaplan.be moeten volgen. De prijs van deze opleiding bedraagt 50 EUR (excl. btw)
per persoon. Het eerste examen is gratis. Indien het toelatingsexamen opnieuw moet
afgelegd worden door de kandidaat auditor bedraagt de prijs voor een tweede examen
50 EUR (excl. btw) en voor een derde examen 150 EUR (excl. btw).”
“Er zal minstens indien nodig om de twee maanden een opleiding voor kandidaat
auditoren per jaar voorzien worden door Vegaplan. Een bijkomende opleiding kan
voorzien worden indien minimum 5 personen een aanvraag indienen. De
opleidingskalender zal in het begin van elk jaar aan de OCI’s gecommuniceerd worden.”
De kandidaat auditor moet het bewijs overmaken aan Vegaplan dat hij/zij minimaal 10
audits met een door Vegaplan erkende auditor heeft meegevolgd, waarvan tenminste
één door hemzelf werd uitgevoerd met een positieve evaluatie door de erkende auditor.
Vegaplan heeft het recht aanwezig te zijn bij een audit die uitgevoerd wordt door de
kandidaat auditor. Voor kandidaat auditoren van een OCI die nog geen erkende
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auditoren in dienst hebben moet de auditor minstens één audit met positieve evaluatie
hebben uitgevoerd onder toezicht van een personeelslid van Vegaplan of een persoon
gemandateerd door Vegaplan.”
“Om de erkenning als auditor voor de IKKB-standaard te behouden moet deze auditor
tweejaarlijks een test afleggen waarbij een score van tenminste 14/20 moet behaald
worden. Deze test is gratis. De auditor die niet slaagt, mag moet deze test opnieuw
afleggen. De prijs van deze tweede test bedraagt 50 EUR (excl btw). De auditor die niet
slaagt voor deze tweede test, verliest zijn erkenning gedurende minimum 3 maanden.
Hij moet opnieuw deelnemen aan de test, waarvan de prijs dan 150 EUR (excl. btw)
bedraagt, en verliest zijn erkenning zolang hij/zij niet slaagt voor de test.

• 4.7 Verlenging van de registratie en het certificaat/attest
Bijkomend punt:
¾ “De opvolgingsaudit mag geen drie keer na elkaar door dezelfde auditor in de zelfde
vestiging uitgevoerd worden. Voor de derde opvolgingsaudit moet dus een andere
auditor toegewezen worden.”

• 4.12 Afspraken onaangekondigde audits of controles
4.12.2 Aankondiging onaangekondigde audit of controle
“Een onaangekondigde audit of controle wordt minimum 2 tot 5 maximum 2 werkdagen
op voorhand gemeld aan de landbouwer.”
Deze aanpassingen treden in voege op 04.04.2011.
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