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1. Vegaplan Standaard
1.1 Aanpassingen
• Checklist:
– Vergadering ‘IPM’ Overheidsdiensten/OCI op
08.01.16
•
•
•
•
•

Eis 4.1.16: aanwezigheid van maïs wortelboorder
Eis 4.11.2: erosiegevoelig perceel
Eis 5.8.1: maatregelen betreffende knolcyperus
Bijlage 15.06: voorzorgmaatregelen tegen erosie
Checklist aangepast op 08.01.16 en beschikbaar op de
website

– Toepassing van de sancties bij audits: vanaf
01.04.16
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1. Vegaplan Standaard
1.1 Aanpassingen
• FAQ: aanpassingen en opname van de FAQ’s van
het FAVV
– Daarvoor moet het FAVV haar FAQ nog rechtzetten
en haar antwoord betreffende de diepvriezers
opnemen (de diepvriezers worden wel toegestaan
als opslag voor fytoproducten voor zover deze
aangepast zijn om aan de eisen te beantwoorden)
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1. Vegaplan Standaard
1.2 Nieuwe versie Vegaplan Standaard voor
‘Loonwerkers’.
• Validatie van de G-033:
– Minor opmerkingen van het FAVV in behandeling
– Aanvraag gelijkwaardigheid G-033/Vegaplan
Standaard
– IPM eisen: in afwachting van de opmerkingen van
de overheidsdiensten

• Timing publicatie: waarschijnlijk april 2016
• Voorzien elektronische checklists
– Loonwerkers (PDF/EXCEL formaat)
– OCI
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1. Standard Vegaplan
1.2 Version Standard Vegaplan ‘Entrepreneurs’
• Het transport naar ondernemingen wordt in
principe in de G-033 opgenomen (vandaag is
enkel het transport van het veld naar het
landbouwbedrijf opgenomen)
• Vegaplan informeert bij het FAVV betreffende de
code voor deze activiteit in de G-033.
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1. Vegaplan Standaard
• GLOBALG.A.P. versie 5.0
– AF 5.1 Subcontractors MAJOR MUST
• 2 opties:
– Landbouwer controleert zijn loonwerker zelf met checklist en
ondertekening. Controle daarvan tijdens de GG-audit. De auditor
mag langs de loonwerker en de controle van de landbouwer fysische
inspecteren
– Inspectie van de loonwerker door een GG-erkende OCI. Loonwerker
krijgt ‘letter of conformance’ met:
– Date of assessment, Name of the certification body, Inspector name,
Details of the subcontractor, and List of the inspected Control Points
and Compliance Criteria.

– Certificaten voor loonwerkers voor standaarden die niet erkend
zijn door GlobalGAP gelden niet
• Aanvraag voor erkenning van Vegaplan Standaard voor
loonwerkers wordt bij Foodplus ingediend

1. Vegaplan Standaard
• Tussenoplossing voorgesteld door Certibel:
– OCI A: certificeert GG bij landbouwer
– OCI B: certificeert VP bij loonwerker
– ‘Letter of conformance’ met daarop:
•
•
•
•

Details loonwerker
Naam van OCI B
Audit/certificatie datum
Naam van auditor  Vegaplan stelt een lijst op met de door
Vegaplan erkende auditoren voor de IKKB Standaard voor
loonwerkers
• Kruistabel GG-VP (op website plaatsen)  Vegaplan zorgt ervoor

– Vraag: wie reikt de ‘letter of conformance’ uit? OCI A of OCI B ?
• Onder de verantwoordelijkheid van OCI A
• Op basis van de beschikbare informatie op de website/Vegaplan

1. Vegaplan Standaard
1.3 Elektronische checklist: validatie
• Herinnering: in geval van aanpassing van de
Vegaplan CL door de OCI, moet de aangepaste CL
verplicht bij Vegaplan worden ingediend ter
validatie
• Datum inwerkingtreding versie 2.0.3: 01.04.16
• Validatie van de aangepaste e-CL tegen ten
laatste 15.03.16
• Maken de OCI’s al gebruik van versie 2.0.3 ?
– Slechts één OCI gebruikt al de versie 2.0.3.
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1. Vegaplan Standaard
1.4 Jaarlijks verslag 2015 – elektronische versie
• Verzonden op 15.01.16
• Doelstellingen:
– Uniformisering van het format van de antwoorden,
nauwkeurigheid van de informatie verzekeren
– Er kan worden verwezen naar bestaande
documenten (de naam van deze documenten moet
worden vermeld)
• Deze documenten worden in een aparte email
gestuurd

– Volledig en eenvormig document
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1. Vegaplan Standaard
1.4 Jaarlijks verslag 2015 – elektronische versie
• HERINNERING: te bezorgen tegen ten laatste
01.03.16 30.03.16
• Een ontvangstbewijs van het verslag wordt aan
de OCI bezorgd.
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1. Vegaplan Standaard
1.5 Vegaplan Stickers
• Beslissing van de RVB van Vegaplan / de WG
communicatie
– Promotie bevorderen, zichtbaarheid van het
Vegaplan system verhogen
– Aan een terugkerende vraag van de gecertificeerde
landbouwers/loonwerkers voldoen
– 10.000 exemplaren (2016/2017) te verdelen
tussen de OCI’s
– Moet meegestuurd worden met het certificaat
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1. Vegaplan Standaard
1.6 Inkorting van de looptijd van het certificaat
• Mogelijkheid om certificaten voor 2 jaar uit te
geven om de “pieken” in de planning te
voorkomen
• Voorwaarden
– De landbouwer is correct geïnformeerd over de
effecten op de facturatie van de inkorting van de
looptijd van zijn bestaande certificaat (maar de
bijdrage wordt gereduceerd naar twee jaar)
– Schriftelijke toestemming van de landbouwer
• In geen geval mag de weigering van de landbouwer
leiden tot de weigering van de uitvoering van de
audit door de OCI

– Lijst certificaten die naar 2 jaar moeten worden
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1. Vegaplan Standaard
1.7 Verlenging van het Vegaplan Standaard
certificaat:
Vermijden van overlappende certificatieperiodes voor
- IKKB standaard en de Vegaplanstandaard;

- IKKB of Vegaplanstandaard met de
Vegaplanstandaard/G040
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1. Vegaplan Standaard
Hoe?
- Niet onnodig nieuwe registraties aanmaken
- Initiële audits enkel gebruiken voor de start van een nieuwe
certificatieperiode na een onderbreking
- indien de certificatieperiode van een lopend certificaat moet
ingekort worden, nieuwe einddatum doorgeven aan het
secretariaat.
Als de audits al ingegeven en gevalideerd zijn:
- registratie van de overrulede certificatie verbreken
- Opletten hierbij dat er geen onderbreking komt in de G040
certificatieperiode!
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1. Vegaplan Standaard
Blijvend probleem dat zich kan voordoen in de huidige
databank:

Certificatieperiode ingekort, nieuw certificaat via
opvolgingsaudit uitgereikt, maar ingekorte einddatum (en dus
ook de nieuwe startdatum) ligt nog in de toekomst. Dan zullen
er tijdelijk toch 2 certificatieperiodes te zien zijn.
Dit zal niet meer het geval zijn in de nieuwe databank.
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1. Standard Vegaplan
1.8 Workshop
- De OCI’s worden uitgenodigd om via Certibel of
rechtstreeks aan Vegaplan de thema’s door te
geven die ze wensen behandeld te zien.
- De mogelijkheid om de workshop voor alle
auditoren open te stellen wordt bekeken
- Dit heeft echter een aantal nadelen:
- Is interactie tussen de spreker en het publiek nog
mogelijk met een breder publiek ?
- Tweetalige sprekers ?
- Huur van een externe zaal (kost)
- Twee vergaderingen voorzien (FR/NL) ?
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2. IPM
• Documents transmis par les régions : sur le site Vegaplan
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2. IPM
• Herinnering: de IPM maatregelen zijn ook van
toepassing op ruwvoeder (zelfs indien het
ruwvoeder exclusief bestemd is voor de dieren
van de landbouwonderneming)
• Het Vlaams Gewest heeft beloofd hierover meer
te communiceren naar dergelijke bedrijven
• Attest IPM ‘Ruwvoeder’
– Checklist van de Gewesten (of Vegaplan checklist
met enkel de IPM-eisen geselecteerd)
– Registratie in onze Databank indien de OCI wenst
dat Vegaplan de naam van de landbouwers aan de
Gewesten doorstuurt.
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2. IPM

• Huren van percelen / Naleving IPM-vereisten
– De grondeigenaar blijft verantwoordelijk van de
percelen
– In geval van verhuur van gronden moet in het
contract worden vermeld dat de huurder de IPMvereisten moet naleven
• Bij de controle bij de eigenaar :
– Contract verifiëren
– Of een geschreven engagement (indien geen contract)

• Dit punt komt niet expliciet voor in de checklist. Toch
is dit een niveau 1 eis (moet binnen de 3 maanden
worden gecorrigeerd bij een initiële audit)

• Wij zullen aan de Gewesten voorstellen om deze eis
in de volgende IPM checklist op te nemen.
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3. Sectorgids G-040
3.1 Module C: stand van zaken
• Laatste discussiepunten worden verwerkt
• Er wordt niet meer op nieuwe wetgeving
gewacht, dat vertraagt de zaken te veel
• Timing?
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4. Databank
4.1 Nieuwe Databank
Herinnering:
- Testomgeving is raadpleegbaar via URL
http://vegaplan.develop.sinpro.be/login
- Alle bestaande paswoorden zijn ook in deze
testomgeving bruikbaar
- Suggesties voor verbeteringen kunnen nog
steeds doorgegeven worden via emailadres:
databank@codiplan.be
- Geplande switch van oude naar nieuwe databank:
?
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4. Databank
4. 2 Communicatie Codiplan-Belbeefdatabank
4.2.1 Ingave bedrijfsovername audit stappen
1. CDP-DB: beslagnummer verwijderen bij
overlatende VEN
2. In CDP-DB: bedrijfsovername van de registratie
G-040 Mod. C en CDP+R naar VEN overnemer
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4. Databank
3. In CDP-DB: Bedrijfsovername audit G-040 mod.C
ingeven
4. Belbeef-DB: BOA ingeven
- Aangelogd als supervisor!

-
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4. Databank
5.Belbeef-DB Geef overnamegegevens in
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4. Databank
5.Belbeef-DB
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5. CodiplanPLUS
5.1 Rund
5.1.1 Persconferentie
– Persconferentie 26.01.2016 nav lancering
promotiecampage “Guaranteed by Belbeef”
– Ruime weerklank gevonden in de pers, zie ook

http://www.primaryproduction.be/index.php?id=350

– Aansluiting Spar, Cora en Match
– Lancering vernieuwde website Belbeef, met deel
bedoeld voor de consument, naast deel voor de
veehouders
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5. CodiplanPLUS
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5. CodiplanPLUS
5.1.2 versie 2 Belbeef standaard : timing en
verwachte aanpassingen
• Timing?
– Na de goedkeuring van de G040 Module C

• Aanpassingen:
– Naamswijziging van “GLR” naar “Belbeef
Standaard”
– I&R: jaarlijkse autocontrole door de veehouder van
Sanitelgegevens van alle aanwezige dieren
• Op papier, of via Cerise en Veeportaal

– Punt ivm uitsluiting wordt geüpdatet
• H-statuut naar H, N1 en N2
• R-statuut naar R, M1 en M2
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5. CodiplanPLUS
5.1.3 concrete gevallen
• Jaarrapporten nog niet binnen van 7 OCI’s (tegen
1.03.2016)
• Veehouder goed informeren consequenties
stopzetten CDP+R certificatie
• Meest voorkomende fouten bij audits en ingaves
in databank:
– TA indien looptijd certificaat < 2 jaar
– Te weinig stalen genomen
– Staal van dier dat nog niet op het beslag
geregistreerd is
– Hetzelfde oormerknummer genoteerd bij 2
verschillende stalen
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5. CodiplanPLUS
Vaakst voorkomende NC in 2015, op 2.985 audits:
 3. Aangekochte dieren zijn bij voorkeur afkomstig van bedrijven die
beschikken over een G-037 of G-040 autocontrolecertificaat of
attest.(Aanbeveling). (666)
 6. Alle tijdens de opvolgingsperiode gebruikte zelf geteelde of bij collega
landbouwers aangekochte voedermiddelen voor het diervoeder zijn bij
voorkeur afkomstig van IKKB gecertificeerde bedrijven of bedrijven die
gecertificeerd zijn voor een gelijkwaardig, door de beheerder van het
lastenboek aanvaard systeem. (114)
 16. Elke deelnemende veehouder moet beschikken over een gevalideerd
autocontrolesysteem. (11)
 13. Ligplaatsen moeten proper gehouden worden. Ze moeten in de
afmestperiode minstens gedeeltelijk ingestrooid zijn, of voorzien zijn van
een ligmat (enkel bij vrouwelijke dieren toegestaan).(9)
 14. De ingestrooide oppervlakte bedraagt minimaal 3,25m² per dier van
500kg, plusminus 0,5m² per 100 kg meer of minder dan 500kg . (7)
 11; Vrouwelijke dieren mogen niet continu aangebonden zijn, tenzij in
opvolging rond het afkalven, quarantaine of herstel, of tenzij er hiertoe
een door de bedrijfsdierenarts schriftelijk bevestigde reden bestaat. (1)

5. CodiplanPLUS
Herinnering
• Activatie van consultatief mandaat in Veeportaal
(Belbeef operator BE201938609)
• Belbeef informeren om beslag te koppelen =>
gegevens direct zichtbaar
• Alsnog de bijlage 5 nodig:
– Naar zowel info@Belbeef.be als info@codiplan.be
– 1 document per deelnemer per email
– Beslagnummer (zonder spaties, punten of
streepjes) vermelden in de titel van de mail
– Beslagnummer opnemen in de naam van het
bestand
– CDP+R registratie in Codiplan alvorens bijlage 5
door te sturen

5. CodiplanPLUS
5.2 Varkens
5.2.1 Ervaringen nieuwe versie lastenboek
5.2.2 Gecertificeerd transport
5.2.3 Aanmelden AB register
5.2.4 Selectie spotaudits
5.2.5 Communicatie auditkost
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5. CodiplanPLUS
5.2 Varkens
5.2.1 Ervaringen nieuwe versie lastenboek

Vraag aan OCI’s: hoe is de overgang verlopen?
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5. CodiplanPLUS Varkens
5.2.2 Gecertificeerd transport
• Transport levende varkens naar Duits QS
slachthuis
– Onmiddellijke certificatie vereist, zoniet worden varkens
als niet QS-waardig beschouwd
– Heden (nog) geen Belgische OCI’s
– Moet via een coördinator (Bündler) gebeuren, die instaat
voor de ingave in de QS databank
– Lastenboek QS transport, checklijst, lijst Bündlers en
bijkomende info via link:
https://www.q-s.de/documentcenter/dc-lifestocktransport.html
– Beschrijving hoe QS gecertificeerde transporteurs op te
zoeken staat op de Codiplanwebsite (Home
/Landbouwers Loonwerkers /CodiplanPlus Varkens)
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5. CodiplanPLUS Varkens
5.2.2 Gecertificeerd transport
• Transport levende varkens naar veehouder of niet
erkend QS slachthuis
– Lastenboek Certus zal uitgebreid worden met een
module Transport
– Vraag Codiplan aan Belpork om dit ook als een
“stand alone” module te willen beschouwen
• Transportcertificatie mogelijk buiten Certus?
• Wordt verder onderzocht
• Verdere info volgt

– Indien slachthuis bestemming niet QS erkend: niet
gecertificeerde transporteur beoordelen als +*, niet
als “nvt”.
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5. CodiplanPLUS Varkens
5.2.3 Aanmelden AB register
Herinnering
– Moet gebeuren vóór het uitvoeren van de audit, via
mail naar info@codiplan.be (tenzij ook
Certusdeelnemer is)
– In Codiplandatabank
•
•
•
•

Veehouder aanmaken indien nodig
Contactpersoon aanmaken MET e-mailadres!
Aanduiden sanitair verantwoordelijke
CDP+V registratie aanmaken

– Bij initiële audit controleren of veehouder zichzelf
reeds geregistreerd heeft
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5. CodiplanPLUS Varkens
5.2.4 Selectie Spotaudits
- Indien mogelijk gecombineerd met Certusaudits
- Selectie te controleren bedrijven :
- Verantwoordelijke nog niet aangemeld bij AB
register
- Nog niets geregistreerd in AB register

- Deze selectie zal aan de OCI’s bezorgd worden en
dienen verplicht uitgevoerd te worden
- Indien quotum van 20% hiermee niet gehaald
wordt, kan OCI zelf selectie maken om aan te
vullen.
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5. CodiplanPLUS Varkens
5.2.5 Communicatie auditkost
- Solidarisatie spotaudits volgens formule (cfr
vorige OCI meeting) :
- prijs = prijs full audit + (prijs beperkte
audit*3*0,2)
- Zowel voor de combi-audit met de G040 als apart
uitgevoerd
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5. CodiplanPLUS
5.3. Konijn
Aantal gecertificeerde bedrijven op vandaag: 7

42

6. Varia

Volgende vergadering : donderdag 23.06.16 – 9u30 ??

! Graag bevestiging of dit al dan niet past !
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