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Verslag van de Raad van Bestuur van 14.03.2012
1.

Algemeenheden
1.1

Goedkeuring van de dagorde

De dagorde wordt goedgekeurd. J. MAERTENS vraagt het punt self-billing toe te voegen aan
de agenda.
1.2

Goedkeuring van het verslag van de RVB van 21.12.2011

Het verslag wordt goedgekeurd.
2.

Administratief beheer
2.1

Functioneren van de Back Office

Gezien M. ROSIERS niet meer werkt op het secretariaat is het niet meer evident om alle taken
op te volgen, daarom werd aan T. DE WINTER gevraagd om een aantal taken over te nemen.
De taakverdeling op het secretariaat wordt tijdens de raad van bestuur van Vegaplan
uitgebreider toegelicht.
Verder is het zo dat enerzijds de werkdruk op het secretariaat hoog ligt en anderzijds dat de
onderhandelingen in verband met het generiek lastenboek rundvlees nog niet rond zijn. Het
recruteren van extra personeel zal dus afhangen van de evolutie van het project rond het
generiek lastenboek. De bestuurders kunnen zich vinden in een uitbreiding van het
secretariaat op het niveau van Vegaplan. G. FICHEFET benadrukt het belang van het zoeken
naar perfect tweetalig personeel, zodat hij/zij het nalezen van alle vertalingen kan op zich
nemen. Op dit moment wordt dit vaak door de adviseurs gedaan.
2.2

Lidmaatschap van KVBM

E. INCALZA wordt niet vervangen bij KVBM. Dit zal tijdens de algemene vergadering worden
bevestigd. Nadien kan de aangepaste samenstelling van de Raad van Bestuur en de Algemene
Vergadering opgenomen worden in het Belgisch Staatsblad. De statuten moeten niet gewijzigd
worden.
3.

Financieel beheer
3.1

BTW controle

OVPG heeft een schriftelijke BTW controle gekregen waarbij vastgesteld dat in de 2 laatste
jaren ten onrechte de kosten voor de boekhouder werden afgetrokken. Hierop moet een boete
van €23 betaald worden. Nu de controle voorbij is zal ook de €8000 euro die nog vaststond
opgevorderd worden. R. COOLS zal het rapport ter beschikking stellen van de bestuurders.
4.

IKKB Standaard / Sectorgids
4.1

WG Duurzaamheid

De WG duurzaamheid zal tijdens de raad van bestuur van Vegaplan uitgebreider toegelicht
worden.
R. COOLS merkt op dat de druk bij de afnemers om actie te
duurzaamheid groot blijft. Hij wil het tempo in de WG duurzaamheid
hoog houden en desnoods mee financieren. P. APPELTHANS laat via R.
hij zich aan de afspraken wil houden die binnen de WG duurzaamheid
gemaakt.

ondernemen omtrent
van het ketenoverleg
COOLS ook weten dat
van Vegaplan werden

E. BOONEN merkt op dat CEFI veel internationale afnemers heeft, waardoor het moeilijk is om
alle eisen te verzamelen en te verwachten dat telers er aan voldoen. R. COOLS zou graag de
gemene deler van alle verzamelde eisen vinden en deze toevoegen aan IKKB zodat afnemers
kunnen aantonen dat hun telers aan de basis voldoen. Hij wil het besluit van het ketenoverleg
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afwachten. A. WALLAYS meent ook dat het ketenoverleg de enige efficiënte manier is om alle
informatie te verzamelen.
J. MAERTENS en R. COOLS zouden graag randvoorwaarden opnemen in de IKKB Standaard,
maar daar staat het Agrofront op dit moment weigerachtig tegenover.
4.2

SG sierteelt: contract

Het finale contract zal worden goedgekeurd tijdens de raad van bestuur van Vegaplan.
4.3

Eigendomsrecht gids

R. COOLS wijst er op dat er bij Codiplan geen overlegplatform voor de afnemers is zoals OVPG
bij Vegaplan. Daarom zou Agronfront de neiging hebben zaken naar zich toe te trekken. OVPG
heeft hierbij de belangrijke taak toe te zien dat dit ook niet het geval wordt op het niveau van
Vegaplan. De lastenboeken horen namelijk aan Vegaplan toe en niet alleen aan het Agrofront.
Daarom worden nu Codiplan en Vegaplan eigenaar van de eengemaakte gids G-040.
5.

Uitwisselbaarheid
5.1

A-NET

Dit punt wordt toegelicht tijdens de raad van bestuur van Vegaplan.
5.2

QS Samenwerking

Dit punt wordt toegelicht tijdens de raad van bestuur van Vegaplan.
5.3

Benchmark GFSI

Dit punt wordt toegelicht tijdens de raad van bestuur van Vegaplan.
6.

Databank
Dit punt wordt toegelicht tijdens de raad van bestuur van Vegaplan.

7.

Communicatie
7.1

Brief aan de suikerfabrikanten

ISCAL Sugar en Tiense Suikerraffinaderij hebben gereageerd op het schrijven van de
voorzitter van Vegaplan. Beiden staan ze positief tegenover IKKB. ISCAL zal proberen IKKB op
te leggen, de Tiense zal het aanbevelen. J. MAERTENS stelt voor om nu een shock
communicatie op te stellen samen met SUBEL, SYNAGRA en BEMEFA.
7.2

Promotie IKKB via HVIV

De voorzitter benadrukt dat de initiatieven van SUBEL en VBT (responsibly Fresh) ter promotie
van IKKB positief zijn. Ook binnen Belgapom wordt verder nadruk gelegd op het belang van
IKKB daar tijdens BRC audits steeds vaker gevraagd wordt hoe de kwaliteit van de primaire
grondstoffen wordt afgedekt.
8.

Varia
8.1

Jaarverslag

E. NOTTEBAERE heeft in overleg met de voorzitter de verslagen van de raden van bestuur
gebundeld in een jaarverslag. De bestuurders gaan akkoord met dit verslag.
In 2012 zijn er geen (her)verkiezingen van bestuurders tijdens de algemene vergadering.
Over de gastspreker zal gesproken worden tijdens de raad van bestuur van Vegaplan.
8.2

Self-billing

J. MAERTENS licht toe dat één van zijn leden problemen heeft gehad met de self-billing die
courant is in de sector. Normaalgezien moet voor self-billing een voorafgaandelijk akkoord zijn
tussen teler en afnemer, er moet op de factuur aangegeven zijn of de teler BTW-plichtig is of
een forfaitair bedrag betaalt en de factuurnummers moeten opgenomen worden in de
boekhouding van de teler. Op die manier is controle van de BTW-plichtigen op aangiften van
alle verkopen en terugstorting van de BTW mogelijk.
Synagra zal volgend voorstel uitwerken voor de BTW administratie:
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1. Het principe van self billing zou uitgebreid gecommuniceerd worden naar de leden
via pers en ontvangstvoorwaarden en daarmee zou voldaan worden aan de
expliciete aanvaarding
2. De expliciete aanvaarding zou ook mede ondersteund worden door een aftekening
van het aankoopborderel (dubbel) door de landbouwer met teruggave aan de
afnemer.
3. Indien nodig (afwachten reactie BTW administratie) zou een jaarlijks overzicht aan
de boer kunnen verschaft worden van alle facturen waarbij de boer dan in de
kruistabel zijn nummering kan aan toevoegen
4. Alle betalingen via electronische weg zouden gebeuren.
Indien de BTW administratie niet akkoord zou zijn met het voorstel wil SYNAGRA ook
de andere sectoren die gebruik maken van self-billing mobiliseren om samen tot een
akkoord te komen.
R. COOLS merkt op dat dit een probleem is in alle sectoren en vraagt J. MAERTENS een nota
uit te schrijven die dan kan verspreid worden binnen OVPG. Op die manier zijn alle
belanghebbenden op de hoogte. Het probleem zal ook gesignaleerd worden tijdens de raad
van bestuur van Vegaplan, zodat Agrofront op de hoogte zou zijn.
De voorzitter sluit de vergadering om 11u10. De volgende vergadering vindt plaats op 6 juni
om 9u30.
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1.

Volmacht aan

Romain COOLS

Algemeenheden
1.1

Goedkeuring van de dagorde

R. COOLS vraagt om de punten A-NET (5.2) en KVBM (9.1) toe te voegen aan de agenda. P.
APPELTANS vraagt om het punt “film” toe te voegen (7.2).
Deze uitgebreide dagorde wordt goedgekeurd.
1.2

Goedkeuring van het verslag van de RVB van 14.03.2012

J. MAERTENS had aan het secretariaat gevraagd de eerste paragraaf rond self-billing te
corrigeren.
J. MAERTENS licht toe dat één van zijn leden problemen heeft gehad met de self-billing die
courant is in de sector. Normaalgezien moet voor self-billing een voorafgaandelijk
schriftelijk akkoord zijn tussen teler en afnemer, er moet op de factuur aangegeven zijn
of de teler BTW-plichtig is of onder het forfaitair systeeem valt. De factuurnummers
van de teler zouden ook moeten opgenomen worden bij de facturatie van de
afnemer. Op die manier is controle van de BTW-plichtigen op aangiften van alle verkopen
en terugstorting van de BTW mogelijk.
E. BOONEN meldt dat de factuurnummers achteraf moeten opgenomen worden in de
boekhouding van de afnemer, maar niet tijdens de facturatie.
2.

Administratief beheer
2.1

Functioneren en financiering van de Back Office

Er werd beslist om iemand extra te recruteren. De vacature werd opgesteld en vertaald, maar
FWA heeft pas deze week zijn opmerkingen overgemaakt. Dit zal verder besproken worden op
de RvB van Vegaplan.
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R. COOLS uit zijn bezorgdheid over de evolutie van het generiek lastenboek en meer bepaald
over de impact op het secretariaat van Vegaplan en Codiplan indien het project toch niet zou
doorgaan. Verder zou hij het ketenoverleg en de retail er ook graag op wijzen dat bij de
plantaardige sector een gelijkaardig initiatief bestaat, namelijk IKKB, dat al volledig uitgewerkt
is en sinds meerdere jaren goed functioneert.
3.

Financieel beheer
De jaarrekening werd opgemaakt door de boekhouder. De BTW-inspectie heeft ook per brief
laten weten dat de inkomsten te klein zijn om BTW-plichtig te blijven. Na de administratieve
controle van de boekhouding werden 2 correcties gemaakt, waarna €8004,98 BTW kon
worden teruggevorderd.
Er werd dit jaar ook een spaarrekening geopend bij ING waar zo’n €10.000 op staat. Het
teruggevorderde BTW bedrag zal ook daarop worden gestort.
We hebben een verlies van €2.347,44; oa. door het etentje voor het afscheid van bestuurder
E. INCALZA, , de factuur voor de boekhouder (2 jaar) en het beschermen van de domeinnaam
“OVPG/PTMV”. Er is nu een reserve van zo’n €20.000. De voorzitter voorziet jaarlijks een
€2.000 aan werkingskosten. Aangezien er geen inkomsten meer zijn, en met de huidige
reserve, is er dus voldoende in kas voor 10 jaar werking te bekostigen.
De jaarrekening moet ook neergelegd worden bij de griffie zodat ze in het Belgisch Staatsblad
kan opgenomen worden. R. COOLS neemt hiervoor contact op met de boekhouder van UNIZO.

4.

IKKB Standaard / Sectorgids
4.1

Sectorgids G-040

Dit punt wordt toegelicht tijdens de raad van bestuur van Vegaplan.
4.2

IKKB Standaard

R. COOLS wil hier nog kort even de problematiek van het stimuleren van het korteketengedrag aanhalen. Het is zo dat kleinere ondernemingen binnen Belgapom opmerken dat
zij aan de strenge normen van de handel moeten voldoen, maar dat landbouwbedrijven voor
hun directe verkoop aan veel minder strenge voorwaarden moeten voldoen.
P. APPELTANS beaamt dat laksheid moet vermeden worden en niet alleen in het dossier van
de waterkwaliteit waar gewacht wordt op een studie van de FOD volksgezondheid.
4.3

IKKB Ketenoverleg – Strategie

Zoals reeds eerder tijdens de vergadering werd aangehaald, zou IKKB ook naar erkenning
door de retail moeten streven ongeacht het resultaat in de dierlijke productie. Erkenning zou
zorgen voor meer efficiëntie in de keten en voor kostenbeheersing, maar het zou ook onze
geloofwaardigheid in A-NET en bij bilateraal overleg met andere lastenboekbeheerders ten
goede komen. Individuele contacten met retailers hebben aangetoond dat men niet steeds
IKKB en Vegaplan kent.
Overleg kan opgestart worden waarbij aan de retail uitgelegd wordt wat IKKB inhoudt. Zelfs
als dit voor retailers een competitie-element is, dan zou dat op zijn minst erkend moeten
worden. De leden van de RVB stellen voor om een bilaterale overleg te houden en een
vergelijking op te stellen met Globalgap. Deze vergelijking bestaat en kan aangewend worden.
Dit zal worden aangekaart tijdens de RvB van Vegaplan.
R. COOLS geeft een kort mondeling overzicht van de belangrijkste actualiteiten in het
ketenoverleg en zijn diverse werkgroepen.
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5.

Uitwisselbaarheid
5.1

QS Samenwerking

De geplande vergadering met QS werd uitgesteld. De nieuwe datum wordt zo snel mogelijk
gecommuniceerd.
E. NOTTEBAERE stelt voor om een gelijkaardige agenda als de vorige keer te gebruiken met
volgende punten: aanpassing standaarden, residubewaking, database, duurzaamheid en ANET. De Raad van Bestuur gaat akkoord.
P. APPELTANS licht kort de voorbije raad van bestuur van QS toe. VBT is daar als
aandeelhouder vertegenwoordigd.
QS wil de overeenkomst met AMAGAP formaliseren met een residuverhaal. Betreffende
duurzaamheid zullen ze zich eerst toeleggen op de dierlijke sector en pas later op de
plantaardige. Er werd ook gemeld dat het aantal systeempartners en in het bijzonder de
retailoutlets stagneert. VBT heeft ook zijn bezorgdheid geuit over het financieringssysteem.
Het kan niet zijn dat buitenlandse organisaties die maar een fractie naar Duitsland uitvoeren
evenveel lidgeld betalen als Duitse organisatie waarvan alle producten bestemd zijn voor de
Duitse markt. QS heeft hier echter geen gehoor aan gegeven. Iedereen wordt aan hetzelfde
betalingssysteem onderworpen.
R. VAN GAEVER vraagt of het niet beter zou zijn voor de transparantie als QS ook in onze raad
van bestuur zou zetelen als waarnemer. De raad van bestuur gaat akkoord om dit voor te
stellen aan Vegaplan.
5.2

A-NET

Het A-NET overleg gaat in september door in Brussel. De raad van bestuur stelt voor dat de
bestuurders ook worden uitgenodigd naar (een deel van) de vergadering.
6.

Databank
Dit punt wordt toegelicht tijdens de raad van bestuur van Vegaplan.

7.

Communicatie
7.1

Brief suikerfabrikanten

Naar aanleiding van de brief van ISCAL Sugar en de initiatieven van de suikerfabrikanten heeft
J. MAERTENS voorgesteld om een communicatie vanuit Synagra en Subel in de landbouwpers
te organiseren. SUBEL heeft er echter voor gekozen om zijn eigen communicatie op te zetten.
Vandaag is reeds het eerste artikel verschenen in ‘De bietplanter’. E. BOONEN souligne qu’une
communication aura également lieu de la part de la RT vers les planteurs pour les informer
que le Standard GIQF sera obligatoire à partir de 2014. CEFI suit la même optique que la RT.
De Raad van Bestuur meent dat elke organisatie zelf zijn eigen verantwoordelijkheid moet
nemen.
7.2

Film Vegaplan

P. APPELTANS vraag zich af of een Vegaplan film maken wel nuttig is en of de kosten/baten
goed afgewogen werden. G. FICHEFET licht toe dat de film voor een volledig andere doelgroep
is dan de Codiplan film. De film zou de afnemers en de retail moeten aanspreken en heeft op
die manier zeker zijn meerwaarde. De twee films worden dus complementair. Een project van
synopsis wordt opgemaakt met als doel te kunnen bepalen hoeveel dagen nodig zijn voor de
opname. Op basis daarvan kunnen we
een offerte aanvragen bij meerdere
productiemaatschappijen.
8.

Algemene vergadering

9.

Varia
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9.1

KVBM

R. COOLS heeft met KVBM gesproken en zij zijn bereid om na te gaan of ze IKKB als vereiste
kunnen opnemen in hun eigen sectorgids. Ze zijn echter wel vooral afhankelijk van import en
van graanhandelaren (=Synagra), dus evident zal het niet zijn daar ze geen rechtstreeks
contact met de landbouwers hebben.
9.2

Algemene vergadering
9.2.1 Mandaat E. BOONEN

E. BOONEN meldt dat binnen CEFI een akkoord bestaat dat het mandaat bij Vegaplan/OVPG
om de drie jaar wisselt tussen COSUCRA en Orafti. Gezien zijn mandaat bij Vegaplan ten einde
loopt zal E. BOONEN ook zijn mandaat bij OVPG ter beschikking stellen aan COSUCRA. De
Raad van Bestuur zal B. DION van COSUCRA dan ook voorstellen als vervanger van E.
BOONEN aan de algemene vergadering.
De voorzitter dankt E. BOONEN voor zijn inzet en voor de goede samenwerking.
9.2.2 Planning 2012-2014 Vegaplan
P. APPELTANS vraagt om een kleine aanpassing door te voeren in de planning van Vegaplan
op de laatste pagina. Zowel voor IPM als voor duurzaamheid zijn de geplande taken niet sterk
genoeg uitgedrukt. Het moet wel degelijk de bedoeling zijn om in beide gevallen eisen op te
nemen indien dat wenselijk is. Dit zal voorgesteld worden tijdens de raad van bestuur van
Vegaplan.

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 11u.

Brussel, 25 september 2012

R. COOLS,

Y. DEJAEGHER,

Voorzitter

Secretaris
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1.

Volmacht aan

A. WALLAYS

Algemeenheden

De voorzitter verwelkomt B. DION die voortaan E. BOONEN vervangt als
vertegenwoordiger van CEFI. Meneer DION is aankoopverantwoordelijke bij Cosucra. De
andere bestuurders stellen zich eveneens kort voor.
1.1

Goedkeuring van de dagorde

Punt 6.6 vergelijking IKKB – GlobalG.A.P. wordt toegevoegd aan de agenda. De
dagorde wordt goedgekeurd.
1.2

Goedkeuring van het verslag van de RVB van 06.06.2012

Het verslag van 06.06.2012 wordt goedgekeurd.
2.

Administratief beheer
2.1

Functioneren en financiering van de Back Office

Vegaplan werkt samen met ACERTA om iemand te recruteren die het secretariaat zal
ondersteunen. ACERTA had 3 personen aanbevolen, maar na gesprekken en een
negatief assessment werd niemand weerhouden. Het profiel werd nu meer
opengetrokken op aanbeveling van ACERTA. Dit wordt verder toegelicht tijdens de
Raad van Bestuur van Vegaplan.
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3.

Financieel beheer
Er is geen nieuws te melden.

4.

Erkenning door COMEOS
Na de vorige Raad van Bestuur werd een brief geschreven aan de voorzitter van het
ketenoverleg namens de voorzitters van Vegaplan en OVPG. Als gevolg daarvan werd
Vegaplan uitgenodigd om de IKKB Standaard voor te stellen aan de Commissie
Voedselveiligheid van COMEOS. De leden van de commissie hadden als bezwaar dat
met één internationaal systeem (GlobalG.A.P.) werken gemakkelijker is omdat de
kwaliteitsverantwoordelijken zich dan ook maar in één systeem moeten verdiepen.
Desalniettemin zien ze ook wel de voordelen als een landbouwer maar één systeem
moet volgen (sectorgids + IKKB) en zo zijn kosten en inspanningen kan beperken.
Ze zullen de vergelijking tussen IKKB en GlobalG.A.P. bekijken en tegen eind
november laten weten of ze verder willen gaan met de erkenning van IKKB.
Aldi en Lidl waren niet aanwezig op het overleg, zij zullen apart gecontacteerd
worden.
To do: De voorzitter vraagt om een voortgangsrapport op te stellen en voor te
stellen bij de volgende raden van bestuur.

5.

IKKB Standaard / Sectorgids
5.1

IKKB/G-040: nieuwe versie

Dit wordt besproken tijdens de Raad van Bestuur van Vegaplan.
5.2

WG duurzaamheid van 10.09.2012

De resultaten van het onderzoek van Ugent op vraag van het ketenoverleg werden
besproken tijdens de voorbije WG duurzaamheid.
Een zeker aantal punten uit de inventaris zouden gemakkelijk in de IKKB Standaard
opgenomen kunnen worden. Voor een reeks anderen lijkt het moeilijker. Het is
belangrijk te weten welke ondernemingen de vragen hebben gesteld.
De Raad van Bestuur stelt voor dat duurzaamheid binnen de IKKB Standaard zou
vallen en niet als een extra module zou beschouwd worden. Verder zal goed
afgewogen moeten worden of er met concrete eisen gewerkt wordt of met een
voorbeeldlijst van vereisten waarbij de landbouwer minstens aan een minimum
aantal vereisten van de lijst moet voldoen. Twee vergaderingen zijn voorzien dit jaar,
meer bepaald op 12.11.12 en op 17.12.12, met als doelstelling bijkomende punten
beteffende duurzaamheid in de IKKB Standaard op te nemen, om de wil van de
sector om in dit domein vooruitgang te boeken aan te tonen. De RVB stelt ook voor
om de afnemers aan te moedigen om initiatieven te nemen om de IKKB certificatie
en de meerwaarde ervan voor de lanbouwer zichtbaar te maken voor derden.
J.MAERTENS vraagt of het mogelijk is de randvoorwaarden op te nemen. R.COOLS
wijst er op dat landbouwers op die manier met extra kosten worden opgezadeld
terwijl de overheid ook verder controles blijft uitvoeren. Zo lopen landbouwers het
risico om premies te verliezen als ze niet in orde zijn. T. DEWINTER legt uit dat hij nu
reeds gegevens over gecertificeerde landbouwers doorspeelt aan de Vlaamse
overheid en dat zij IKKB of de sectorgids als factor inbrengen in hun risico analyses
waardoor landbouwers met een certificaat minder kans hebben op controles op de
randvoorwaarden. Er werd aan ALV gevraagd om met cijfermateriaal aan te tonen
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dat daadwerkelijk met de doorgespeelde gegevens rekening wordt gehouden. (Zie
mail van ALV van 25.09.2012, bijgevoegd bij dit verslag).
G. FICHEFET meldt dat deze cijfers gebruikt zullen worden bij onze ontmoeting met
de Waalse overheid, wanneer wij haar zullen vragen of zij controles door
onafhankelijke instellingen kan aanvaarden. R. COOLS vraagt het secretariaat bij de
OCI inlichtingen te vragen over de bijkomende kosten voor de eisen betreffende de
randvoorwaarden.
5.3

Sectorgids sierteelt

De module werd goedgekeurd. OCI’s zijn bezig met hun accreditatie. In het kader
daarvan wil Vegaplan nog een opleiding voorzien. Op dit moment is deze echter veel
te duur (±€10,000). R.COOLS stelt voor om aan te kloppen bij Nederlandse
organisaties of onderzoeksinstellingen.
6.

Uitwisselbaarheid
In het kader van de uitwisselbaarheid werd de nieuwe versie van de Standaard naar
het Engels vertaald.
To do: persmededeling schrijven die de bestuurders naar hun leden kunnen sturen.
6.1

A-NET

Op 25 en 26 september vindt het A-NET overleg plaats bij Vegaplan. Het
belangrijkste agendapunt is het sluiten van bilaterale overeenkomsten. In het kader
daarvan had E. NOTTEBAERE in Wenen een overleg met AMAG.A.P. Zij zijn
enthousiast en zien de meerwaarde van een versterkt netwerk maar moeten nog
toelating krijgen van de directeur om verder te gaan.
6.2

QS Samenwerking

Het overleg met QS werd uitgesteld naar 9 oktober. De evolutie van de beide
standaarden en het residubemonsteringsplan zijn de belangrijkste agendapunten.
6.3

Overleg VKL

In samenspraak met VKL werd besproken om dit jaar geen overleg te houden, daar
we beiden nog geen nieuwe standaard hebben. Het overleg is uitgesteld naar
volgend voorjaar.
6.4

BENE-Overleg

Een eerste draft-verslag van het BENE-overleg is beschikbaar.
De uitwisselbaarheid tussen IKKB en VVA (aardappelen) kwam opnieuw aan bod.
VAVI staat zeer weigerachtig tegenover het erkennen van IKKB daar het certificaat 3
jaar geldig is en residumonitoring niet is opgenomen. Naar aanleiding daarvan heeft
A. WALLAYS (die ook lid is van VAVI) als voorzitter van Vegaplan een brief
geschreven naar de voorzitter van VAVI. Volgens hem wordt IKKB in de praktijk
reeds erkend door leden van VAVI die in België fabrieken hebben en dus IKKB
aanvaarden van Belgische boeren en VVA of GlobalG.A.P. van Nederlandse boeren.
Gaandeweg zal de IKKB Standaard wellicht erkend worden op basis van deze
praktijk.
In het kader van duurzaamheid werd het Nederlands duurzaamheidsproject
‘Veldleeuwerik’ besproken dat voor de bieten in de toekomst aan belang zal winnen.
Bij industriegroenten daarentegen zal het wellicht niet doorbreken wegens te duur.
Oa. Coca Cola onderschrijft het project.
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Een ander belangrijk punt dat aan bod kwam tijdens de vergadering is het
kwekersrecht. Dit is een Europees probleem waarbij de “breeders’ exemption” wordt
belemmerd via het octrooieren van nieuwe eigenschappen, wat het voor veel
kwekers onmogelijk of zeer duur zal maken om nog verder verbeterde variëteiten te
vermeerderen. De technische commissie van Profel vindt echter dat dit buiten hun
maandaat valt en dus moet een andere manier gevonden worden om hierover te
lobbyen. Schuttelaar en Partner is in Nederland bezig om partijen te mobiliseren die
het standpunt van Plantum NL (vereniging van kwekers) ondersteunen. Ook
Belgische organisaties kunnen zich aansluiten.
6.5

Overleg GMP+

GMP+ (NL) heeft contact gezocht met Vegaplan om te zien of het mogelijk is om
IKKB te erkennen zoals OVOCOM IKKB erkent. GMP+ erkent VVAK in die zin dat er
dan minder controles moeten zijn dan wanneer er het poortwachtersprincipe wordt
toegepast.
Een eerste overleg heeft plaatsgevonden op 19 september met Johan den Hartog
(managing director GMP+). Hij stond positief tegenover IKKB, maar wil nu eerst
weten of er voldoende graan van België naar Nederland geëxporteerd wordt, met
andere woorden of er veel baat is bij erkenning van IKKB. J.MAERTENS bevestigt dat
er behoorlijk wat graan naar Nederland gevoerd wordt, zowel uitvoer als doorvoer.
To do: cijfers bij VLAM opvragen
6.6

Vergelijking IKKB versie 4 – GlobalG.A.P. versie 4

De vergelijking en een samenvatting werden ter informatie meegestuurd met de
documenten. Beide standaarden zijn slechts beperkt veranderd.
7.

Databank
Dit punt wordt toegelicht tijdens de raad van bestuur van Vegaplan.

8.

Communicatie
8.1

Communicatie G-040/IKKB

Er is een nieuwe folder voor de sectorgids. Toen is er kritiek gekomen dat IKKB
hierin te weinig aan bod is gekomen. De raad van bestuur dringt er op aan dat IKKB
steeds op de voorgrond blijft in de Vegaplan communicaties.
Af en toe komen er vragen rond de naam van de Standaard. IKKB, ICQM, GIQF; het
zijn 3 namen voor dezelfde Standaard. Het is zowel in het buitenland als voor
Belgische boeren soms verwarrend. Het lijkt de Raad van Bestuur nuttig om over
alternatieven na te denken zoals bijvoorbeeld ‘Vegaplan-Standaard’ en om die
nieuwe naam te lanceren bij een nieuwe versie van de Standaard zoals bijvoorbeeld
wanneer de module duurzaamheid wordt geïmplementeerd.
Communicatie naar de afnemers toe blijft belangrijk. Als zij overtuigd zijn van het
systeem zullen ze hun leveranciers aansporen om zich te laten certificeren. Er moet
met de WG communicatie overlegd worden wat hierin de mogelijkheden zijn.
T. DE WINTER geeft nog mee dat de abonnementsfunctie van de databank, waarbij
afnemers een mail ontvangen telkens wanneer de certificatiestatus van de telers
RvB OVPG 25.09.2012

4

waarop ze zich geabonneerd hebben wijzigt, ook een continu “herinneringseffect”
heeft.
To do: Strategie uitwerken met de WG communicatie
9.

Varia
Er zijn geen variapunten.

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 11u10.

Brussel, 25 september 2012

R. COOLS,

Y. DEJAEGHER,

Voorzitter

Secretaris
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1.

Volmacht aan

A. WALLAYS

Algemeenheden

1.1 Goedkeuring van de dagorde
Twee punten worden bijgevoegd onder « Communicatie »: voorstel tot aanpassing van
de website en opmaak van een strategisch plan.
De dagorde is goedgekeurd.
1.2 Goedkeuring van het verslag van de RVB van 25.09.2012
Het verslag wordt goedgekeurd.
2.

Administratief beheer

2.1 Werking van de Back Office
Gezien de beperkte respons op de eerst gepubliceerde vacature, heeft het secretariaat
een update gemaakt van de verschillende Hoge Scholen in Wallonië waar een bachelor
opleiding landbouw aangeboden wordt. De vacature werd nogmaals aan deze scholen
bezorgd.
De respons op deze vernieuwde publicatie van de vacature was deze maal wel groot, en
er waren meerdere kandidaten die geschikt leken obv van hun CV. Er werden obv een
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positief evaluatiegesprek met ACERTA, een 6-tal kandidaten uitgenodigd voor een
gesprek met Marc ROSIERS en Tom DE WINTER. Van deze 6 werden er 3 sterk genoeg
bevonden voor een assessment. Opgemerkt dient te worden dat geen van de kandidaten
goed scoorde voor Nederlands, eerder middelmatig tot zwak.
De 3 weerhouden kandidaten zijn:
1) Paolo De la Para, 26 jaar, graduaat in de landbouw, woont in Brussel.
2) Honorez Raphaël, 24 jaar, eveneens graduaat in de landbouw, woont in SaintGhislain-Tertre.
3) Yannick Van de Velde, 27 jaar, master in de aardrijkskunde, woont in Gembloux.

Ondertussen is de heer Van de Velde sinds 7/1/2013 aan de slag bij Vegaplan als
technisch medewerker. Wij wensen hem alle succes in deze functie.

3.

Financieel beheer

Nihil.

4.

Erkenning door COMEOS

Een document dat alle ondernomen acties hierover opsomt is toegevoegd aan het dossier
(« Erkenning IKKB Standaard door de retail »). De balans is eerder negatief.
Lidl heeft laten weten de IKKB standaard niet te erkennen. Het argument van de
uitwisselbaarheid tussen IKKB en QS heeft geen impact omdat Lidl Duitsland, QS enkel
aanvaardt voor vlees en niet voor groenten en fruit.
Colruyt heeft nog niet geantwoord.
Bij Delhaize zou de Boerenbond nog druk proberen uitoefenen.
5.

IKKB Standaard / Sectorgids

5.1 IKKB/G-040: nieuwe versie
Dit wordt bij de RVB van Vegaplan besproken.
5.2 GT Duurzaamheid : vergadering 12.11.12 en 17.12.12
Uit de 246 vragen van de UGent inventaris werden er 72 bewaard (dankzij het groeperen
van gelijkaardige vragen), waarvan een zeker aantal geen betrekking heeft op de
primaire sector. Twee vergaderingen zijn voorzien (op 18.02 en 22.03) om de
werkzaamheden verder te zetten : eisen die niet bedekt zijn door de huidige IKKB
Standaard, controle door de OCI’s.
Op de vergadering van 17.12.12 zijn een aantal vragen van politieke aard opgedoken,
waarop eerst een antwoord moet komen vooraleer de werkzaamheden van de WG
Duurzaamheid kunnen worden verder gezet. Het gaat meer in het bijzonder over de
volgende vier vragen:
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1. Moeten certificeerbare duurzaamheideisen opgenomen worden binnen de IKKB
Standaard of vormen zij een aparte module (een soort IKKB Standaard plus)?
2. Kunnen de duurzaamheideisen in een aparte checklist, buiten certificatie,
opgenomen worden, die de OCI tijdens de audit zou moeten overlopen, met als
doel duurzame ontwikkeling op sectorniveau aantoonbaar te maken (IKM
benadering)?
3. Kan een ’verklaring op eer’ voldoende zijn om te vermijden dat OCI’s bepaalde
wettelijke eisen die al door andere instanties worden gecontroleerd dubbel zouden
moeten controleren (bv. betreffende arbeidsrecht)?
4. Kunnen certificeerbare aanbevelingen gebruikt worden om een traject duurzame
ontwikkeling op te zetten?
Bij VVAK zijn reeds duurzaamheidseisen opgenomen, wat leidt tot een dubbel certificaat:
1 VVAK certificaat en 1 duurzaamheidscertificaat.
J. MAERTENS vraagt zich af of niet kan volstaan worden met een soort beleidsverklaring,
ondertekend op eer. Vele duurzaamheidseisen zijn immers ook niet controleerbaar.
P. APPELTANS onderlijnt dat de gesprekken rond duurzaamheid al meer dan een jaar aan
de gang zijn en dat het nodig is om een resultaat te boeken om de geloofwaardigheid
van de IKKB Standaard te verzekeren op vlak van veiligheid, milieu en duurzaamheid. Dit
ook om te vermijden dat de afnemers voor een alternatief zouden opteren, dat meer
duurzaamheidseisen zou bevatten maar dat ook duurder zou uitkomen (bv. GlobalGap).
Voor de ‘AGF’ productie is een certificatie/attestatie van « duurzaamheid » noodzakelijk.
Eventueel kan certificatie met verschillende niveau’s een uitkomst bieden, waarbij de
“besten van de klas” een hoger niveau kunnen halen. Desnoods kunnen subsectoren
zoals groenten en fruit beslissen om sneller te gaan dan andere sectoren binnen IKKB.
Y. DEJAEGHER meldt dat het Certuslabel evolueert naar een bonussysteem, waarbij de
afnemer zelf bepaalt hoeveel bonuspunten (o.a. duurzaamheidseisen) de producent moet
halen om te mogen leveren. Er zijn hiervoor een 120-tal indicatoren opgesteld.
A. WALLAYS geeft aan dat de aardappelsector liefst 1 soort certificaat behoudt, zonder
onderscheid via bonuspunten.
G. FICHEFET wijst er op dat IPM ook in de standaard zal opgenomen worden, wat de
geloofwaardigheid van de IKKB Standaard zal verhogen. Het risico bestaat wel dat
DurAgrIso en GlobalG.A.P. zullen profiteren als IKKB geen stevige duurzaamheismodule
ontwikkelt binnen de standaard.
Y. DE JAEGHER wijst er op dat ook binnen GMP niet met verschillende snelheden wordt
gewerkt. Er zijn wel steeds enkele voortrekkers, maar er wordt binnen GMP geen
onderscheid gemaakt tussen de certificaten. Er is ook nood aan meetbare, controleerbare
criteria.
A. WALLAYS stelt dat de WG Duurzaamheid op een creatieve manier oplossingen moet
vinden om te verzekeren dat de OCI’s geen punten moeten gaan controleren die al door
de bevoegde overheden worden gecontroleerd (bv. beroep doen op een sociaal
secretariaat, …).

5.2

IPM – Stand van zaken
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De Gewesten werken verder aan het opstellen van een lijst eisen. Dit punt wordt verder
besproken bij de RVB van Vegaplan.
5.3 Sectorgids : Module D ‘Sierteelt’
Dit wordt bij de RVB van Vegaplan besproken.

6.

Uitwisselbaarheid

6.1 A-NET
Eind september vond in Brussel het A-NET overleg plaats. Het voornaamste agendapunt
was te komen tot onderlinge uitwisselbaarheid. E.NOTTEBAERE had daarvoor ook al
overleg gepleegd met A.M.AGAP (Oostenrijk) daar zij niet konden aanwezig zijn in
Brussel.
De importerende landen (UK, Zwitserland, Oostenrijk) zijn geen vragende partij voor
uitwisselbaarheid, gezien dit voor hen geen meerwaarde oplevert.
De verschillende partners zien wel nog steeds het nut van het overleg in als er kan
samengewerkt worden rond cruciale thema’s, bijvoorbeeld integrity programs, crisis
managament,.... Op het volgende overleg zullen dan ook de integrity programs van de
partners vergeleken worden.
6.2 Samenwerking met QS
Er was een overleg met QS te Bonn. De meeting was vooral om de vernieuwde
standaarden te bespreken en een akkoord te bereiken rond het rapporteren van de
analyseresultaten.
6.3 Overleg GMP+/Vegaplan
In september vond overleg plaats met GMP+. Zij zouden IKKB graag evenwaardig aan
VVAK beschouwen gezien wij uitwisselbaarheid hebben met VVAK en erkend worden door
OVOCOM. Het contract zal opgestuurd worden.

7.

Databank

Dit wordt bij de RVB van Vegaplan besproken.

8.

Communicatie

8.1

Aanwezigheid van Vegaplan bij Interpom

8.2

Website – aanpassingen

Er kan van de samenvoeging van de websites van Codiplan en Vegaplan gebruik gemaakt
worden om een nieuwe naam voor de standaard te bedenken, omdat IKKB, GIQF en
ICQM zich niet makkelijk lenen naar communicatie met het buitenland. Ook bestaat er
verwarring tussen de naam Vegaplan en IKKB en de relatie tussen beide. Er is eerder
geopperd om met één naam al de kwaliteitssystemen in de primaire productie aan te
duiden, cfr QS in Duitsland en Red Tractor in Groot-Brittannië. Dit zal de communicatie
naar de buitenwereld een pak vereenvoudigen. De vergadering is akkoord om deze piste
te volgen en verder te zoeken naar een geschikte naam.
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8.3

Strategisch plan

De leden van de RVB stellen zich akkoord met de opmaak van een strategisch plan
(complementair met de gewoonlijke driejaarlijkse planning) gebaseerd op het model van
OVOCOM. Dit document zal het secretariaat een dynamisme bezorgen betreffende de
toekomstvisie, de prioriteiten en de strategie voor OVPG,
Nota : de leden verklaren zich akkoord met de heractivatie van de contacten betreffende
uitwisselbaarheid met Frankrijk. De leden van de RVB vragen het secretariaat een
draftdocument op te stellen, dat met een paar personen (o.a. K. D’Hooghe van OVOCOM)
besproken kan worden.
To do : Een datum vastleggen om in kleine groep te brainstormen en een draftdocument
voor te bereiden.

9.

Varia

9.1

Jaarvergadering 2013

Dit wordt besproken op de RvB van Vegaplan

9.2

Volgende vergadering :

26.03.2013 om 9.30 u

De Voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering af.

Brussel, 26 maart 2013

R. COOLS,

Y. DEJAEGHER,

Voorzittter

Secretaris
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