JAARVERSLAG 2006
van Vegaplan.be vzw

Asbl Vegaplan.be vzw
Avenue de Tervuren 182, boîte 4 - B-1150 Bruxelles
Tervurenlaan 182, bus 4 - B-1150 Brussel
Tél. / Tel.: +32 (0)2 775 80 69 - Fax: +32 (0)2 775 80 75
E-mail: info@vegaplan.be
www.vegaplan.be

Inhoud
1. Inleiding................................................................................................................. 1
2. De
2.1
2.2
2.3
2.4

organisatie......................................................................................................... 1
De raad van bestuur........................................................................................... 2
De communicatiewerkgroep................................................................................. 2
Informatievergaderingen en opleidingen OCI / CC................................................... 2
Schematische weergave van de organisatie in 2006 ................................................ 2

3. Evolutie van het aantal deelnemers uit de verschillende schakels.................................... 4
3.1 Primaire Plantaardige Productie............................................................................ 4
3.2 Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken ............................................................ 6
3.3 Handel, verwerkende industrie en veilingen ........................................................... 6
3.4 Certificeringsinstellingen (OCI’s) en controle centra (CC) ......................................... 6
4. Communicatie ......................................................................................................... 8
4.1 Website ............................................................................................................ 8
4.2 Nieuwsbrief ....................................................................................................... 9
4.3 Artikels in de vakpers ......................................................................................... 9
4.3 Seminarie ....................................................................................................... 10
4.4 Opleidingen en presentaties............................................................................... 11
5. Aanpassingen van databank Vegaplan.be .................................................................. 12
6. Informatie-uitwisseling met OCI’s en CC’s ................................................................. 12
6.1 Overzicht van de non conformiteiten voor IKKB versie AGF (2005) .......................... 12
6.2 Opleidingen en examens ................................................................................... 14
6.3 Diversen ......................................................................................................... 15
7. Uitwisselbaarheid................................................................................................... 15
7.1 Bene overleg van 13.10.2006 ............................................................................ 15
7.2 Overleg met VKL Nederland voor loonwerk .......................................................... 15
7.3 EurepGAP en QS .............................................................................................. 15

1. Inleiding
Vegaplan.be vzw staat in voor het
administratieve beheer van de IKKBStandaarden en hun bijhorende
sectorgidsen, terwijl de concrete uitwerking
en de verdere ontwikkeling van deze
lastenboeken gebeurt door OVPG vzw in
overleg met de landbouworganisaties
(Agrofront).
Dat administratieve beheer omvat onder
andere de communicatie betreffende de
IKKB Standaard en de sectorgids naar de
betrokken bedrijven. Dit zijn zowel
bedrijven uit de schakel landbouw en
loonwerk als de afnemers van de
plantaardige grondstoffen. Vegaplan.be
heeft in oktober 2006 een seminarie
georganiseerd met als centraal thema de
uitbreiding van de IKKB Standaard naar de
volledige plantaardige productie en de
meerwaarde door de gevalideerde
Sectorgids Autocontrole, die volledig vervat
zit in de IKKB Standaard.
De begeleiders van landbouw- en
loonwerkbedrijven worden eveneens
opgeleid door Vegaplan.be. Dit houdt in
dat consulenten van de
landbouworganisaties en teeltbegeleiders
uit de handel en industrie geïnformeerd
worden over de theoretische en praktische
toepassing van de IKKB Standaard. Zij
vormen immers een belangrijke
tussenschakel voor de implementatie van
deze standaard op het bedrijf.
Een volgende taak van Vegaplan.be is het
beheer van de databank met adressen en
de status van de landbouwbedrijven die de
IKKB Standaard volgen. Deze databank
werd dit jaar verder geoptimaliseerd.
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Vegaplan.be staat eveneens in voor de
erkenning en vorming van de auditeurs en
inspecteurs van de certificeringsinstellingen
en controlecentra. Ook organiseert
Vegaplan.be driemaandelijks
vergaderingen met de certificeringsinstellingen en controlecentra om nuttige
informatie uit te wisselen en
gemeenschappelijke vragen te bespreken.
Vegaplan.be informeert tevens over de
mogelijke uitwisselbaarheid van de IKKB
Standaard met andere (buitenlandse)
kwaliteitssystemen. Dit onderzoek en
overleg zal bedrijven toelaten om
gemakkelijker in een breder Europees
kader te werken.

2. De organisatie
Vegaplan.be bestaat uit de volgende leden:
- Voor de schakel landbouw: Boerenbond,
Algemeen Boerensyndicaat, Fédération
Wallonne de l’Agriculture, Confederatie
van de Belgische Bietenplanters;
- Voor de schakel handel en verwerking:
Belgapom (handel in en verwerking van
aardappelen), Bemefa
(Beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten), Subel (vereniging van
Belgische suikerproducenten), Vegebe
(Verbond van Groenteverwerkende
Bedrijven – handel en verwerking van
industriegroenten) en het VBT (Verbond
van Belgische Tuinbouwveilingen);
- Voor de schakel toeleveranciers:
Landbouw-Service
Ondersteuning aan de diverse activiteiten
van Vegaplan.be worden geboden door
adviseur Ine Vervaeke (50%) en
administratief medewerkster Fiorella
Collinge (60%). Ine Vervaeke spendeert
ook de helft van haar tijd aan de werking
van OVPG vzw.
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2.3
2.1 De raad van bestuur
De samenstelling van de raad van bestuur
op 31.12.2006 wordt weergegeven in
Figuur 1.

Raad van Bestuur Vegaplan.be vzw:
- Voorzitter: François Huyghe
(Boerenbond)
- Vice-voorzitter: Dirk Decoster
(Vegebe)
- Penningmeester: Guy Depraetere
(ABS)
- Secretaris: Marc Rosiers (Subel)
- Bestuurders:
Romain Cools (Belgapom)
Yvan Dejaegher (Bemefa)
Lucien Perneel (Boerenbond)
Alain Masure (FWA)
Martine Moyart (CBB)
Lionel Vanneste (Landbouw-Service)
Koen Torfs (VBT)

Fig. 1

Samenstelling raad van bestuur
Vegaplan.be vzw op 31.12.2006

Informatievergaderingen en
opleidingen OCI / CC

Informatievergaderingen georganiseerd
door Vegaplan.be voor de OCI’s en
(potentiële) CC’s werden gehouden op 31
januari, 11 april en 23 november.
Gedurende de maanden september en
oktober werden diverse opleidingen
gegeven in het kader van de aanpassingen
in de databank en de nieuwe versies van
de IKKB Standaarden. Ook werd een
opleidingsdag voorzien voor nieuwe
auditoren, met daaraan verbonden een
ingangsexamen.

2.4

Schematische weergave van de
organisatie in 2006

In figuur 2 wordt een schematisch
overzicht gegeven van de verschillende
vergaderingen met in het kort de
belangrijkste taken in 2006. Ook de relatie
met OVPG wordt weergegeven.
De activiteiten van de technische
werkgroep en het interprofessioneel
overleg OVPG-Agrofront worden besproken
in het activiteitenverslag van OVPG vzw.

De vergaderingen van de raad van bestuur
werden in 2006 gehouden op 26 januari, 9
mei, 7 september en 21 november.
De algemene vergadering van Vegaplan.be
vond plaats op 22 juni 2006.

2.2

De communicatiewerkgroep

Deze werkgroep kwam voor de eerste maal
samen in 2005 met als doel een
communicatieplan op te stellen. In 2006
werd twee maal vergaderd om de diverse
initiatieven op het vlak van communicatie
te evalueren en nieuwe voorstellen uit te
werken.
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OVPG vzw RvB

Vegaplan.be vzw RvB

Inhoudelijke ontwikkeling van de IKKB
Standaarden

Administratief beheer: controle op de correcte
toepassing van de IKKB Standaard communicatie

Overheden – andere
schakels

Technische werkgroep OVPG –
Agrofront
●

Aanpassingen sectorgidsen en IKKB
Standaarden, versie 2

●

Studie naar uitwisselbaarheid

Figuur 2.

Interprofessioneel overleg
OVPG-Agrofront

Informatievergaderingen en
opleidingen voor OCI/CC:
Informeren en opleiden m.b.t.
aanpassingen in database en versie
2 van de IKKB Standaarden

Communicatie
werkgroep: uitwerken
en realisatie van
communicatieplan
(website, seminarie,
opleidingen, artikels in
vakpers, …)

Shematisch overzicht van de raden van bestuur van OVPG vzw, Vegaplan.be vzw, het inter-professioneel overleg OVPGAgrofront en de verschillende werkgroepen
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3. Evolutie van het aantal
deelnemers uit de verschillende
schakels

3.1 Primaire Plantaardige Productie
De evolutie van het aantal landbouwers
werd gebaseerd op de gegevens in de
databank op 31.12.2006. In de tweede
helft van 2006 werden een 250-tal telers
verwijderd uit de statistieken omdat ze
meer dan een jaar na hun aanvraag nog
steeds geen certificaat behaalden. Deze
telers hadden zich wel ingeschreven bij een
OCI, maar weigerden een audit, bv. omdat
ze geen contract meer hadden voor hun
industriegroenten.
Zoals blijkt uit Fig. 3 is de overgrote
meerderheid van de landbouwers
toegetreden tot Vegaplan.be in de eerste
helft van 2004, namelijk 4365 van de 5090.
Dit vanwege de contractuele eis begin
2004 van de groentenverwerkende
industrie en de aardappelhandel en industrie.
Het aantal inschrijvingen van landbouwers
in 2005 en 2006 was klein, respectievelijk
393 en 332. De goedkeuring van de
Sectorgids, de toetreding van een aantal
controle centra en de uitbreiding naar de
akkerbouwgewassen zullen voor een
toename zorgen van het aantal
inschrijvingen in 2007. Bovendien zal het
al of niet behalen van een certificaat voor
de sectorgids in 2007 bepalend zijn voor
de bonus of de malus op de FAVV bijdrage
in 2008.
70% van de aangesloten
landbouwerbedrijven zijn Belgisch. Ook de
Franse telers zijn met 20% goed
vertegenwoordigd in Vegaplan.be.
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Daarenboven zijn er ook Nederlandse (6%)
en enkele Duitse telers (1%) aangesloten.
De activiteiten waarvoor men zich liet
certificeren worden weergegeven in Tabel
1 en dit voor de 3 verschillende
lastenboeken. Tot 1 januari 2005 kon men
zich inschrijven voor de Standaard
Industriegroenten en Aardappelen. Vanaf
2005 tot half 2006 was de IKKB Standaard
Plantaardige Productie, versie AGF van
kracht en op 18 juli 2006 startte versie 2.
Er wordt één bedrijfscertificaat uitgereikt
waarop de verschillende activiteiten van
het bedrijf worden weergegeven. Elke
activiteit wordt in de databank aanzien als
een afzonderlijke audit. Het aantal audits
ligt bijgevolg hoger dan het aantal
landbouwers. In totaal werden in het kader
van IKKB op 31.12.2006 welgeteld 8500
audits geregistreerd.
Ook na de start van de IKKB Standaard
versie AGF, begin 2005, lag de nadruk nog
op industriegroenten en aardappelen,
hoewel vanaf dan ook groenten bestemd
voor de versmarkt en fruit mee
gecertificeerd konden worden. Deze
situatie veranderde met de start van versie
2, half 2006. Aangezien de opvolgingsaudit
gepland kan worden vanaf 9 maanden voor
de vervaldatum van het certificaat, startten
deze audits de 2de helft van 2006. Deze
telers werden bijna allen gecontroleerd
volgens de IKKB Standaard, versie 2.
Gezien het geringe aantal inschrijvingen
van nieuwe telers in 2006, zijn de audits
voor IKKB versie 2 dan ook bijna allemaal
toe te schrijven aan opvolgingen. Deze
telers kozen in veel gevallen ook voor een
gelijktijdige uitbreiding van hun certificaat
naar alle plantaardige activiteiten van het
bedrijf. De toetreding van REO veiling eind
2006, resulteerde ook in een stijging van
de certificatie voor groenten versmarkt.
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Totaal

Evolutie aantal landbouwers aangesloten bij Vegaplan.be per trimester van
01.01.2004 tot 31.12.2006

Tabel 1.Aantal audits en % aandeel van het totaal van de verschillende activiteiten voor de
Standaard Industriegroenten en aardappelen (aanmelding van 01.01.2004 tot
31.12.2004), IKKB Standaard voor de Plantaardige Productie, versie AGF (aanmelden
tussen 01.01.2005 en 17.07.2006) en de IKKB Standaard voor de Primaire
Plantaardige Productie, versie 2 – 2.1 (aanmelden vanaf 18.07.2006, of
opvolgingsaudit vanaf 18.07.2006)

Aardappelen
Aardappelen met stockage
Industriegroenten akkerbouwmatig
Industriegroenten intensief
Groenten versmarkt, openlucht
Groenten versmarkt, beschut
Hardfruit
Zachtfruit
COP
COP met stockage
Suikerbieten
Cichorei
TOTAAL AANTAL
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Standaard
Industriegroenten
en Standaard
Aardappelen
Aantal
%
1084
17
854
13
3390
52
1218
19

6546

IKKB Standaard,
versie AGF

IKKB Standaard
PPP, versie 2

Aantal
184
151
273
37
15
8
1
4

Aantal
199
137
280
163
95
51
1
14
178

%
16
11
22
13
7
4
0
1
14

10
147
6
1281

1
11
0

673

%
27
22
41
5
2
1
0
1
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In de eerste auditperiode werd het
certificaat niet behaald voor 20 activiteiten
en werd het certificaat geschrapt voor 5
activiteiten, procentueel betekent slechts
0.4%. Voor versie AGF lag dit aantal in
verhouding hoger nl. 2.4%.

Bij de loonwerkers werd tot nu toe het
certificaat niet behaald voor 12 activiteiten,
procentueel komt dit neer op 2.3%.

Bij de audits voor versie 2 werd tot nu toe
slechts het certificaat niet behaald voor 1
activiteit.

In totaal zijn er 90 bedrijven aangesloten
bij Vegaplan.be voor de schakel handel,
verwerkende industrie en veilingen.
Hiervan traden er 41 toe in 2004, 31 in
2005 en nog slechts 3 in 2006. Ook hier
wordt voor 2007 een sterke toename
verwacht.

3.2

Aannemers van Land- en
Tuinbouwwerken

Om het systeem sluitend te maken lag het
voor de hand dat ook voor de leveranciers
van diensten aan de primaire plantaardige
productie een gelijkaardig systeem van
voedselveiligheid en traceerbaarheid zijn
ingang zou vinden. De IKKB Standaard
voor de Aannemers van Land- en
Tuinbouwwerken werd dan ook
operationeel op 15 maart 2005.
Het aantal aangesloten loonwerkers ligt
momenteel op 191. De inschrijvingen lagen
het hoogst tijdens de eerste 6 maanden na
de start en daalden daarna geleidelijk (zie
Figuur 4). Ook voor de loonwerkers ligt het
aantal aansluitingen onder de
verwachtingen. In samenhang met
landbouw wordt ook hier verwacht dat het
aantal loonwerkers in 2007 zal stijgen.
Met betrekking tot de activiteiten was de
verspreiding gelijkmatig verdeeld over de
verschillende categorieën, zoals
weergegeven in Tabel 3. De nieuwe
activiteit “secundair transport naar GMP
gecertificeerde bedrijven” werd tot nu toe
nog niet opgenomen. Er werden immers
ook nog niet veel audits uitgevoerd volgens
versie 2. Dit is te wijten aan het lage
aantal inschrijvingen na 18 juli 2006.
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3.3

Handel, verwerkende industrie en
veilingen

Bedrijven die deelnemen sluiten een
contract af met Vegaplan.be. Dit contract
werd naar aanleiding van IKKB versie 2
aangepast. De bedrijven zullen hiervan
begin 2007 op de hoogte gebracht worden.
De lijst met alle aangesloten bedrijven is
vrij beschikbaar op de website van
Vegaplan.be
(http://www.vegaplan.be/vegaplan_raadpl
eegDatabank/hvivlist.asp?pageId=359&mo
de=)

3.4

Certificeringsinstellingen (OCI’s) en
controle centra (CC)

Momenteel zijn er 8 OCI’s actief voor wat
betreft certificatie van de IKKB
Standaarden. Dit zijn in alfabetische
volgorde: Carah, Certalent, Certagro, CKC,
Integra, Promag, Procerviq en SGS. Begin
2006 stopte Ecocert met certificatie in het
kader van Vegaplan.be. In 2006 werden de
eerste drie controle centra verwelkomd:
Centre Maraîcher Hesbaye, Reo Veiling en
Veiling Brava. De lijst met OCI’s en CC’s,
erkend door Vegaplan.be, is terug te
vinden in Bijlage 2 (p 16). De actuele lijst
kan ook steeds op onze website
geraadpleegd worden.

6

250
200
Aantal

150
100
50
0
4-6: 2005 7-9: 2005

10-12:
2005

1-3: 2006 4-6: 2006 7-9: 2006

10-12:
2006

Aantal

59

56

29

25

12

8

2

Totaal

59

115

144

169

181

189

191
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Figuur 4.

Totaal

Evolutie aantal loonwerkers aangesloten bij Vegaplan.be per trimester van
01.04.2005 tot 31.12.2006

Tabel 2.Aantal audits en % aandeel van het totaal van de verschillende activiteiten voor de
IKKB Standaard voor de Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken, versie AGF (aangemeld
tussen 15.03.2005 en 17.07.2006) en de IKKB Standaard voor de Aannemers van Land- en
Tuinbouwwerken, versie 2 (aangemeld vanaf 18.07.2006)

Stockage uitgangsmateriaal
Stockage gewasbeschermingsmiddelen
Stockage meststoffen
Loonsproeien
Oogstmachines (1-5)
Oogstmachines (5-20)
Oogstmachines (> 20)
Andere machines (1-5)
Andere machines (5-20)
Andere machines (> 20)
Transport
TOTAAL AANTAL
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IKKB Standaard
Aannemers, versie AGF
Aantal
%
24
5
63
12
24
5
59
11
85
16
40
53
2
67
13
88
518

8
10
0
13
3
17

IKKB Standaard
Aannemers, versie 2
Aantal
%
0
0
2
7
1
3
1
3
9
31
2
0
5
3
1
5
29

7
0
17
10
3
17
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4.1 Website

4. Communicatie
In 2005 werd een communicatieplan
opgesteld voor Vegaplan.be. Hieronder
worden de hoofdpunten opgesomd.
Doelgroep (Wie?)
- (Potentiële) deelnemers (telers,
handelaars, loonwerkers)
- Teeltvoorlichters en teeltbegeleiders
- Directe afnemers (industrie, veilingen,
distributie)
- (Vak)pers
- OCI’s en CC’s
- Overheid (politiek en administratie)
Inhoud (Wat?)
Een positieve boodschap op een
vulgariserende manier
Dragers (Hoe?)
- Infovergaderingen, opleidingen (train
the trainer)
- Vakbladen
- Brochure (voor telers)
- Infomap (voor teeltbegeleiders en
voorlichters)
- Nieuwsbrief (via e-mail)
Planning (Wanneer?)
Na de goedkeuring van de sectorgids
autocontrole.
Aangezien deze goedkeuring nog een tijdje
op zich liet wachten werd begin 2006 reeds
werk gemaakt van een aantal actiepunten,
zoals de aanpassingen van de website.
In het najaar van 2006 werd een seminarie
georganiseerd waarin de meerwaarde van
IKKB, inclusief de goedgekeurde sectorgids,
in de verf werd gezet.
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De website is een belangrijk
communicatiemiddel voor Vegaplan.be.
Begin 2006 werd de structuur van de
Vegaplan.be website overzichtelijker
gemaakt voor de verschillende
gebruikersgroepen:
- Landbouwers
- Loonwerkers
- Handel, Verwerkende Industrie en
Veilingen (HVIV)
- Certificeringsorganismen (OCI's) en
controle centra (CC's)
De doelstellingen, taken,
toepassingsgebied en organisatiestructuur
werden gebundeld onder de rubriek: Wie is
Vegaplan.be? Ook OVPG vzw
(Overlegplatform voor de Verwerking van
en handel in Plantaardige Grondstoffen en
producten) kreeg onder deze rubriek zijn
vaste webstek.
Voor elke gebruikersgroep worden bij "De
IKKB Standaard" de doelstellingen
weergegeven samen met de nodige
instrumenten (IKKB Lastenboek, Registers,
Checklist, ...). In de rubriek "Hoe start ik
met Vegaplan.be?" wordt uitgelegd hoe
men zich kan aanmelden bij Vegaplan.be.
Bovendien wordt daar in een stappenplan
uitgelegd hoe men als landbouwer of
loonwerker een IKKB certificaat kan
behalen.
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Naar aanleiding van verschillende vragen
begin 2006 werd ook een rubriek FAQ 2006
voorzien bij “Informatie, opleiding en links”.
Hierin wordt uitgelegd wat het verschil is
tussen de IKKB Standaard en de
Sectorgids Autocontrole voor de Primaire
Plantaardige Productie en wat er zoal op til
stond in 2006.
De bezoekersaantallen per maand van de
Home page van zowel de Nederlandse als
de Franse versie worden in Tabel 3
weergegeven. De Nederlandse versie van
de website kende bijna 3 maal meer
bezoekers als de Franse versie. Zowel de
Nederlandse als de Franse home page
kende in verhouding lagere
bezoekersaantallen van april tot juli. De
goedkeuring van de sectorgids, het
seminarie in oktober en de diverse
opleidingen in Vlaanderen in het najaar van
2006 resulteerden in een toenemend
aantal bezoekers van de Nederlandstalige
site.

Tabel 3. Bezoekersaantallen per maand in
2006 van de Nederlandstalige en
Franstalige Home page van Vegaplan.be
Maand 2006
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
TOTAAL

Nederlands
549
738
750
340
395
342
390
588
521
766
792
1028
7199
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Frans
221
253
292
150
165
185
171
230
224
256
236
216
2599

4.2 Nieuwsbrief
In 2006 werden verschillende nieuwsbrieven verstuurd naar alle deelnemers:
landbouwers, loonwerkers, handel,
verwerkende industrie en veilingen en
certificeringsinstellingen en controle centra.
Deze leden krijgen deze nieuwsbrief enkel
verstuurd via mail. Vooral van de laatste 3
groepen van deelnemers beschikt
Vegaplan.be over een actief e-mail adres.
Hieronder wordt een overzicht gegeven
van de data en onderwerpen van de
nieuwsbrieven.
- 22.03.06: Aanpassing en actualisatie
van de website
- 17.08.06: Persbericht Goedkeuring
van de Sectorgids Autocontrole voor
de Primaire Plantaardige Productie
- 24.10.06: Nabespreking van het
Vegaplan.be seminarie
- 20.12.06: Eindejaarswensen
Op het inschrijvingsformulier van het
Vegaplan.be seminarie kon men
aankruisen of men in de toekomst ook de
Vegaplan.be nieuwsbrieven wenste te
ontvagen. Er kwamen 15 aanvragen
binnen voor de Franstalige en 45 voor een
Nederlandstalige nieuwsbrief.

4.3 Artikels in de vakpers
In maart werd een Focus op … in
Landbouw & Techniek gewijd aan aandacht
voor kwaliteit in de plantaardige sector.
Hier werd een mooi beeld geschetst van de
invloed en meerwaarde van IKKB op het
terrein. Naast het verschil tussen IKKB en
sectorgids, de historiek en praktische
organisatie kwamen zowel telers,
verwerkers als een certificeringsinstelling
aan bod. Het volledige artikel werd daarom
vertaald naar het Frans en het Engels. Dit
artikel kan in de drie talen en in de
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originele lay-out nagelezen worden op de
website.
Naar aanleiding van het persbericht met de
melding van de goedkeuring van de
Sectorgids Autocontrole voor de Primaire
Plantaardige Productie (17.08.2006)
verschenen diverse korte artikels in Boer &
Tuinder, Drietand magazine, Plein Champ,
Proeftuinnieuws en op de website van VILT.
Na het seminarie verscheen in Boer &
Tuinder een interview met G. Houins van
het FAVV over autocontrole in de primaire
plantaardige productie. Ook in Plein Champ
besteedde men aandacht het belang van
IKKB en de sectorgids voor de plantaardige
productie.
Nog in Boer & Tuinder verschenen er in
oktober twee relevante artikels, met name
“Met een certificaat betaal je minder” en
“Autocontrole en traceerbaarheid, alle
zaaizaadetiketten bijhouden”.

4.3 Seminarie
Op 11 oktober 2007 vond het seminarie
“Naar één IKKB Standaard in de Primaire
Plantaardige Productie” plaats. Meer dan
100 deelnemers vanuit onder meer de
landbouworganisaties, bedrijven en
organisaties uit de industrie en handel van
plantaardige grondstoffen, veilingen,
diverse regionale en federale overheden,
universiteiten, toeleveranciers aan de
landbouw en de certificeringsinstellingen
waren aanwezig.
De presentaties van de sprekers werden op
de website geplaatst onder de rubriek:
Informatie, opleiding en links: Seminarie
11.10.2006. Er wordt hierna een korte
samenvatting gegeven.
De eerste spreker, Gilbert Houins,
gedelegeerd bestuurder a.i. van het FAVV,
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gaf meer uitleg over de wettelijke
omkadering en de controle van de
Sectorgids Autocontrole voor de Primaire
Plantaardige Productie. Houins benadrukte
dat de Sectorgids een praktisch document
is, bestemd voor de landbouwers. De gids
legt in eenvoudige bewoordingen de
verschillende eisen uit in verband met
autocontrole op het landbouwbedrijf
inhouden (traceerbaarheid – registratie,
meldingsplicht, hygiënevoorschriften).
Gilbert Houins gaf een pleidooi ten
voordele van het gebruik van de gids.
Bovendien maakt een bedrijf met een
gecontroleerde gids aanspraak op een
verlaging van zijn FAVV bijdrage. Er werd
een belangrijk onderscheid gemaakt tussen
de controle op de sectorgids (door een
onafhankelijke certificeringsinstelling of
door het FAVV zelf) enerzijds en de
inspecties georganiseerd door het FAVV
anderzijds.
François Huyghe, voorzitter van
Vegaplan.be, benadrukte dat de IKKB
Standaard meer bevat dan de wettelijke
voorschriften uit de Sectorgids. De IKKB
Standaard is sedert juli 2006 niet meer
enkel van toepassing voor aardappelen,
groenten en fruit (met bestemming
versmarkt en industrie), maar ook voor de
teelt van granen, olie- en
proteïnehoudende gewassen, suikerbieten,
cichorei en hop. Met het FAVV en BELAC
werd overeengekomen dat de sectorgids
en de specifieke vereisten uit IKKB
vormelijk gescheiden zullen worden. Dit
wordt versie 2.1. De checklist, die
sectorgids en IKKB combineert, blijft
bestaan. François Huyghe onderstreepte
dat er niets wijzigt aan de huidige inhoud.
Versie 2.1 zal uiterlijk op 31 oktober 2006
bij BELAC ingediend worden. Daarna zal
BELAC bepalen of de IKKB Standaard,
versie 2.1 voor accreditatie in aanmerking
komt, zodat IKKB certificaten in de
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toekomst onder accreditatie kunnen
afgeleverd worden.
Alain Masure, bestuurder van Vegaplan.be,
verduidelijkte dat IKKB ook een gunstige
invloed heeft op de landbouwbedrijfsvoering en dat potentiële crisissen
vermeden worden. Als elke schakel zijn
verantwoordelijkheid neemt, zal de
volledige sector vooruit gaan. Bijgevolg
betekent IKKB een meerwaarde voor alle
schakels van de plantaardige voedselketen.
De meerwaarde van IKKB voor de
landbouwer zit hem vooral in het feit dat
met één controle aan alle vereisten voor
het FAVV en de afnemers (lid van OVPG )
wordt voldaan. Bovendien is het lastenboek
vanwege de uniforme aanpak eenvoudig,
haalbaar en betaalbaar. Een belangrijke
doelstelling op korte termijn is het werken
aan uitwisselbaarheid met andere
systemen en het opstellen van
concordantietabellen die de 'one stop audit'
op het terrein mogelijk zullen maken.
De organisatie 'Vegaplan.be' werd
toegelicht door Ine Vervaeke, adviseur
voor Vegaplan.be en OVPG. Zij was
verheugd te melden dat Belgrain (handel in
graan) en CEFI (verwerkers van Cichorei)
besloten hebben toe te treden. Meteen zijn
alle afnemers van plantaardige
grondstoffen en alle representatieve
landbouworganisaties lid van Vegaplan.be,
wat inhoudt dat zij actief de toepassing van
de IKKB Standaard voor de Primaire
Plantaardige productie zullen promoten.
Tenslotte demonstreerde Ine Vervaeke de
verschillende toepassingen van de
performante databank waarover
Vegaplan.be beschikt. Deze databank
voorziet een maximale
gebruiksvriendelijkheid en transparantie
naar alle deelnemers en gebruikers, maar
met het nodige respect voor de privacy.
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Van links naar rechts: Gilbert Houins,
François Huyghe, Ine Vervaeke, Alain
Masure

4.4 Opleidingen en presentaties
Diverse opleidingen en presentaties
werden verzorgd door Vegaplan.be, in
opdracht van één van de leden of in
opdracht van derden. Hieronder wordt een
overzicht gegeven.
- 12.01.2006 Franstalige opleiding voor
loonwerkers (Gembloux) – organisatie
Landbouw-Service
- 09.02.2006: Infoavond door NV
Bosmans (Leefdaal)– Autocontrole in
de plantaardige productie
- 08.05.2006: Naar één IKKB Standaard
in de Primaire Plantaardige Productie –
college voor 3de master bio-ingenieur
UGent
- 13.09.2006: Registratie: aanpak op
niveau van de producent, samen met
de producent: MRL’s van
gewasbeschermingsmiddelen in de
IKKB Standaard tijdens studieavond
Vegebe/Belgapom (Affligem)
- 15.11.2006 en 22.11.2006: IKKB
Standaard voor de Primaire
Plantaardige Productie, IPV opleiding
door Bemefa (Grobbendonk en Gent)
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- 22.11.2006: IKKB Standaard voor de
Primaire Plantaardige Productie,
Synagra info avond (Groot-Bijgaarden)
- 04.12.2006, 07.12.2006 en
14.12.2006: IKKB Standaard voor de
Primaire Plantaardige Productie,
infoavond georganiseerd door
Boerenbond (Zellik – Veiling Brava,
Glabbeek, Hasselt)
- 12.12.2006: IKKB Standaard voor de
Primaire Plantaardige Productie,
opleiding voor Hogeschool Gent
- 19.12.2006: IKKB Standaard voor de
Primaire Plantaardige Productie –
Infodag Danis (Herne)

5. Aanpassingen van databank
Vegaplan.be
In de databank werden enkele wijzigingen
aangebracht. Zo werd de BTW nummer als
unieke sleutel vervangen door het
ondernemingsnummer. Sinds 1 juli 2003
vervangt het ondernemingsnummer
immers het handelsregisternummer, het
nummer van het Rijksregister voor
Rechtspersonen en het BTW-nummer.
Indien een bedrijf meerdere vestigingen
heeft dan dient het ook een
vestigingseenheidsnummer op te geven.
Een OCI / CC kan vanaf heden via de
“klantcode” een eigen code ingeven in de
databank. Deze code komt ook op het
certificaat. Dit kan de relatie tussen het
dossier van de OCI / CC en de gegevens in
de databank en op het certificaat
vereenvoudigen.
Het werd mogelijk gemaakt om in de 3jaarlijkse periode van certificering een
contract op te zeggen (automatische
stopzetting na de termijn van 3 jaar) of te
verbreken (stopzetting met onmiddellijke
ingang, bv. bij pensioen, overlijden, …).
Ook werd de mogelijkheid gecreëerd om
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het certificaat over te dragen binnen de
familie.
Ten slotte kan sedert half oktober
nagekeken worden op het publiek gedeelte
van de Vegaplan.be databank of een
loonwerker aangesloten is bij Vegaplan.be
en voor welke activiteiten hij een
certificaat behaalde.

6. Informatie-uitwisseling met
OCI’s en CC’s
De kracht van een kwaliteitssysteem hangt
in sterke mate af van de controle en de
interpretatie van de vereisten op het
terrein. Vandaar dat Vegaplan.be veel
belang hecht aan een goede
verstandhouding met de auditoren,
inspecteurs en coördinatoren van de
certificeringsinstellingen en controle centra.
In dit kader werden in 2006 verschillende
infovergaderingen en opleidingen
georganiseerd. De input vanuit de OCI’s is
ook belangrijk om de landbouwers en
loonwerkers te informeren en te
sensibiliseren.

6.1

Overzicht van de non
conformiteiten voor IKKB versie
AGF (2005)

Begin 2006 werd aan de OCI’s gevraagd
om een overzicht te geven van de non
conformiteiten die werden vastgesteld op
het terrein in 2005 tijdens controles voor
het lastenboek IKKB Standaard voor de
Plantaardige Productie, versie AGF.
Hieronder wordt een samenvatting
gegeven van de belangrijkste punten,
vragen en opmerkingen die naar voor
kwamen uit het overzicht.
Er wordt gesteld dat wanneer een vereiste
bij meer dan 5% van de bedrijven niet in
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orde is bij de initiële audit dit een
probleempunt is.
Er werden 291 audits verwerkt in de
statistieken. Het gaat hier voornamelijk om
audits voor aardappelen en
industriegroenten. Aangezien er te weinig
audits waren voor fruit en groenten met
bestemming versmarkt werden de
vereisten die specifiek zijn voor deze
activiteiten niet mee opgenomen in het
algemeen overzicht. Voor de IKKB
Standaard voor de Aannemers van Landen Tuinbouwwerken voor de Plantaardige
Productie werden de resultaten van 147
audits verwerkt.
In totaal hadden respectievelijk 39% en
31% van de landbouw- en
loonwerkbedrijven bij de initiële audit één
of meerdere non conformiteiten van niveau
1 en/of meer dan 30% non conformiteiten
van niveau 2. Bij deze bedrijven was een
aanvullende audit (ter plaatse of
administratief) noodzakelijk of staat het
dossier nog open. Meestal worden niet
meer dan 30% non conformiteiten van
niveau 2 behaald, maar is een bijkomende
evaluatie nodig voor non conformiteiten
van niveau 1. Algemeen kan gesteld
worden dat er minder non conformiteiten
worden vastgesteld bij loonwerk- in
vergelijking tot landbouwbedrijven.
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Het invullen van de checklist vóór de
externe audit was bij 21% van de
landbouw- en 9% van de
loonwerkbedrijven niet in orde.
Bij landbouwers waren bij 17% van de
initiële audits één of meerdere registraties
niet correct uitgevoerd. Ook identificatie
van de productielocatie (niv. 1) was in
12% van de bedrijven niet in orde. Met
betrekking tot de registers bij loonwerkers
worden minder non conformiteiten
vastgesteld.
Bij het hoofdstuk productielocatie bleek dat
21% van de landbouwers niet over een
geschikte bouwvooranalyse of Nprofielanalyse (niv. 2) beschikte.
In het hoofdstuk bedrijf en gebouwen viel
op dat 18% van de landbouwbedrijven
geen passend brandblusapparaat (niv. 3)
aanwezig was. Een glasbreuk- en
lekkageprocedure (niv. 2) ontbrak op 6%
van de landbouwbedrijven. Opstellen van
lokaas zodat productcontaminatie werd
vermeden en regelmatige registratie (niv.
2) was op 13% van de landbouwbedrijven
niet in orde. Ook werd bij 12% van de
landbouwbedrijven vastgesteld dat het
schoonmaakplan niet verbonden was aan
een bedrijfssituatieschets (niv. 3). Voor
vereisten met betrekking tot de opslag van
gewasbeschermingsmiddelen werden
voornamelijk inbreuken vastgesteld tegen
vereisten van niveau 2, zoals opvang van
lekkage (7%), een emmer met
absorberend materiaal (16%), planken uit
niet absorberend materiaal (11%). De
enige vereiste van niv. 1 die op 6% van de
bedrijven niet in orde was, was de
aanwezigheid van passende beschermkledij
buiten het fytolokaal. De vereisten met
betrekking tot brandstoftanks, opslag van
meststoffen, opslag van marktklare
producten, vermijden van uitlaatgassen etc.
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vormden geen problemen bij de audits. Bij
de sanitaire voorzieningen waren het
voornamelijk de vereisten van niv. 2 en 3
waartegen 4 tot 8% inbreuken werden
vastgesteld.

In de hoofdstukken over afvalbeheer en
schadelijke organismen werden niet veel
non conformiteiten vastgesteld.

Bij het hoofdstuk machines en andere
gereedschappen waren het voornamelijk
aanbevelingen die bij de initiële audit niet
in orde waren, zoals voedingsgeschikt en
afbreekbaar smeervet (9%), zelfcontrole
van het spuittoestel (26%) en onderhoud
van de meststofstrooier (22%), jaarlijkse
kalibratie thermometer (8%). Het ging
vaak om het niet kunnen voorleggen van
de registratie van de uitgevoerde
activiteiten. Voor vereisten uit het
hoofdstuk kisten, containers,
verpakkingsmateriaal en palloxen werden
geen noemenswaardige problemen
vastgesteld.
Voor loonwerkbedrijven bleek dat bij het
hoofdstuk bedrijfsleider, personeel en
derden, 12% van de bedrijven geen EHBO
kist aanwezig te zijn (niv. 2) en 10% niet
over pleisters in een productafwijkende
kleur (niv. 2) beschikte.
Bij het hoofdstuk teelttechniek kwam terug
welke registraties (niv. 1) niet altijd in orde
blijken (bv. datum oogst, registratie
gewasbescherming, …). Ook het bijhouden
van het plantenpaspoort (niv. 2) bij de
groenteteelt was een groot probleem, 29%
van de bedrijven kon deze paspoorten niet
voorleggen tijdens de initiële audit. Andere
punten die vaak niet in orde bleken zijn:
beschikken over een lijst met erkende
gewasbeschermingsmiddelen (niv. 2, 13%),
ongevallenprocedure (niv. 2, 7%),
toepassing van ICM technieken (niv. 3,
18%). Bij het hoofdstuk na-oogst viel
enkel op dat 7% van de bedrijven niet over
een bewijs van levering beschikt (niv. 2).
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6.2

Opleidingen en examens

Omwille van de start van versie 2 half juli
2006 werden tijdens de maanden
september en oktober opleidingen
georganiseerd voor de OCI’s en CC’s. Op 5
(Nederlands) en 12 september (Frans)
kwamen de wijzigingen in de
certificeringsregeing en de aanpassingen
van de databank aan bod. Op 3
(Nederlands) en 10 oktober (Frans) werden
de wijzigingen en nieuwe voorschriften
voor akkerbouwgewassen en secundair
transport naar GMP gecertificeerde
bedrijven toegelicht.
Op 23 oktober werd een opleidingsdag
voorzien voor nieuwe auditoren.
Vegaplan.be vraagt immers van hen dat ze
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een examen met succes afleggen. Deze
opleiding werd georganiseerd op vraag van
de OCI’s en CC’s. Het volgen van deze
opleiding is niet verplicht. Een auditor of
inspecteur van een erkende OCI of CC mag
ook intern worden opgeleid. Het
ingangsexamen blijft wel een verplichting.
In 2006 slaagden er 18 bijkomende
personen voor het Vegaplan.be examen.

industriegroenten bestaat deze
gelijkwaardigheid sedert 2004. Voor
aardappelen wordt dit momenteel nog niet
aanvaard. Begin 2007 zal op basis van een
concordantietabel tussen beide systemen
uitwisselbaarheid opnieuw besproken
worden. Ook voor de andere
akkerbouwteelten zal in 2007 gestreefd
worden naar gelijkwaardigheid.

6.3 Diversen
In 2006 volgde Ine Vervaeke enkele audits
mee volgens de IKKB Standaard, zowel bij
landbouwers als bij loonwerkers. Dit geeft
Vegaplan.be de kans om meer kennis op te
bouwen over de praktijksituatie en de
werking van de certificeringsinstellingen en
controle centra.

7. Uitwisselbaarheid
In het kader van uitwisselbaarheid met
binnen- en buitenlandse systemen vonden
in 2006 diverse overlegvergaderingen
plaats.

7.1 Bene overleg van 13.10.2006
Tijdens dit BENE overleg werd de
vergelijking gemaakt tussen de Belgische
en Nederlandse houding ten opzichte van
de ‘food law’. In Nederland wordt
EurepGAP gepromoot als gids voor goede
hygiënische praktijken. In België dient elke
sector een gids in die pas na validatie door
het FAVV als sectorgids kan erkend worden.
Het FAVV doet geen uitspraken over
commerciële lastenboeken.

7.2

Overleg met VKL Nederland voor
loonwerk

Na een eerste verkennend gesprek met
Stichting Pro act, de eigenaars van het
Nederlandse VoedselKwaliteit Loonwerk,
werd beslist een concordantietabel op te
stellen van beide schema’s. Hieruit heeft
men kunnen besluiten dat beide
lastenboeken op veel punten
overeenkomen, weliswaar met hier en daar
andere accenten. Bijgevolg zullen begin
2007 beide partijen officieel overeenkomen
dat VKL en IKKB voor de loonwerker
gelijkwaardig zijn. Inzake de werking
zullen beide partijen elkaars grondgebied
respecteren zodat Nederlandse
loonwerkbedrijven deelnemen aan VKL en
Belgische loonwerkbedrijven aan de IKKB
Standaard.

7.3 EurepGAP en QS
In 2006 werd vanuit de zijlinie de inhoud
en werking van EurepGAP en QS gevolgd.
In 2007 zullen concrete stappen
ondernomen worden, om na te gaan in
welke mate IKKB uitwisselbaar is met deze
schema’s.

Een belangrijke doelstelling van dit overleg
is het bekomen van gelijkwaardigheid
tussen de Belgische IKKB Standaard en het
Nederlandse Voedselveiligheidscertificaat
Akkerbouw (VVAK). Op niveau van
Bijlage 1. Vegaplan.be leden
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Vegaplan.be
Tervurenlaan 182 bus 4
1150 Brussel
Tel: +32 (0)2 775 80 63
Fax: +32 (0)2 775 80 75
E-mail: info@vegaplan.be
Website: www.vegaplan.be

Bemefa vzw
Gasthuisstraat 31
1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 512 09 55
Fax: +32 (0)2 514 03 51
E-mail: info@bemefa.be
Website : www.bemefa.be

Algemeen BoerenSyndicaat vzw (ABS)
Hendrik Consiencestraat 53A
8800 Roeselare
Tel: +32 (0)51 26.08 20
Fax: +32 (0)51 24 25 39
E-mail: abs.smw@skynet.be
Website:www.algemeenboerensyndikaat.be

Verbond van de Belgische
Tuinbouwveilingen (VBT)
Tiensevest 136
3000 Leuven
Tel: +32 (0)16 30 09 99
Fax: +32 (0)16 20 30 35
E-mail: info@veiling.be
Website: www.veiling.be

Boerenbond (BB)
Diestsevest 40
3000 Leuven
Tel: +32 (0)16 28 61 01
Fax: +32 (0)16 28 61 09
E-mail: martine.tilkens@boerenbond.be
Website: www.boerenbond.be

Vegebe vzw
Spastraat 8
1000 Brussel
Tel: +32 (0)9 339 12 52
Fax: +32 (0)9 339 12 51
E-mail: vegebe@fvphouse.be
Website: www.vegebe.be

Fédération Wallonne de l'Agriculture
asbl (FWA)
Chaussée de Namur 47
5030 Gembloux
Tel: +32 (0)81 60 00 60
Fax: +32 (0)81 60 04 46
E-mail: fwa@fwa.be
Website: www.fwa.be

Subel vzw
Tervurenlaan 182/b.4
1150 Brussel
Tel: +32 (0)2 775 80 69
Fax: +32 (0)2 775 80 75
E-mail: info@subel.be
Website: www.subel.be

Confédération des Betteraviers Belges
asbl (CBB)
Anspachlaan, 111/Bus 10
1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 513 68 98
Fax: +32 (0)2 512 19 88
E-mail: secretariat@cbb.be

Landbouw-Service
Spastraat 8
B-1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 238 06 33
Fax: +32 (0)2 238 04 41
E-mail: landbouwservice@unizo.be

Belgapom eb
Spastraat 8
1000 Brussel
Tel: +32 (0)9 339 12 52
Fax: +32 (0)9 339 12 51
E-mail: belgapom@fvphouse.be
Website: www.belgapom.be
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Bijlage 2. Lijst met erkende certificeringsinstellingen en controle centra

CERTIFICERINGSINSTELLINGEN
Carah asbl
rue Paul Pastur, 11
7800 Ath
Tel: +32 (0)68 26 65 84
Fax: + 32 (0)68 26 65 80
E-mail: norbert.devroede@carah.be
Certagro vzw
Leuvensesteenweg, 130A
3191 Boortmeerbeek
Tel: +32 (0)15 51 57 35
Fax: +32 (0)15 51 47 79
E-mail: certagro@certagro.be
Certalent vzw
Kantoor Vlaanderen: W. de Croylaan, 48
3001 Heverlee (Leuven)
Tel: +32 (0)16 78 15 40
Fax: +32 (0)16 78 05 53
Kantoor Wallonië : Chaussée de Namur, 88
3G
1300 Wavre
Tel: +32 (0)10 84 65 66
Fax: +32 (0)10 84 65 67
E-mail: lluyten@bdb.be
CKC vzw
Ieperseweg, 87
8800 Rumbeke (Beitem)
Tel: +32 (0)51 27 32 80
Fax: +32 (0)51 27 32 89
E-mail: patrick.sedeyn@westvlaanderen.be
Integra bvba
Statiestraat, 164
2600 Berchem
Tel: +32 (0)3 287 37 60
Fax: +32 (0)3 287 37 61
E-mail: gerrit.de.weerdt@integra-bvba.be
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Procerviq asbl
rue de l'Economie, 4
4431 Loncin (Ans)
Tel: +32 (0)4 263 56 29
Fax: +32 (0)4 247 03 59
E-mail: qualite@procerviq.be
Promag asbl
Centre d’Entreprises et d’Innovation
Parc d’activités économiques de Aye
Rue Féher, 1
6900 Marche-en-Famenne
Tel: +32 (0)84 46 03 46
Fax: +32 (0)84 46 03 47
E-mail: info@promag.be
SGS Belgium - SGS AgroControl
Polderdijkweg, 16
2030 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 545 87 03
Fax: + 32 (0)3 545 87 89
E-mail: guy_mattys@sgs.com

CONTROLE CENTRA
Centre Maraîcher de Hesbaye
Rue de Huy, 123
4300 Waremme
Tel: +32 (0)19 69 66 83
Fax: + 32 (0)19 69 66 99
E-mail: marie-paule.doguet@prov-liege.be
REO Veiling
Oostnieuwkerksteenweg, 101
8800 Roeselare
Tel: +32 (0)51 23 12 11
Fax: + 32 (0)51 23 12 89
E-mail: paul.demyttenaere@reo.be
Veiling Brava
Z4 Broekooi, 100
1730 Asse
Tel: +32 (0)2 481 08 88
Fax: + 32 (0)2 481 08 88
E-mail: kwaliteit@brava.be
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