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Procedure voor de erkenning van Vegaplan auditoren

Beste OCI,
Om elk misverstand te voorkomen, willen wij de procedure voor het erkennen van een
nieuwe Vegaplan-auditor in herinnering brengen. Deze procedure is van kracht sinds 2017
en blijft ongewijzigd.
Om te verifiëren of de kandidaat-auditor voldoet aan de vereisten beschreven in de
certificeringsregeling (zie bijlage 16 van de Vegaplan-standaard - 16.3.4.3), alsook voor
het FAVV (G-040 primaire plantaardige productie) en voor het Vlaams Gewest en/of
Wallonië (IPM), zijn de volgende documenten vereist:
•
•
•
•
•
•
•

•

Kopie van het diploma en het curriculum vitae van de kandidaat-auditor;
De datum van de opleiding betreffende de certificatie van de Vegaplan Standaard
(niet nodig als opleiding gegeven door Vegaplan);
Attest voor het slagen voor het Vegaplan-examen. Dit document wordt uitgegeven
door ons secretariaat, het is niet nodig om het naar ons terug te sturen;
Auditor kwalificatiematrix (FAVV) voor de G-040 primaire plantaardige productie;
Kopie van de verzonden e-mail voor het verkrijgen van de IPM-erkenning in het
Vlaams en/of Waals Gewest;
Datum van de opleiding over de auditmethodologie;
Details van de 10 audits begeleid door een erkende Vegaplan-auditor. Dit document
bevat de datums van de audits, de VEN's en de activiteiten van de bezochte
landbouwbedrijven;
Auditverslag onder toezicht van een erkende Vegaplan-auditor.

De beoordeling van de erkenning van een auditor is enkel mogelijk wanneer het Vegaplansecretariaat alle bovengenoemde documenten in haar bezit heeft.
In het geval van een positief oordeel, zal u een erkenningsattest voor de auditor ontvangen
(per e-mail en per post). De datum van de Vegaplan erkenning is de datum waarop
het secretariaat alle bovengenoemde documenten heeft ontvangen. Dit datum
komt overeen met de registratiedatum van deze auditor in onze databank. Het is een
kandidaat-auditor niet toegestaan audits uit te voeren voor de datum van de Vegaplan
erkenning.
Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking,
Vriendelijke groeten
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