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1. Databank-Vragencatalogus
•

G-033 en Vegaplan Standaard Loonwerk:
– Validatie van aansluitende activiteiten

mogelijk vanuit databank
• Opslag van diervoeders
• Opslag van levensmiddelen op
omgevingstemperatuur

– vergelijkbaar met activiteit
transport

3

1. Databank-Vragencatalogus
•

Opslag in kader van G-033 en Vegaplan Standaard Loonwerk:
Gids?

Opslag door de
loonwerker van
“door hem geoogste
producten”

G-033

Opslag door de
loonwerker van
“NIET door hem
geoogste producten”

G-001 (indien
feed, dus ACT
281)

PAP loonwerker

PAP?

PAP?

ACT 281 (opslag
diervoeders)

ACT 345 (opslag
levensmiddelen
kamer t°)

ACT 313 of

Ja (en of ACT 345)

Ja (en of ACT 281)

ACT 314 of

(nooit impliciet aan
PAP loonwerker)

(nooit impliciet aan
PAP loonwerker)

ACT 313 of

Ja (en of ACT 345)

Ja (en of ACT 281)

ACT 314 of

(nooit impliciet aan
PAP loonwerker)

(nooit impliciet aan
PAP loonwerker)

ACT 315

G-017 (indien
food, dus indien
ACT 345)

ACT 315
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1. Databank-Vragencatalogus
•

G-043 en Vegaplan Standaard NET
– auditeren van “Handel in sierplanten” als impliciete activiteit
• wanneer teelt gecombineerd wordt met handel
• opgenomen bij activiteiten G-040
• komt op certificaat met vermelding:
–

"Groothandel sierplanten - impliciete activiteit (Sectorgids G-043)"
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1. Databank-Vragencatalogus
Loonwerk en Sierteelt:
- Verplichting tot ingave/upload van Vegaplan checklist wordt
in de komende dagen geactiveerd
IPM
- Conclusie bevraging Certibel : Geen verplichting om
Vegaplan-Codiplan databank te gebruiken
- Actieve registraties worden steeds gefactureerd!
- Per container :
- 1ste registratie : 2€
- 2de registratie : 1€ (CDP+, BVI,...)
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1. Databank-Vragencatalogus
IPM
Hoe particulieren zonder BTW nr registreren?
- indien geregistreerd bij FAVV met 003 of 004 nr en CP: zelfde
nrs in te geven in VP/CP
- indien ze geregistreerd zouden moeten zijn bij FAVV: melden
aan LCE zodat die ze met een 003 of 004 nr kan registreren in
Bood
- indien geen registratie bij FAVV nodig: in CP/VP registreren
met rijksregisternummer, zowel op ON als VEN niveau.
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1. Databank-Vragencatalogus
Melden !
Indien nog problemen of bugs zouden vastgesteld worden, zeker
bij het invullen van de online CL of het uploaden van een .xlsx of
.csv bestand, zeker melden
Ook “kleinigheden”, zoals bvb. fouten in de tekst of vertaling.
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1. Databank
Toekomstige evoluties
• Tweede auditor
– cfr ACII
– keuze tss auditor in opleiding, witness auditor, co-auditor
– indien auditor in opleiding: vooraf doorgeven aan secretariaat
zodat deze kan toegevoegd worden in de databank

• IPM verwerken in Codiplancatalogus - G040C module B
– mogelijkheid (geen verplichting) om CL in te vullen

• Na validatie audit: mail naar operator (met OCI in kopie) met
link naar ingevulde checklijst op het producentenportaal
• “Boekenkast” in producentenportaal: operator zal zelf doc
kunnen uploaden en ter beschikking stellen van OCI
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2. Overdracht OCI
• Ondanks aangepaste procedure, nog vele klachten
• Verschillende vragen om de procedure in die zin aan te
passen zodat ongeacht het tijdstip binnen de
certificatieperiode, steeds een “AANVRAAG OVERDRACHT
OPERATOR” zou moeten ingevuld worden door de operator
• Voorstel aangepaste procedure opgemaakt door Codiplan en
Vegaplan, en overgemaakt aan Certibel
– Deze werd NIET weerhouden

=> “Oude” procedure blijft van kracht.
Secretariaat zal op regelmatige tijdstippen de getekende
overeenkomst OCI-Operator opvragen bij een aanvraag van
overdracht < 9 maanden voor de vervaldatum.
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3. Administratieve
verlengingen
• Volgende fictieve verlenging voorzien op donderdag 30.9 om
17u
• Voorbereidende lijsten ter beschikking van de OCI’s
– opvallend ! Veel producenten die niet meer actief zijn of een
onderbreking hadden in activiteiten.

Registratie verbreken of opzeggen!
– Geen positieve evolutie in aantal bedrijven dat fictief verlengd
zou worden:
aug 2021

sept 2021

nieuwe verlengingen

305

extra verlengingen

117

nieuwe verlengingen

337

extra verlengingen

161
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4.1 G-040 &
Vegaplan Standaarden
• timing nieuwe versies
– Vegaplan Standaard NET (G-040 mod D en G-043)
•
•
•
•

indienen FAVV juni 2021
validatie najaar 2021
publicatie eind 2021
in voege begin 2022

– Vegaplan Standaard PPP en LW (G-040 mod. A&B; G-033)
•
•
•
•
•

inhoudelijke aanpassingen eind 2021
indienen FAVV voorjaar 2022
validatie zomer 2022
publicatie najaar 2022
in voege eind 2022 - begin 2023
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4.1 G-043 &
Vegaplan Standaard NET
3.3.1

H-Alle

Er bestaat een schriftelijke beleidsverklaring, waaruit blijkt dat het 1
bedrijf zich tot doel gesteld heeft om te voldoen aan de
voorwaarden van de erkenningsregeling.

A

• Wat is een schriftelijke beleidsverklaring?
–

" De schriftelijke beleidsverklaring moet gezien worden in het kader van HACCP richtlijnen waarbij
het management moet kunnen aantonen de nodige initiatieven te nemen op gebied van
risico-inperking en autocontrole en dit ook met de werknemers deelt. Het feit dat een
bedrijf/handelaar het initiatief neemt om zijn autocontrolesysteem door een OCI te laten
certificeren toont aan dat hij de HACCP richtlijnen ter harte neemt. Het contract met de OCI en de
ingevulde checklist met de kunnen aldus als een schriftelijke beleidsverklaring worden
beschouwd."

–

Conclusie:
•
•

–

eis de facto conform voor telers die handel als impliciete activiteit hebben (zie lager)
secretariaat zal schrapping aanpassing voorleggen aan FAVV

Dit punt werd ook op het OCI-FAVV overleg aangehaald. Het secretariaat besprak achteraf kort met
Jacques Inghelram de interpretatie die wij vanuit onze achterban kregen en deze van het favv. Het
FAVV kan Vegaplan volgen in het feit dat deze verklaring voor de teler die handel als impliciete
activiteit heeft weinig meerwaarde biedt. Het FAVV blijft er wel bij dat (doorgaans grotere)
handelsbedrijven zonder productie wel over een beleidsverklaring van het management (bovenop
een contract met een OCI) moeten beschikken. In de praktijk komt dit echter niet vaak voor.
Vegaplan zal een voorstel tot aanpassing van de eis aan het FAVV voorleggen waarin dit duidelijk 13
wordt aangegeven.

4.2 G-040 &
Vegaplan Standaarden
• Examen erkende Vegaplan auditoren
– inhoud:
• Vegaplan Standaard PPP:
– 20 beweringen juist - fout
– minimum score 14/20
• Vegaplan Standaard LW:
– bevestiging: 5 beweringen juist - fout
– initieel: 5 x 3 beweringen juist - fout
– minimum score 3/5

• Vegaplan Standaard NET:
–
–
–

bevestiging: 5 beweringen juist - fout
initieel: 5 x 3 beweringen juist - fout
minimum score 3/5

• GEEN vragen over VegaplanFR

– leerstof: de inhoud van het lastenboek, van de newsletters, de
FAQ en van de verslagen van de informatievergaderingen voor
14
de OCI’s

4.2 G-040 &
Vegaplan Standaarden
• Examen erkende Vegaplan auditoren
– Planning 8 oktober 2021
• Sint-Denijs-Westrem: 2 groepen (max 25 personen)
–

sessie 1 van 9.30 - 10.30:
»
»

–

Vegaplan Standaard PPP, Vegaplan Standaard LW en Vegaplan
Standaard NET
OCI’s: Certalent; Certione; CKCert; TNI

sessie 2 van 11.00 - 12.00:
»
»

Vegaplan Standaard PPP
OCI’s: CdL; IP; SGS

• Gembloux: (max 30 personen)
–

1 sessie van 10.00 - 11.00:
»
»

Vegaplan Standaard PPP
OCI’s: BSQ; Carah; CdL; Certione; CKCert; IP; Promag; SGS; TNI;
Vincotte
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5.1. G-40: module C
Sinds 21/04/21 : “Animal Health Law”
Donderdag 2 september 2021 :
Overleg met het FAVV betreffende twee KB-ontwerpen :
- Koninklijk besluit betreffende de identificatie en de registratie
van pluimvee, konijnen, bepaalde hoefdieren en vogels versie 10;
- Koninklijk Besluit betreffende het vervoer, het bijeenbrengen
en het verhandelen van bepaalde landdieren - versie 12
De teksten zijn definitief wat betreft de principes, en de
publicatie kan spoedig gebeuren, zodra een politiek akkoord is
bereikt.
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5.2 Vragen van de OCI’s:
Dierlijke productie
● Evaluatie van verrijkingsmateriaal voor varkens? Om
de 3 of 6 maanden ?
https://www.codiplan.be/sites/default/files/Varkens%20NL%20200922.pdf

https://www.vlaanderen.be/dierenwelzijnseisen-in-een-varkensbedrijf/verrijkings
materiaal-voor-varkens

→ Om de 6 maanden
(tolerantie)
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5.2 Vragen van de OCI’s:
Dierlijke productie
● Aanpassing van het punt P12
Tijdens zijn bezoeken zal de veearts een verslag van het bezoek van de varkens opstellen.
De verantwoordelijke van het varkensbedrijf moet zijn bedrijfsdierenarts vragen jaarlijks een risico-evaluatie
te maken van de insleep van meldingsplichtige varkensziekten.
De risicobeoordeling moet uiterlijk op 1 oktober 2021 via de FarmFit-toepassing zijn voltooid.
Binnen 30 kalenderdagen na de voltooiing van de risicobeoordeling moet een actieplan worden opgesteld
om de bioveiligheid op het bedrijf te optimaliseren.
Zie ook de omzendbrief van het FAVV : PCCB/S2/1690164.
Zie ook het Bericht aan de OCI’s OCI n° 2021/10
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5.2 Vragen van de OCI’s:
Dierlijke productie
● Zijn er, in het kader van de bioveiligheid, bijzondere
maatregelen die moeten worden genomen op een
bedrijf met BVD ?
→ Strikte toepassing van bioveiligheidsmaatregelen is voldoende.
→ Er is altijd een potentieel gevaar en de bioveiligheidsregels moeten systematisch toegepast
worden.
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5.3. Codiplan Animal Welfare

● Hoofdstukken varkens, Runderen en kalveren :
goedgekeurd
● Hoofdstukken pluimvee en konijnen : overleg bezig
binnen de Waalse en Vlaamse diensten voor
dierenwelzijn
● Hoofdstukken KHK, paardachtigen en loopvogels :
geleverd aan Waalse en Vlaamse diensten voor
dierenwelzijn
Doelstelling : evaluatie en certificatie van de wettelijke DW
normen samen met de G040.
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5.4. CodiplanPLUS Rund
Tussentijdse audits
Moeten steeds uitgevoerd worden in het tweede jaar van de
certificatieperiode
○ uitzondering indien bij verkorte certificatieperiode van
minder dan 2 jaar, dan geen TA nodig
● Indien niet uitgevoerd binnen de cyclus, een extra TA
uitvoeren tijdens de volgende cyclus. Een TA kan niet
“kwijtgescholden” worden
○ Dit geldt ook voor klanten overgenomen van andere OCI’s
■ indien niet, niet eerlijk tov andere veehouders
■ audit is betalend, dus geen “verlies” voor de OCI’s
●
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5.4 CDP+V / BePork
● Nog 169 beslagen met actieve registratie voor CDP+V
– 14 vervallen vóór eind dit jaar
– de overige worden hoedanook stopgezet op
31/12/2021
– worden nog steeds doorgegeven aan labo’s voor
Salmonella analyses (op kosten van de varkenshouder)
● Vragencatalogus wordt binnenkort uitgebreid met
lastenboek Taste&Welfare
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5.4 Codiplan / BVI-MPT
● Vraag HFA om de BVI checklijst ook in de vragencatalogus
te verwerken
● koppeling varkenshouder aan 1 of meerdere slachthuizen:
zal ook als apart veld in de databank voorzien worden
● slachthuizen die met BVI werken zullen zich kunnen
abonneren op hun varkenshouders en automatisch
verwittigd worden wanneer iets wijzigt aan de
certificatiestatus
Aanpassingen wellicht tegen eind 2021
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5.5 Opleidingen
In februari 2020, werden twee opleidingen georganiseerd in
samenwerking met ARSIA/DGZ :
-Bioveiligheidsprincipes op veebedrijven
-Identificatie en registratie van pluimvee, hobbypluimvee en
konijnen (KB 25 juni 2018)

Welke opleidingen in 2022 ?
→ Suggesties ?
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Herinnering
• Nationale Adviesraad

Vergadering voorzien op 16 november 2021
Dit jaar wordt de NAR georganiseerd door Belplume en vindt
het plaats in Geel.

• Volgende OCI meeting: 15 maart 2022 om 13u30
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