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DIERLIJKE PRODUCTIE

Januari 2021 : lancering van het verenigd kwaliteitssysteem BePork !
In 2021 zijn de lastenboeken Codiplan PLUS Varkens en Certus, die beide uitwisselbaar zijn met het Duitse
kwaliteitssysteem Qualität und Sicherheit (QS), samengevoegd. Het resultaat is het kwaliteitssysteem
BePork, een nieuw generiek label voor de promotie van Belgisch varkensvlees, op basis waarvan andere
specificaties of initiatieven kunnen worden ontwikkeld. Het hoofddoel van dit nieuwe kwaliteitssysteem is
de standaard voor kwaliteitsvol Belgisch varkensvlees te worden en zo de Belgische varkensvleessector
op nationaal en internationaal vlak te ondersteunen. Alle schakels van de productieketen (voederfabrikanten, varkenshouders, slachthuizen, uitsnijderijen, transport, vleeswaren en distributie) zijn geïntegreerd
in dit nieuwe kwaliteitssysteem. Traceerbaarheid, diergezondheid en duurzaamheid staan centraal. Voor
de deelnemende varkenshouders staat de samenwerking tussen Codiplan en Belpork toe om audits efficienter te organiseren.
De basis van het BePork kwaliteitssysteem verwijst naar de wetgeving voor zowel autocontrole (Gids 040Module C, of “G040C”) als dierenwelzijn (Codiplan Animal Welfare, of “CAW”). De inhoud ervan blijft onder
toezicht van Codiplan vzw. Naast deze wettelijke verplichtingen moeten deelnemers van het BePork-systeem voldoen aan extralegale eisen op het gebied van duurzaamheid, dierenwelzijn en diergezondheid.
Deze aanvullende bepalingen worden beheerd door Belpork vzw, zowel op het niveau van varkenshouders
en transportbedrijven als in de verwerking.
Aangezien BePork gelijkwaardig is met het Duitse QS-kwaliteitssysteem, wordt de uitvoer naar Duitsland
nog steeds gegarandeerd bij de naleving van dit lastenboek, zonder aanvullende eisen.
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Wat zijn de verschillen tussen de CodiplanPLUS Varkens en BePork lastenboeken ?
Het BePork lastenboek voor de varkenshouders is beschikbaar op de website van Belpork (https://belpork.be/nl/bepork-documenten/).
Het lastenboek voor de primaire productie lijkt sterk op dit van Codiplan PLUS, maar bevat enkele aanvullende voorschriften inzake antibioticagebruik en een alternatief systeem voor de controle op Salmonella.
Het omvat ook een "duurzaamheidsmonitor", om de inspanningen van de landbouwers voor de ontwikkeling van de duurzaamheid van de sector te belichten, en een bedrijfsgezondheidsplan waarmee proactief
aan een hogere diergezondheid wordt gewerkt.
Wat zijn de gevolgen van de oprichting van BePork voor u als gecertificeerde varkenshouder ?
Vanaf 2021, zullen de Codiplan PLUS certificaten geleidelijk aan uitdoven. Bij de varkenshouders die beslissen de overstap naar BePork te maken, zullen de eerstvolgende audits worden uitgevoerd op basis van
het BePork lastenboek, met het uitreiken van een BePork certificaat tot gevolg.
➔ U bent een varkenshouder gecertificeerd voor CodiplanPLUS Varkens en u wenst in te stappen in het Bepork kwaliteitssysteem.
Om zonder onderbreking gecertificeerd te blijven, moet u zich aanmelden bij het nieuwe BePork-kwaliteitssysteem.
Dit doet u door het aansluitingsformulier in te vullen via de website van Belpork (http://www.belpork.be/nl/aansluitingsformulier-varkenshouder). Van de 2.500 varkenshouders die over een CodiplanPLUS
certificaat beschikten, hebben er zich al ruim 2.000 aangemeld als BePork deelnemer. Er zijn ondertussen
ook al meer dan 192 BePork certificaten uitgereikt.
Zodra Belpork vzw uw toetredingsaanvraag heeft ontvangen, zal zij u verdere informatie sturen over de
praktische details. De factuur voor de lidmaatschapsbijdrage ( 90 euro exclusief BTW) zal in de loop van
juni 2021 worden verzonden.
De certificeringsinstelling die u uw CodiplanPLUS-certificaat heeft uitgereikt, zal contact met u opnemen om
uw eerste BePork-audit in te plannen, die zal plaatsvinden in 2021 of 2022, uiterlijk één maand vóór de
vervaldatum van uw certificaat (zie onderstaande tabel).
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lastenboeken bij de
BePork initiële audit

Uitgereikte
certificaten

-G040C
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-BePork

-BePork

-CAW

-CAW

-BePork

-BePork
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van de G040C)
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G040C

van

de

(2023 of 2024)

➔ U bent een varkenshouder gecertificeerd voor Codiplan PLUS Varkens en u wenst NIET in
te stappen in het Bepork kwaliteitssysteem.
Afhankelijk van de vervaldatum van uw CodiplanPLUS-certificaat kunt u nog varkens leveren aan QS-gecertificeerde slachthuizen, maar uiterlijk tot 31 december 2021 (zie onderstaande tabel).
Einddatum CodiplanPLUS Varkens
certificaat

Einddatum voor de levering van varkens aan
QS-gecertificeerde slachthuizen

2021

Certificatie einddatum

2022 of later

31/12/21

De 12 bloedmonsters die voor de Aujeszky-analyses worden genomen, zullen aan een aanvullende Salmonella-analyse worden onderworpen. De kosten van de Salmonella-analyses zijn, zoals voorheen, voor
uw rekening. Indien u zich niet bij BePork wenst aan te sluiten en u de Salmonella-analyses niet wenst uit
te voeren, kan uw CodiplanPLUS-certificaat vervroegd worden opgezegd. U laat dit best zo snel mogelijk
weten aan uw certificeringsinstelling, of aan het Codiplan secretariaat via info@codiplan.be.
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Aanvullende informatie
Voor alle info aangaande het nieuwe BePork lastenboek, verwijzen we u graag naar de website www.belpork.be/nl/bepork of naar onze collega’s van Belpork, te bereiken via info@belpork.be of op het nummer
02 552 81 44.
Heeft u specifieke vragen betreffende het Codiplan PLUS uitdoofscenario of over Codiplan Animal Welfare,
kan u terecht bij het secretariaat van Codiplan via info@codiplan.be.

