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IPM: verplichte registratie bij OCI in Vlaanderen voor producenten
plantaardige productie en ruwvoeder
Wat is IPM ?
Geïntegreerde gewasbescherming, ook bekend als IPM (Integrated Pest Managment), is gericht op het
duurzame en rationele gebruik van gewasbeschermingstechnieken en -middelen tegen plagen, ziekten en
onkruiden. Op die manier draagt geïntegreerde gewasbescherming bij tot een ecologisch en economisch
verantwoorde teelt, met name door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te beperken en het
gebruik van niet-chemische methoden te bevorderen. Als het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
noodzakelijk is, moet dit op een weloverwogen manier gebeuren en met producten die het milieu het
meest ontzien en het minst gevaarlijk zijn voor de mens.
IPM is gebaseerd op 8 basisprincipes die moeten worden nageleefd:
•
•
•
•
•
•
•
•

Goede landbouwpraktijken (GAP = Good agricultural practices)
Observatie en basiskennis
Interventie- of schadedrempels per schadelijk organisme
Het gebruik van alternatieve methoden
De keuze van gewasbeschermingsmiddelen
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (dosis en frequentie)
De toepassing van strategieën om resistentieontwikkeling tegen te gaan
Analyse van de resultaten van de gewasbescherming (optimalisering)

Een goede traceerbaarheid en het bijhouden van registers garanderen dat IPM correct wordt toegepast en
dat de verschillende voorschriften correct worden nageleefd. Daarom moet elk perceel worden
geïdentificeerd en moet het type gewas worden vermeld. De behandelingen en de data daarvan, alsook
het doelorganisme, de dosis en de handelsbenamingen van de producten moeten worden geregistreerd.
Het is ook aangewezen de basis waarop tot een behandeling werd besloten (waarschuwing, observatie,
advies...) te vermelden, evenals het resultaat van de behandeling.
IPM : een wettelijke verplichting !
Volgens de Europese Richtlijn 2009/128 betreffende het duurzaam gebruik van bestrijdingsmiddelen, is
elke gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen sinds 1 januari 2014 verplicht geïntegreerde
gewasbescherming toe te passen. De gebruikers kunnen - als zij dit wensen - zich laten registreren bij
een erkende onafhankelijke controle-instelling (OCI), die hen om de drie jaar auditeert om hun een "IPM"attest te verlenen. Deze certificering kan tegelijk gebeuren met deze voor de autocontrole van de
sectorgids voor de primaire plantaardige productie (G040 - module A, B of D), of samen met de sectorgids
voor de primaire dierlijke productie (G040 – modules C en B), indien alle plantaardige productie gebruikt
wordt als (ruw)voeder. Aangezien de IPM-eisen in de Vegaplan Standaard geïntegreerd zijn, zal een
Vegaplan-gecertificeerde landbouwer ook voor IPM in orde zijn. De eisen zijn te vinden op vegaplan.be.
In Wallonië heeft een landbouwer 2 mogelijkheden om te bewijzen dat hij de IPM-regels naleeft: ofwel
meldt hij zich aan bij een OCI die hem om de 3 jaar zal controleren om hem een "IPM" attest" te verlenen,
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ofwel zorgt hij er zelf voor dat het lastenboek wordt nageleefd. Als hij wordt gecontroleerd, moet hij dit
kunnen bewijzen aan het “Département de la Police et des Contrôles” van de Waalse administratie.
Meer informatie betreffende IPM en de eisen waaraan je moet voldoen in Wallonië zijn te vinden op de
website van “Wallonie agriculture SPW” :
https://agriculture.wallonie.be/productions-integrees
In Vlaanderen is elke professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen verplicht zich te laten
registreren bij een OCI, die dus zal nagaan of aan alle voorwaarden is voldaan voor de toekenning van
een “IPM attest” (artikel 6 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2014).
Meer informatie betreffende IPM en de eisen waaraan je moet voldoen in Vlaanderen zijn te vinden op de
website van het “Departement Landbouw en Visserij” :
https://lv.vlaanderen.be/nl/plant/gewasbescherming/geintegreerde-gewasbescherming
Controles in Vlaanderen !
Tot nu toe werden door het Vlaamse Gewest geen controles uitgevoerd op de registratie van gebruikers
van gewasbeschermingsmiddelen bij een OCI. Alle Vlaamse landbouwers die over een verzamelaanvraag
en een fytolicentie beschikken, maar niet aangemeld zijn bij een OCI (niet Vegaplan-gecertificeerd / niet
IPM-geattesteerd), hebben onlangs een brief van het Departement Landbouw en Visserij ontvangen waarin
hen wordt gevraagd tegen 1 augustus 2021 aan deze verplichting te voldoen. Anders riskeert de
landbouwer een sanctie. Landbouwers die reeds zijn gecontroleerd voor IPM of Vegaplan en
“biolandbouwers” moeten geen bijkomende maatregelen treffen.
Ben ik als veehouder gehouden aan IPM ?
Iedereen die zelf of door een loonwerker professionele gewasbeschermingsmiddelen op zijn percelen
toepast of laat toepassen, wordt beschouwd als professioneel gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen.
Aangezien producenten van groenten (voor de industrie of voor de verse markt) Vegaplan-gecertificeerd
moeten zijn, zijn de meeste van hen al in orde voor IPM. Maar de landbouwers actief in de primaire dierlijke
productie (G040 - module C) die ook planten (G040 - module B) voor eigen gebruik produceren
(voedergewassen), voor wie de Vegaplan-certificering dus niet verplicht is, moeten zich zo spoedig
mogelijk in orde stellen en zich bij een OCI aanmelden als dit nog niet is gebeurd. Zie daartoe
https://www.codiplan.be/nl/landbouwers-loonwerkers/lijst/oci-lijst.
Daarom wordt aanbevolen dat landbouwers in het Vlaamse Gewest, ongeacht of zij al dan niet G040Module C/B gecertificeerd zijn, maar die op hun percelen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, zich zo
spoedig mogelijk bij een OCI laten registreren om een « IPM »-attest te verkrijgen.
Om uw situatie te kennen, kunt u de onderstaande beslissingsboom gebruiken:
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