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LOONWERKERS

Nieuwe versie Vegaplan Standaard Loonwerk vanaf 1 februari : wat is gewijzigd en wat verdient jouw specifieke aandacht ?
__________________________________________
Op 1 februari 2021 wordt de nieuwe versie van de Vegaplan
Standaard Loonwerk definitief van kracht. Hieronder geven
we een overzicht van de belangrijkste aanpassingen. Sommige zijn reeds van toepassing in de Vegaplan Standaard
voor de landbouwers en daarom misschien reeds gekend
omwille van een eerdere publicatie van Vegaplan.
Toepassingsgebied
Het “snijden van aardappelpootgoed” werd als activiteit aangevuld.
Opslag gewasbeschermingsmiddelen
•
•
•

Bij opslag van gewasbeschermingsmiddelen dient de loonwerker voortaan een inventaris op te
stellen van de gestockeerde gewasbeschermingsmiddelen.
De vermelding van de fytolicentie op de toegangsdeur was eerder een aanbeveling en is nu verplicht.
Voor Wallonië gelden bijzondere bepalingen voor de opvangbakken : indien de hoeveelheid opgeslagen gewasbeschermingsmiddelen ≥25 kg en < 5 ton bedraagt, moet het lokaal of de opslagruimte zo ontworpen zijn dat
een effectieve opvang verzekerd is. De capaciteit van de het opvangsysteem moet groter of gelijk zijn aan het volume van de
grootste verpakking en minstens gelijk aan een kwart van het
totaal volume van opgeslagen gewasbeschermingsmiddelen.

Opslag van product
•

•

De opslagvoorwaarde voor graan werden verduidelijkt: korte opslag (<6 weken) kan in een niet afgesloten gebouw. Bij langdurig
opslag (>6 weken) moet het gebouw afgesloten zijn. Stockage
buiten is verboden.
Wanneer bij ruwvoeder plastic beschermzeilen worden gebruikt,
mag het plastic geen risico vertonen voor de dierengezondheid.
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•
•

De toeleverancier moet een schriftelijke bevestiging hiervan verstrekken. Dit kan een certificaat,
productfiche of verklaring op eer zijn, die bevestigt dat de kwaliteit van het plastic geschikt is voor
gebruik als beschermzeil van voeder en geen risico inhoudt voor het diervoeder en voor de gezondheid van dieren.
Voor het geval dat de toeleverancier geen certificaat of productfiche ter beschikking kan stellen,
heeft Vegaplan een standaard “verklaring op eer” opgesteld die als alternatief gebruikt kan worden.
Klik op de link hieronder naar eis 1.2.37*
Algemeen geldt dat plastic dekzeilen of dekzeilen bestaande uit andere materiaal niet mogen hergebruikt worden als zij in direct contact kunnen komen met het voeder.
Het verbod van onafgeschermde kwikthermometers, geldt nu ook voor onafgeschermde kwiklampen.
De glasbreukprocedure werd uitgebreid met harde plastic evenals met bijzondere bepalingen in
geval van glasbreuk van kwiklampen

Personeel & derden
•
•
•

•

In het begin van het seizoen overloopt de loonwerker overloopt de hygiëne instructies met zijn
personeel.
Bij manuele handelingen aan industriegroenten dienen blauwe handschoenen te worden gebruikt.
Wanneer het gecontracteerde werk of een deel hiervan aan een andere loonwerker wordt uitbesteed, moet deze eveneens gecertificeerd zijn voor de Vegaplan Standaard Loonwerk (of gelijkwaardig).
De toegang tot de bedrijfsruimtes voor onbekenden moet vermeden worden (bijvoorbeeld door een
bord met 'Geen toegang voor onbevoegden' te plaatsen aan de ingang van het bedrijf.

Plantengezondheid
•

•

De nieuwe plantengezondheidswetgeving vereist dat alle planten die bestemd zijn voor opplant en
verhandeld worden tussen professionelen, een plantenpaspoort moeten hebben. De loonwerker
moet erop toezien dat de kleinste verkoopseenheid van de partijen van het plant- of zaaigoed dat
paspoortplichtig is, effectief voorzien is van een plantenpaspoort bij het in verkeer brengen.
Elke professionele operator die paspoortplichtige planten ontvangt of levert (aankoop en/of verkoop), moet de traceerbaarheid ervan kunnen garanderen. Dit betekent dat hij de plantenpaspoorten of een register met de gegevens van de plantenpaspoorten dient bij te houden (minstens 3 jaar
bewaren!)
Wanneer plantgoed als uitgangsmateriaal wordt gebruikt, dient de loonwerker de gegevens van
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tijdens de opkweek aan de landbouwer ter beschikking te stellen.
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Waterkwaliteit
In 2019 werden nieuwe richtlijnen voor de waterkwaliteit in het lastenboek voor de landbouwers opgenomen. Deze zijn nu ook van toepassing voor de loonwerker als de gebruikte waterbron onder zijn verantwoordelijkheid valt.
Voor groenten bestemd voor de versmarkt (via handel of rechtstreeks aan de consument) en voor fruit
(kleinfruit en vers fruit) dient voortaan een schriftelijke identificatie en risicoanalyse van de waterbronnen uitgevoerd te worden, en dit zowel voor de voor-oogst als voor de na-oogst activiteiten. In
functie van deze risicoanalyses dient de waterkwaliteit aan de hand van waterstalen te worden aangetoond.
Meer uitleg zoals ondersteunende schema’s voor de risicoanalyse vind je in de handleiding onder 5.6
‘Irrigatie en waterkwaliteit’ of in annex 3 in de Vegaplan Standaard.

