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1. Inleiding
Dit document heeft als doel de gebruikswijze uit te leggen van de webservice
(raadpleging van de databank) voor de afnemers.
De afnemers van primaire producten krijgen de mogelijkheid om de databank te
raadplegen om na te gaan welke certificaten de landbouwers die hen primaire
producten toeleveren bezitten.

2. Aanmelding
Om als afnemer bij Vegaplan of Codiplan aan te melden, stuurt u het
aanmeldingsformulier, ingevuld en getekend, via email naar info@vegaplan.be of
info@codiplan.be, of per fax naar het nummer +32(0)2 775 80 75.
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Naar aanleiding van uw aanmelding ontvangt U een login en een paswoord voor de
databank. U kunt dit paswoord wijzigen via « tools » en « Toon mijn gegevens ».
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3. Zoekfunctie
Als gebruiker van de Vegaplan-Codiplan databank als afnemer kan u de certificatiestatus
kennen van de landbouwers die u primaire producten leveren.
U kunt via het zoekscherm de gegevens oproepen van een bepaalde landbouwer.
Gebruik daarvoor de knop « zoek in alle bedrijven » (en niet « zoek in mijn
abonnementen »).

U kunt zoeken op de naam van de onderneming, op ondernemingsnummer (ON), op
vestigingseenheidnummer (VEN) of op beslagnummer.
Volgende regels zijn van toepassing:



Bij het zoeken via de knop « zoek in alle bedrijven » moet u het volledige ON of
VEN of de volledige correcte naam van de operator ingeven.
Bij het zoeken via de knop « zoek in mijn abonnementen » volstaat het om een
deel van het ON, het VEN of de naam van de operator in te geven. Maar via deze
knop zoekt het systeem enkel in de operatoren waarop u « geabonneerd » bent
(Cf. punt 4).

Elke onderneming wordt geïdentificeerd door zijn ondernemingsnummer (ON).
Naargelang het land heeft het ondernemingsnummer volgende vorm:
België: 0999999999 (1 blok van 10 cijfers, waarvan de eerste steeds 0 is)
Duitsland: 999999999 (1 blok van 9 cijfers)
Frankrijk: XX999999999 (1 blok van 11 karakters of een blok van 2 karakters + 1 blok
van 9 cijfers)
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Luxemburg: 99999999 (1 blok van 8 cijfers)
Nederland: 999999999B99 (1 blok van 12 karakters, waarvan het 10de steeds « B » is).

 Voorbeeld. Bij het klikken op « zoek in alle bedrijven » na het ingeven van het
nummer 0522925912, krijgt u volgende informatie:

4. Abonnementfunctie
4.1.

Principe

Als gebruiker van de Vegaplan-Codiplan DataBank als afnemer, kan u zich « abonneren »
op een bedrijf. Daartoe moet u het vakje « abonneer mij op dit bedrijf » aanvinken naast
de naam van de onderneming die u hebt geselecteerd.
De effecten daarvan zijn de volgende:
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U wordt automatisch via email geïnformeerd bij elke wijziging in de
certificatiestatus van bedoelde operator (bv. wanneer zijn certificaat vernieuwd
of geschrapt wordt).
De ondernemingen waarop u « geabonneerd » bent kunnen worden gevonden via
de knop « zoek in mijn abonnementen ». De operatoren waarvoor u het vakje
«abonneer mij op dit bedrijf " niet heeft aangevinkt kunnen enkel via «zoek in alle
ondernemingen » worden gevonden.

4.2.

Lijst van bedrijven waarop u geabonneerd bent

Door het zoekscherm leeg te laten en te klikken op « zoek in mijn abonnementen » krijgt
u de lijst van al de landbouwers waarvoor u het vakje « abonneer mij op dit bedrijf »
hebt aangevinkt.
U kunt deze lijst in csv formaat verkrijgen door op « exporteer alle resultaten » te
klikken.
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Ter gelegenheid van uw aanmelding als afnemer, bieden wij u eenmalig de mogelijkheid
om het vakje « abonneer mij op dit bedrijf » aan te vinken bij al uw leveranciers. Daartoe
bezorgt u ons de lijst van deze leveranciers in Excel formaat, met vermelding van hun
ondernemingsnummers.

4.3.

Informatie via e-mail

Als gebruiker van de Vegaplan-Codiplan DB als afnemer, wordt u automatisch via email
geïnformeerd bij elke wijziging in de certificatiestatus van de operatoren waarop u
geabonneerd bent (cf. 4.1.) (bv. wanneer zijn certificaat vernieuwd wordt of geschrapt
wordt). U ontvangt ook een link naar de webpagina waar u een duplicaat van het
certificaat kan afprinten.
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5. FAQ
1) Ik ben correct ingelogd maar ik krijg een witscherm wanneer ik op "zoek" klik:

Dit is een probleem van compatibiliteit tussen bepaalde versies van Internet Explorer en
bepaalde databanken. De oplossing is eenvoudig: het volstaat om te klikken op het
icoontje « Compatibility view » voorzien door Microsoft.
2) Ik ben correct ingelogd maar ik krijg geen resultaat
Misschien hebt u op « zoek in mijn abonnementen » geklikt, terwijl u de
abonnementsfunctie bij geen onderneming hebt geactiveerd. Cf. punt 4.1.
3) Ik krijg geen resultaat, ook niet via "zoek in alle bedrijven "
Misschien hebt u bij het ingeven van het ON met de letters « BE », of met een spatie na de
10 cijfers (dit kan bv. gebeuren wanneer u de functie « copy/paste » gebruikt ». Het
ondernemingsnummer moet verplicht ingegeven worden met het formaat « 0+9
cijfers », zonder punt noch spatie.
4) Ik krijg een bedrijf te zien, maar zonder certificatiegegevens
In dat geval zijn er 3 mogelijkheden.
Ofwel is er (nog) geen certificaat uitgereikt.
Ofwel is een eerder uitgereikt certificaat ondertussen vervallen.
Ofwel is het certificaat ingetrokken.
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