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PERSBERICHT
Vegaplan Standaard uitgebreid met twee nieuwe luiken:
IPM en duurzaamheid.
Vanaf 01.03.14 verbreedt de Vegaplan Standaard zijn certificeringsscope, door de
opname

van

de

Europese

en

regionale

eisen

in

verband

met

geïntegreerde

gewasbescherming (IPM) en de opname van maatregelen in het kader van duurzame
ontwikkeling. Na

tien jaar verandert het

lastenboek ook van naam:

IKKB wordt

“Vegaplan Standaard”.
2014

wordt

een

belangrijke

mijlpaal

voor

de

plantaardige

sector

in

België,

die

zijn

verantwoordelijkheid opneemt in het kader van duurzame ontwikkeling. In aanvulling op de door
de

Gewestelijke

overheden

geëiste

maatregelen

betreffende

duurzaam

gebruik

van

gewasbeschermingsmiddelen en geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management),
heeft de plantaardige sector beslist om ook verder in te zetten op milieubescherming, sociale en
economische aspecten, rekening houdend met haalbaarheid en geloofwaardigheid. De sector
opteert bewust voor een samenwerking doorheen de ganse agrovoedingsketen, om zeker de meest
relevante punten op te nemen. De sector wenst immers proactief de meest efficiënte maatregelen
te behouden, die gebaseerd zijn op de vraag van de markt en die specifiek zijn voor de
plantaardige sector.
Deze geïntegreerde aanpak vergemakkelijkt ook de wederzijdse erkenning tussen de Vegaplan
Standaard en andere nationale en internationale kwaliteitssystemen. Uitwisselbaarheid van
kwaliteitssystemen biedt immers belangrijke opportuniteiten aan de producenten die hun
marktaandeel willen uitbreiden.
Sinds zijn lancering in 2004 heeft de IKKB Standaard met succes de uitdagingen betreffende
voedselveiligheid, milieu en kwaliteit van de producten uit de plantaardige sector aangegaan. De
prioriteiten blijven, 10 jaar na oprichting ongewijzigd. De naam verandert wel in ‘Vegaplan
Standaard’. ‘Vegaplan Standaard’ staat voor Belgische certificatie van alle plantaardige producten
via één controle, die de garantie geeft op een product dat voldoet aan de verwachtingen van het
FAVV, van de Gewestelijke overheden, van de afnemers van plantaardige producten, van de Retail
en van de consumenten.
De Vegaplan Standaard, ontwikkeld in overleg met de landbouworganisaties en de afnemers van
plantaardige producten, bepaalt de markttoegang en betekent een cruciale meerwaarde voor de
Belgische primaire producten, waarvan een groot deel wordt geëxporteerd. De Vegaplan certificatie
valoriseert de door de schakel « landbouw » geleverde inspanningen, en borgt maximaal de
kwaliteit en de duurzaamheid van de plantaardige producten.
De Vegaplan Standaard wordt dé referentie voor binnenlandse, maar ook de vele buitenlandse
afnemers van in België geproduceerde plantaardige producten. Producten die Vegaplan Standaard
gecertificeerd zijn, geven de afnemer de garantie op een duurzaam productieproces met
voortdurende aandacht voor voedselveiligheid, -kwaliteit en milieu.
Het lastenboek en de checklist zijn beschikbaar op de website www.vegaplan.be. Deze documenten
treden in werking op 01 06 2014. Voor de huidige IKKB certificaten worden de nieuwe eisen
beoordeeld bij een volgende audit.
Opgesteld door: Gisèle Fichefet – Hoofdadviseur Vegaplan – 02/775.80.63.
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