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PERSBERICHT
Vegaplan Standaard/Sectorgids voor de primaire
productie: nieuwe versie
Op 22 september 2015 keurde het FAVV een nieuwe versie goed van de Sectorgids voor
de primaire productie. Deze versie 2.0 omvat uitsluitend de reglementaire bijwerkingen
voor de plantaardige productie (modules A, B en D van de Sectorgids), meer bepaald
inzake de fytolicentie en de voedselhygiëne.
Deze nieuwe versie treedt in werking op 25 november 2015, wanneer ook de
reglementering inzake de fytolicentie van toepassing wordt.
De aanpassing van de Gids houdt de facto een nieuwe
versie 2.0 in van de Vegaplan Standaard aangezien de
Sectorgids hiervan integraal deel uitmaakt. Het FAVV heeft
overigens deze twee lastenboeken op gelijke voet gesteld
met het oog op een administratieve vereenvoudiging bij de
certificering. Wij herinneren eraan dat dit lastenboek
ontwikkeld is in overleg met de overheden, de afnemers en
de landbouworganisaties. Het omvat enerzijds de wettelijke
vereisten op het vlak van voedselveiligheid en duurzaam
gebruik van pesticiden (IPM), en anderzijds de door de
afnemers opgelegde voorwaarden voor markttoegang. Op
basis van de Vegaplan Standaard kan rekening worden
gehouden met de specifieke aard en de eisen van de sector
en kan de kwaliteit van de afgeleverde producten worden
gewaarborgd. Momenteel zijn meer dan 16.800 bedrijven
voor dit lastenboek gecertificeerd.
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
De belangrijkste nieuwigheden, grotendeels gebaseerd op de wetgeving, worden
weergegeven in bijgevoegd kader. De wijzigingen staan in het rood aangegeven in de
tekst van de checklist en de lastenboeken (zie www.vegaplan.be).
Welke versie moet er nu concreet worden gebruikt?
Vanaf 25 november 2015 is enkel nog versie 2.0 van toepassing bij de
certificeringscontroles. Ook voor controles die vóór deze datum plaatsvinden, mag u
desgewenst deze versie reeds gebruiken.
Voor de verlenging van bestaande certificaten zal bij de controle rekening worden
gehouden met de nieuwe eisen. Opgelet: bij een inspectie van het FAVV dient u zich aan
de wettelijke eisen te houden; het certificeringsorganisme zal bij een onverwachte
controle eveneens rekening houden met de nieuwe versie. Wij raden u dus aan om snel
kennis te nemen van de wijzigingen in deze nieuwe versie.
Het lastenboek en de checklist zijn gratis beschikbaar op de website www.vegaplan.be.
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Praktische hulpmiddelen…
Voor de checklist kunt u zich eenvoudigweg beperken tot de teelten van uw land- of
tuinbouwbedrijf. Hiertoe volgt u volgende werkwijze op de Vegaplan-website: klik op
‘Landbouwers - Loonwerkers’, op de rubriek ‘Documenten’, en kies voor de versie in pdf
of in Excel. U moet dan slechts 3 vragen beantwoorden en u krijgt een gepersonaliseerde
bedrijfsspecifieke checklist.
Bovendien zal er vanaf november 2015 een handleiding op de Vegaplan-website
beschikbaar zijn onder de rubriek ‘Documenten’. Verder kan u bepaalde documenten
downloaden en afdrukken (pictogrammen, procedure bij ongeval, opslagfiche, …).
Voor bijkomende informatie kunt u contact op nemen met uw certificeringsinstelling, uw
landbouworganisatie of Vegaplan.
Aanpassingen - Nieuwe versies
Sectorgids G-040 / Vegaplan Standaard
Doelgebied:
Er gelden voortaan ook eisen inzake hygiëne voor de producenten van
kleine hoeveelheden (gerealiseerd over een oppervlakte van minder dan
of gelijk aan 50 are voor aardappelen en hoogstammig fruit, 25 are
voor laagstammig fruit, 10 are voor alle andere plantensoorten), die
hun producten rechtstreeks leveren aan de eindafnemer of aan de
plaatselijke kleinhandel, die rechtstreeks aan de eindafnemer levert
(code V* in de checklist).
Fytolokaal:
-

Lokaal of kast toegankelijk voor de houders van een fytolicentie P1,
P2 of P3

-

Toevoeging van een pictogram dat een gevaar symboliseert en
vermelding van de identiteit en de coördinaten van de beheerder van
het lokaal/de kast (met inbegrip van het nr. van de fytolicentie aanbeveling)

Toepassing van de fytofarmaceutische producten en biociden:
-

Gebruik van producten voor professioneel gebruik uitsluitend door
professionele gebruikers-houders van een P1, P2 of P3 (de houders
van de P1 gebruiken de producten onder verantwoordelijkheid van
een houder van een P2 of P3)

Vegaplan Standaard
-

De opslag van granen in aardappelloodsen moet worden gemeld aan
de afnemer van granen, met inbegrip van de toepassing van CIPC
op aardappelen (poeder/vloeistof/gas)

-

Registratie van ongevallen en preventiemaatregelen (aanbeveling)

-

Als er personeel in dienst is, kennis van eerste hulp (aanbeveling)

-

Preventie van
(aanbeveling)

bodemverdichting

Gisèle

–

Redactie:

Fichefet

Hoofdadviseur -

door

machines

Coördinatrice

of

kuddes

Vegaplan

–

02/880.22.00

–

info@vegaplan.be
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