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Mathieu VRANCKEN nieuwe voorzitter Vegaplan
Brussel, 17 september 2015,
Op de vergadering van 17
september, heeft de Raad van
Bestuur Mathieu VRANCKEN
verkozen tot nieuwe voorzitter
van Vegaplan.
Mathieu VRANCKEN is dokter
in
diergeneeskunde
en
voorzitter van de Confederatie
van Belgische Bietenplanters
(CBB)
en
de
vakgroep
akkerbouw van Boerenbond.
Hij volgt als voorzitter Antoon
Wallays,
bestuurder
van
Agristo nv op.
Als ondervoorzitter werd Jean MAERTENS verkozen, voorzitter van Synagra, de
beroepsvereniging van de handelaars in graangewassen en andere landbouwproducten.
Hij volgt Alain MASURE, directeur van de studiedienst bij de FWA op.
Voorzitter en Ondervoorzitter worden bij Vegaplan beurtelings tussen de schakel
‘primaire productie’ en de schakel ‘handel en/of verwerking’ gekozen.
Mathieu VRANCKEN, voorzitter van Vegaplan: “Ik wil in naam van de Raad van Bestuur
en mij persoonlijk, mijn voorganger Antoon WALLAYS hartelijk danken voor zijn inzet
tijdens zijn mandaat ten voordele van Vegaplan. Ik neem met enthousiasme het
voorzitterschap van hem over. In deze voor de producenten moeilijke (crisis)tijden is het
waarborgen van de veiligheid en de kwaliteit van de landbouwgrondstoffen en producten
belangrijker dan ooit.
17.000 gecertificeerde landbouwbedrijven bewijzen het belang van de Vegaplan
Standaard die niet alleen een garantie maar ook een voorwaarde is voor de afnemers van
plantaardige producten. De bereikte erkenning door de regionale overheden voor IPM
enerzijds, en de equivalentieverklaring van het FAVV voor de controle van het luik
voedselveiligheid anderzijds, bevestigen de waarde van Vegaplan. Wij blijven ervoor
ijveren, dat met dit Vegaplan certificaat ook de deuren voor de internationale markt open
gaan zonder bijkomende certificaties.
Samen met de andere bestuurders en het Vegaplan team zal ik hieraan werken. Ik kijk er
naar uit!”
Het Vegaplan team bedankt van harte de heren WALLAYS en MASURE voor hun
vertrouwen, steun en dynamisme, en feliciteert de heren VRANCKEN en MAERTENS voor
hun nieuwe functies binnen de Raad van Bestuur van Vegaplan.

