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1. Inleiding
Vegaplan.be vzw staat in voor het
administratieve beheer van de IKKB
Standaard voor de Primaire Plantaardige
Productie en de IKKB Standaard voor de
Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken
(loonwerk) en de bijhorende sectorgidsen.
De concrete uitwerking en de verdere
ontwikkeling van deze lastenboeken
gebeurt door OVPG vzw in overleg met
respectievelijk de landbouworganisaties
(Agrofront) en loonwerkers (LandbouwService).
Dat administratieve beheer omvat onder
andere de communicatie betreffende de
IKKB Standaard en de sectorgids naar de
betrokken bedrijven. Dit zijn zowel
bedrijven uit de schakel landbouw en
loonwerk, als de afnemers van de
plantaardige grondstoffen.
De begeleiders van landbouw- en
loonwerkbedrijven worden eveneens
opgeleid door Vegaplan. Dit houdt in dat
consulenten van de landbouworganisaties
en teeltbegeleiders uit de handel en
industrie geïnformeerd worden over de
theoretische en praktische toepassing van
de IKKB Standaard. Zij vormen immers
een belangrijke tussenschakel voor de
implementatie van deze standaard op het
bedrijf.
Een volgende taak van Vegaplan is het
beheer van de databank met adressen en
de status van de landbouwbedrijven die de
IKKB Standaard volgen.
Vegaplan staat eveneens in voor de
erkenning en vorming van de auditors van
de certificeringsinstellingen en controle
centra. Ook organiseert Vegaplan
regelmatig vergaderingen met de
certificeringsinstellingen en controle centra
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om nuttige informatie uit te wisselen en
gemeenschappelijke vragen te bespreken.
Sinds 2007 organiseert Vegaplan de
Nationale Adviesraad IKKB/sectorgids voor
de certificeringsinstellingen in het kader
van de EN 45011 accreditatie.
Vegaplan informeert tevens over de
mogelijke uitwisselbaarheid van de IKKB
Standaard met andere (buitenlandse)
kwaliteitssystemen. Dit onderzoek en
overleg laat bedrijven toe om vlotter in een
breder Europees kader te werken.

2. De organisatie
Vegaplan bestaat uit de volgende leden:
- Voor de schakel landbouw: Algemeen
Boerensyndicaat (ABS), Boerenbond,
Confederatie van de Belgische
Bietenplanters (CBB), Fédération
Wallonne de l’Agriculture (FWA);
- Voor de schakel handel en verwerking:
Belgapom (handel in en verwerking van
aardappelen), Bemefa
(Beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten), Cefi (verwerking van
cichorei), Subel (vereniging van
Belgische suikerproducenten), Synagra
(graanhandel), Vegebe (Verbond van
Groenteverwerkende Bedrijven – handel
en verwerking van industriegroenten)
en het VBT (Verbond van Belgische
Tuinbouwveilingen);
- Voor de schakel toeleveranciers:
Landbouw-Service
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2.1

De raad van bestuur

De samenstelling van de raad van bestuur
op 31.12.2007 wordt weergegeven in
Figuur 1.
De vergaderingen van de raad van bestuur
werden in 2007 gehouden op 17 januari,
22 maart, 24 april, 14 juni, 19 september,
4 december.
De algemene vergadering van Vegaplan
vond plaats op 14 juni 2007.

2.2

De communicatiewerkgroep

Deze werkgroep kwam voor de eerste maal
samen in 2005 met als doel een
communicatieplan op te stellen. In 2007
werd twee maal vergaderd om de diverse
initiatieven op het vlak van communicatie
te evalueren en nieuwe voorstellen uit te
werken.

2.3

Informatievergaderingen en
opleidingen OCI / CC

Informatievergaderingen georganiseerd
door Vegaplan voor de OCI’s en CC’s
werden gehouden op 6 juli en 13
september. In 2007 werd de eerste
Nationale Adviesraad voor Sectorgids en
IKKB Standaard georganiseerd, die vond
plaats op 26 april en op 13 december.

2.4

Schematische weergave van de
organisatie in 2007

In figuur 2 wordt een schematisch
overzicht gegeven van de verschillende
vergaderingen met in het kort de
belangrijkste taken in 2007. Ook de relatie
met OVPG wordt weergegeven.
De activiteiten van de technische
werkgroep en het interprofessioneel
overleg OVPG-Agrofront worden besproken
in het activiteitenverslag van OVPG vzw.

Organisatiestructuur van Vegaplan





Algemene vergadering
Raad van bestuur
- Voorzitter: François Huyghe (Boerenbond)
- Vice-voorzitter: Dirk Decoster (Vegebe)
- Penningmeester: Guy Depraetere (ABS)
- Secretaris: Marc Rosiers (Subel)
- Bestuurders: Philippe Appeltans (VBT), Jules Cossement (Cefi), Romain
Cools (Belgapom), Yvan Dejaegher (Bemefa), Jean Maertens (Synagra),
Alain Masure (FWA), Martine Moyart (CBB), Lucien Perneel (Boerenbond) en
Lionel Vanneste (Landbouw-Service)
Secretariaat
- Gisèle Fichefet en Ine Vervaeke (adviseurs)
- Ronald Gille (administratief medewerker)
-
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OVPG vzw RvB

Vegaplan.be vzw RvB

Inhoudelijke ontwikkeling van de IKKB
Standaarden

Administratief beheer: controle op de correcte
toepassing van de IKKB Standaard communicatie

Overheden – andere
schakels

Technische werkgroep OVPG –
Agrofront
●

Aanpassingen sectorgidsen en IKKB
Standaarden + instrumenten
(interpretatiedocument,
telershandleiding)

●

Studie naar uitwisselbaarheid

Figuur 2.

Interprofessioneel overleg
OVPG-Agrofront

Informatievergaderingen en
opleidingen voor OCI/CC:

Communicatie
werkgroep: uitwerken
en realisatie van
communicatieplan
(website, seminarie,
opleidingen, artikels in
vakpers, …)

Informeren en opleiden m.b.t.
aanpassingen van de IKKB
Standaarden

Shematisch overzicht van de raden van bestuur van OVPG vzw, Vegaplan.be vzw, het inter-professioneel overleg OVPGAgrofront en de verschillende werkgroepen
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3. Evolutie van het aantal
deelnemers uit de verschillende
schakels

3.1 Primaire Plantaardige
Productie
Na de goedkeuring van de sectorgids half
2006 en de uitbreiding van de IKKB
Standaard met een aantal
akkerbouwgewassen, bleef het aantal
aangesloten landbouwers bij Vegaplan
aanvankelijk vrij stabiel. In 2007 nam het
aantal IKKB gecertificeerde landbouwers
wel sterk toe. Op 1 januari 2008 werden er
8409 landbouwers geteld; dat is een
toename van meer dan 3000 landbouwers
tegenover begin 2007.
87% van de aangesloten
landbouwerbedrijven zijn Belgisch. Het
aandeel Franse telers is in 2007 relatief
gedaald van 20 naar 9%. In 2007 daalde
ook het aantal Nederlandse en Duitse
telers tot respectievelijk 3 en 0.4%
78% van de Belgische telers zijn gevestigd
in Vlaanderen. Dit is te verklaren door het
feit dat de eerste versie van IKKB
voornamelijk werd toegepast bij de teelt
van groenten, een teelt die zich
voornamelijk in Vlaanderen situeert. Door
de integratie van de akkerbouw is het
aantal Waalse telers relatief gestegen in
2007. In Vlaanderen wordt een sterke
concentratie in de provincie WestVlaanderen waargenomen (80% van het
totaal in Vlaanderen en 65% van het totaal
in België). De reden hiervoor kan gezocht
worden in de aanwezigheid van veel
diepvriesverwerkende bedrijven en Reo
veiling in deze regio. In Wallonië is
Henegouwen de provincie die de meeste
IKKB telers telt (15%).
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Van de voorlopers van IKKB, namelijk
Standaard Industriegroenten en
Aardappelen zijn momenteel geen geldige
certificaten meer in omloop.
Daar waar bij de opstart van Vegaplan
vooral producenten van industriegroenten
en aardappelen zich aansloten bij het
systeem, werd nu een sterke toename
waargenomen vanuit de versmarkt. Ook
bedrijven met uitsluitend
akkerbouwgewassen hebben zich de
laatste maanden meer en meer aangemeld
bij Vegaplan. 53% van de gecertificeerde
bedrijven hebben één of meerdere teelten
van groenten of fruit. Deze bedrijven
waren vaak al aangesloten in 2004 en
beslisten om bij de opvolgingsaudit al hun
plantaardige activiteiten te laten
certificeren, dus bijvoorbeeld ook
suikerbieten of granen. Eind 2007 waren
ook 23% van de bedrijven enkel
gecertificeerd voor akkerbouwgewassen,
dit zijn voornamelijk nieuwe bedrijven.
De overgrote meerderheid van de
landbouwers aangesloten bij Vegaplan
kiezen voor een IKKB certificatie. Vanaf
half 2006 (versie 2) betekent dit ook
automatisch een certificatie voor de
sectorgids autocontrole.

3.2

Aannemers van Land- en
Tuinbouwwerken

Om het systeem sluitend te maken lag het
voor de hand dat ook voor de leveranciers
van diensten aan de primaire plantaardige
productie een gelijkaardig systeem van
voedselveiligheid en traceerbaarheid zijn
ingang zou vinden. De IKKB Standaard
voor de Aannemers van Land- en
Tuinbouwwerken werd dan ook
operationeel op 15 maart 2005. Het aantal
aangesloten loonwerkers op 01.01.2008
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bedroeg 300, wat een toename betekende
van 100 loonwerkers in 2007.

3.3

Handel, verwerkende industrie
en veilingen

In totaal waren er eind 2007 zo’n 150
bedrijven aangesloten bij Vegaplan voor de
schakel handel, verwerkende industrie en
veilingen.
Bedrijven die deelnemen sluiten een
contract af met Vegaplan. De lijst met alle
aangesloten bedrijven uit de schakel
handel en verwerking is vrij beschikbaar op
de website van Vegaplan.
Na inschrijving ontvangen HVIV’s een
paswoord en login voor de Vegaplan
database. Hiermee kunnen ze nagaan of
telers die aan hen plantaardige
grondstoffen leveren over een IKKB
certificaat beschikken. Als HVIV van
Vegaplan kan men eveneens op de hoogte
gehouden worden van de status van de
telers die plantaardige producten leveren.
Telkens deze teler van status verandert (bv.
certificaat in aanvraag naar certificaat
behaald of niet behaald), krijgt de HVIV
een bericht via e-mail.

3.4

Certificeringsinstellingen
(OCI’s) en controle centra (CC)

Momenteel zijn er 9 OCI’s actief voor wat
betreft certificatie van de IKKB
Standaarden. Dit zijn in alfabetische
volgorde: B&S Qualicert, Carah, Certalent,
Certagro, CKC, Integra, Promag, Procerviq
en SGS. De lijst met OCI’s en CC’s, erkend
door Vegaplan, is terug te vinden in Bijlage
2 (p 11). De actuele lijst kan ook steeds op
onze website geraadpleegd worden.
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4. Communicatie

4.4

4.1

Eind juni 2007 was Vegaplan te gast in het
programma “Boer en Buiten” dat wordt
uitgezonden op de regionale zenders AVS
en Tv Oost. Bij landbouwer Christian
Decock te Oudenaarde wordt tijdens deze
uitzending geïllustreerd wat IKKB in de
praktijk betekent voor een landbouwbedrijf.
Christian Decock vertelt over zijn
ervaringen met IKKB en enkele belangrijke
controlepunten komen aan bod. Dit filmpje
van ongeveer 3.5 minuten is te zien op de
website van Vegaplan.

Website

De website is een belangrijk
communicatiemiddel voor Vegaplan.
Om het zoeken naar de nodige
documenten tot een minimum te beperken
werden op de homepage de knoppen ‘IKKB
Standaard’ en ‘Sectorgids’ toegevoegd.
Achter deze knoppen bevindt zich een lijst
van de belangrijkste documenten en
formulieren.

4.5

4.2

Nieuwsbrief

In 2007 werd in mei, november en
december een nieuwsbrief via e-mail
verstuurd naar alle deelnemers:
landbouwers, loonwerkers, handel,
verwerkende industrie en veilingen en
certificeringsinstellingen en controle centra
en andere geïnteresseerden.
4.3

Artikels in de vakpers

Ook in 2007 kwam IKKB en Vegaplan in de
vakpers vaak aan bod. In totaal
verschenen zo’n 30 artikels. Het
persbericht naar aanleiding van de
gelijkwaardigheid tussen QS en Vegaplan
verscheen in diverse vakbladen en
websites.
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Vegaplan te gast bij “Boer en
Buiten”

Seminarie 2007

Uitwisselbaarheid of wederzijdse erkenning
was het thema van het seminarie dat
doorging op 14 november te Brussel. Er
waren een 80-tal aanwezigen vanuit de
landbouworganisaties, handel en
verwerking, certificeringsinstellingen en
controle centra, overheid en andere
geïnteresseerden. Tijdens dit seminarie
kwamen sprekers van QS (Qualität und
Sicherheit, Duitsland), VKL
(VoedselKwaliteit Loonwerk, Nederland) en
VVAK (Voedsel- en Voederveiligheid
akkerbouw, Nederland) aan bod. Zij gaven
meer informatie over de aanpak van
voedselveiligheid en traceerbaarheid in
onze buurlanden en hun samenwerking
met Vegaplan. Een panel van deskundigen
gaf meer toelichting bij de voordelen van
uitwisselbaarheid en de aanpak in andere
sectoren en landen. Het volledige verslag
en de presentaties van het seminarie
kunnen nagelezen worden op de website
van Vegaplan.

4.6. Demo-audits
Het demonstratieproject ‘vlot op weg met
sectorgids en lastenboek’ werd ingediend
door het Landbouwcentrum Granen
Vlaanderen (LCG) en loopt in
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samenwerking met LCV, LCA en LCBC
(KBIVB). Het project wordt gecoördineerd
door Inge Mestdagh en heeft als
doelstelling akkerbouwers te begeleiden en
te adviseren bij de overgang naar het
gebruik van een lastenboek. Daarom
worden vanuit het project demo-audits
georganiseerd in verschillende Vlaamse
regio’s. In totaal werden via deze demoaudits in 2007 zo’n 500 akkerbouwers
geïnformeerd. Hetzelfde initiatief werd
reeds ontwikkeld in Wallonië en zal in 2008
verder uitgebreid worden.
4.7

Workshop ‘elektronische
registratie

Een andere mogelijkheid om aan de
verplichtingen i.v.m. registratie te
beantwoorden is het gebruik van een
software programma. Deze optie wordt
inderdaad slechts door een minderheid van
de landbouwers gekozen, maar dit aandeel
zal in de toekomst ongetwijfeld
belangrijker worden. In dit kader heeft
Vegaplan op 19 juni te Gembloux en op 28
juni te Leuven een workshop
georganiseerd. Er werden verschillende
bestaande en in ontwikkeling zijnde
software programma’s voorgesteld (AgriTrace, Cerco Soft, Isagri, EcoBeta, PitSoft,
Oxygis, registratie Reo Veiling en
VegeTrace).
4.8

4.9

Presentaties voor landbouwers

Diverse opleidingen en presentaties
werden verzorgd door Vegaplan, in
opdracht van één van de leden of in
opdracht van derden. Hierdoor werden
duizenden landbouwers geïnformeerd over
de IKKB Standaard, zowel in Vlaanderen
als Wallonië.
4.10

Folder

In 2007 werd een foldertje uitgegeven
waarin de 9 stappen worden opgenomen
die een landbouwer dient te ondernemen
om zich te laten certificeren volgens de
IKKB Standaard. Bovendien zijn in deze
folder een korte historiek en alle adressen
van OCI’s en CC’s opgenomen. Ook voor
loonwerkers werd een gelijkaardig foldertje
verspreid.

Opleiding ‘train the trainer’

In juni en december 2007 werden op een
landbouwbedrijf te Huldenberg
verschillende opleidingen voorzien voor
teeltbegeleiders, landbouwadviseurs en
agronomen van o.a. landbouworganisaties,
proefcentra, bedrijven uit handel en
verwerking, fyto- of zaadhandelaars. De
doelstelling was om de inhoud van de IKKB
Standaard zowel theoretisch als praktisch
te verduidelijken.
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5. Informatie-uitwisseling met
OCI’s en CC’s
De kracht van een kwaliteitssysteem hangt
in sterke mate af van de controle en de
interpretatie van de vereisten op het
terrein. Vandaar dat Vegaplan veel belang
hecht aan een goede verstandhouding met
de auditoren en coördinatoren van de
certificeringsinstellingen en controle centra.
In dit kader werden verschillende
infovergaderingen georganiseerd.
Bovendien slaagden in 2007 in totaal 31
nieuwe auditoren voor het
toelatingsexamen.
Vegaplan heeft een interpretatiedocument
opgesteld voor de auditoren, dit document
laat een duidelijke verklaring van de
vereisten toe en wordt regelmatig
aangepast en geactualiseerd.
Vegaplan gaat regelmatig na of de
wetgeving -waarop IKKB/sectorgids
gebaseerd is- werd gewijzigd. Deze
informatie wordt gecommuniceerd naar de
OCI’s en CC’s.

In 2007 vond de eerste Nationale
Adviesraad voor IKKB en sectorgids plaats.
In het kader van de accreditatienormen EN
45011, waaraan de
certificeringsinstellingen (OCI’s) moeten
voldoen, heeft deze adviesraad een
tweedelige taak:
a. Maatschappelijk toezicht op de
correcte toepassing van de
procedures van de OCI’s. Met
name wordt toezicht uitgeoefend
op :
- De aard en de inhoud van
de certificatie
- De methode van onderzoek
- De frequentie van de audits
- De voorschriften van
gebruik
b. Advies verschaffen bij het opstellen
en implementeren van controle
procedures. Advies verschaffen
met betrekking tot binnengelopen
klachten tegen controle instanties.
Bepaalde adviezen zijn bindend
voor de OCI’s.

In 2007 ontwikkelde Vegaplan een
elektronische checklist in excel format.
Deze checklist laat toe om bij
gecombineerde audits voor IKKB en
sectorgids via één checklist tevens alle
nodige documenten in het kader van de
erkenning met het FAVV te genereren
(specifieke checklist en rapport volgens
format FAVV).
Deze documenten die specifiek ontwikkeld
worden voor de OCI’s en CC’s (checklist,
interpretatiedocument en wijzigingen in de
wetgeving) zijn steeds on-line beschikbaar
op het extranet voor de OCI’s en CC’s.

JAARVERSLAG 2007 VAN VEGAPLAN.BE VZW
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6. Uitwisselbaarheid
In het kader van uitwisselbaarheid met
binnen- en buitenlandse systemen vonden
in 2007 diverse overlegvergaderingen
plaats.
6.1

Bene overleg

Tijdens dit BENE overleg werd de
vergelijking gemaakt tussen de Belgische
en Nederlandse houding ten opzichte van
de ‘food law’. Een belangrijke doelstelling
van dit overleg is het bekomen van
gelijkwaardigheid tussen de Belgische IKKB
Standaard en het Nederlandse
Voedselveiligheidscertificaat Akkerbouw
(VVAK). Op niveau van industriegroenten
bestaat deze gelijkwaardigheid sedert 2004.
Voor aardappelen wordt dit momenteel nog
niet aanvaard. Voor de andere
akkerbouwteelten (granen,
voedergewassen, suikerbieten) werd in
2007 een concordandantietabel opgemaakt
op basis van dewelke de gesprekken voor
gelijkwaardigheid zullen verdergezet
worden.
6.2

Overleg met VKL Nederland voor
loonwerk

Na een eerste verkennend gesprek met
Stichting Pro act, de eigenaars van het
Nederlandse VoedselKwaliteit Loonwerk,
werd beslist een concordantietabel op te
stellen van beide schema’s. Hieruit werd
besloten dat beide lastenboeken op veel
punten overeenkomen, weliswaar met hier
en daar andere accenten. Bijgevolg werd
op 14 februari 2007 door beide partijen
officieel overeenkomen dat VKL en IKKB
voor de loonwerker gelijkwaardig zijn.
Inzake de werking respecteren beide
partijen elkaars grondgebied zodat
Nederlandse loonwerkbedrijven deelnemen
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aan VKL en Belgische loonwerkbedrijven
aan de IKKB Standaard.
6.3

QS

In 2007 werd een vergelijking opgesteld
tussen QS en IKKB. Reeds na de eerste
gesprekken bleek een goede
verstandhouding van de organisaties en
gelijkaardige doelstelling van beide
systemen. Zowel vanuit QS als Vegaplan
kwam een positief signaal om te streven
naar een wederzijdse erkenning en een
samenwerkingsprotocol af te sluiten. Dit
samenwerkingsprotocol werd in eerste
instantie opgesteld voor groenten en fruit
met bestemming versmarkt, maar met het
engagement om de samenwerking op
termijn uit te breiden naar alle teelten.
Vanaf 1 januari 2008 zullen telers met een
IKKB certificaat naar het QS systeem
kunnen leveren zonder een bijkomende QS
audit. De voorwaarden hiervoor zijn:
deelname aan het QS residu
bemonsteringsplan en individuele IKKB
certificatie van het landbouwbedrijf. De
integratie van deze telers naar het QS
systeem wordt gewaarborgd door een
centrale QS coördinator. Ook QS
gecertificeerde telers kunnen leveren naar
het IKKB systeem.
Door deze wederzijdse erkenning worden
dubbele audits vermeden. Het is een
verdere stap in de harmonisatie van de
kwaliteitsbewaking van de Europese
productie van groenten en fruit. In een
volgende stap wordt wederzijdse erkenning
van audits in de volledige plantaardige
productie beoogd.

6.4

GlobalGAP

Vegaplan nam in 2007 deel aan de
vergadering van de Nationale Technische
Werkgroep/
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Bijlage 1. Vegaplan leden
Vegaplan.be vzw
Tervurenlaan 182 bus 4
1150 Brussel
Tel: +32 (0)2 775 80 63
Fax: +32 (0)2 775 80 75
E-mail: info@vegaplan.be
Website: www.vegaplan.be

Fédération Wallonne de l'Agriculture asbl
(FWA)
Chaussée de Namur 47
5030 Gembloux
Tel: +32 (0)81 60 00 60
Fax: +32 (0)81 60 04 46
E-mail: fwa@fwa.be
Website: www.fwa.be

Algemeen BoerenSyndicaat vzw (ABS)
Hendrik Consiencestraat 53A
8800 Roeselare
Tel: +32 (0)51 26.08 20
Fax: +32 (0)51 24 25 39
E-mail: abs.smw@skynet.be
Website:www.algemeenboerensyndikaat.be

Landbouw-Service
Spastraat 8
B-1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 238 06 33
Fax: +32 (0)2 238 04 41
E-mail: landbouwservice@unizo.be

Belgapom eb
Spastraat 8
1000 Brussel
Tel: +32 (0)9 339 12 52
Fax: +32 (0)9 339 12 51
E-mail: belgapom@fvphouse.be
Website: www.belgapom.be

Subel vzw
Tervurenlaan 182/b.4
1150 Brussel
Tel: +32 (0)2 775 80 69
Fax: +32 (0)2 775 80 75
E-mail: info@subel.be
Website: www.subel.be

Bemefa vzw
Gasthuisstraat 31
1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 512 09 55
Fax: +32 (0)2 514 03 51
E-mail: info@bemefa.be
Website : www.bemefa.be

Synagra vzw
Gasthuisstraat 31
1000 Brussel
Tel: +32 (0) 512 15 50
Fax: +32 (0) 512 48 81
E-mail: info@synagra.be
Website: www.synagra.be

Boerenbond (BB)
Diestsevest 40
3000 Leuven
Tel: +32 (0)16 28 61 01
Fax: +32 (0)16 28 61 09
E-mail: martine.tilkens@boerenbond.be
Website: www.boerenbond.be

Vegebe vzw
Spastraat 8
1000 Brussel
Tel: +32 (0)9 339 12 52
Fax: +32 (0)9 339 12 51
E-mail: vegebe@fvphouse.be
Website: www.vegebe.be

Cefi
Rue de la Sucrerie, 1
7740 Warcoing
Tel : +32 (0)69 55 32 35
Fax: +32 (0)69 55 32 34
E-mail: jcossement@cosucra.be

Verbond van de Belgische
Tuinbouwveilingen (VBT)
Tiensevest 136
3000 Leuven
Tel: +32 (0)16 30 09 99
Fax: +32 (0)16 20 30 35
E-mail: info@veiling.be
Website: www.veiling.be

Confédération des Betteraviers Belges
asbl (CBB)
Anspachlaan, 111/Bus 10
1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 513 68 98
Fax: +32 (0)2 512 19 88
E-mail: secretariat@cbb.be

JAARVERSLAG 2007 VAN VEGAPLAN.BE VZW

10

Bijlage 2. Lijst met erkende certificeringsinstellingen en controle centra
CERTIFICERINGSINSTELLINGEN
B&S Qualicert
Rue du Pont de Pierre, 7
7340 Colfontaine
Tel: +32 (0)65 66 25 75
Fax: +32 (0)65 66 25 95
E-mail: info@bsqualicert.be
Carah asbl
rue Paul Pastur, 11
7800 Ath
Tel: +32 (0)68 26 65 84
Fax: + 32 (0)68 26 65 80
E-mail: norbert.devroede@carah.be
Certagro vzw
Leuvensesteenweg, 130A
3191 Boortmeerbeek
Tel: +32 (0)15 51 57 35
Fax: +32 (0)15 51 47 79
E-mail: certagro@certagro.be
Certalent vzw
Kantoor Vlaanderen: W. de Croylaan, 48
3001 Heverlee (Leuven)
Tel: +32 (0)16 78 15 40
Fax: +32 (0)16 78 05 53
Kantoor Wallonië : Chaussée de Namur, 88 3G
1300 Wavre
Tel: +32 (0)10 84 65 66
Fax: +32 (0)10 84 65 67
E-mail: lluyten@bdb.be
CKC vzw
Ieperseweg, 87
8800 Rumbeke (Beitem)
Tel: +32 (0)51 27 32 80
Fax: +32 (0)51 27 32 89
E-mail: patrick.sedeyn@west-vlaanderen.be
Integra bvba
Statiestraat, 164
2600 Berchem
Tel: +32 (0)3 287 37 60
Fax: +32 (0)3 287 37 61
E-mail: info@integra-bvba.be
Procerviq asbl
rue de l'Economie, 4
4431 Loncin (Ans)
Tel: +32 (0)4 263 56 29
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Fax: +32 (0)4 247 03 59
E-mail: qualite@procerviq.be
Promag asbl
Centre d’Entreprises et d’Innovation
Parc d’activités économiques de Aye
Rue Féher, 1
6900 Marche-en-Famenne
Tel: +32 (0)84 46 03 46
Fax: +32 (0)84 46 03 47
E-mail: info@promag.be
SGS Belgium - SGS AgroControl
Polderdijkweg, 16
2030 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 545 87 03
Fax: + 32 (0)3 545 87 89
E-mail: guy_mattys@sgs.com
CONTROLE CENTRA
Centre Maraîcher de Hesbaye
Rue de Huy, 123
4300 Waremme
Tel: +32 (0)19 69 66 83
Fax: + 32 (0)19 69 66 99
E-mail: marie-paule.doguet@prov-liege.be
In-Co
Loenhoutseweg 59
2320 Hoogstraten
Tel. : +32 (0)3 340 02 11
Fax. : +32 (0)3 314 78 44
E-mail : Bart.Vanolmen@veilinghoogstraten.be
REO Veiling
Oostnieuwkerksteenweg, 101
8800 Roeselare
Tel: +32 (0)51 23 12 11
Fax: + 32 (0)51 23 12 89
E-mail: paul.demyttenaere@reo.be
Veiling Brava
Z4 Broekooi, 100
1730 Asse
Tel: +32 (0)2 481 08 88
Fax: + 32 (0)2 481 08 88
E-mail: kwaliteit@brava.be
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Vegaplan.be vzw
Tervurenlaan 182 bus 4
1150 Brussel
Tel: +32 (0)2 775 80 63
Fax: +32 (0)2 775 80 75
E-mail: info@vegaplan.be
Website: www.vegaplan.be

