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1. Voorwoord
Geachte,
Wij blikken terug op een
spannend jaar 2008! Vijf
jaar na de oprichting van
VEGAPLAN kunnen wij
een positieve balans
trekken. De IKKB
standaard is vandaag een
feit in de sectoren
groenten, fruit en aardappelen. Ook in de
akkerbouw, waarmee wij enkel in oktober
2006 gestart zijn, begint de IKKB
standaard zich langzaam maar zeker in de
markt door te zetten:

Geachte,
De bijzondere kracht
van de IKKB
Standaard is de
naadloze integratie
van de IKKB
Standaard en de
sectorgids voor de primaire plantaardige
productie: procedures, documentatie, audit,
invoer van gegevens in de databank van
VEGAPLAN… alles is optimaal op elkaar
afgestemd. Men kan zeggen, een perfecte
combi-audit “avant la lettre”!
Verder is IKKB een flexibele standaard die

Voor de IKKB Standaard telt VEGAPLAN

de nodige garanties biedt voor de keten,

13.800 telers, waarvan er 3.360 nieuwe

internationaal erkend is en tegelijkertijd

telers in 2008 bijgekomen zijn.

voor de landbouw eenvoudig, goedkoop en

Ook voor de IKKB Standaard loonwerk

in de praktijk gemakkelijk toepasbaar is.

kunnen wij resultaten tonen: 500

In 2009 zullen wij IKKB verder ontplooien

loonwerkers hebben zich laten certificeren

in de markt en de kwaliteit van en op de

voor IKKB, waarvan alleen al 190 in 2008.

controles verbeteren. Ook de zichtbaarheid

Ik wens dan ook alle bestuurders en leden
van de werkgroepen te danken voor hun
onvermoeibaar engagement en steun aan
het IKKB systeem.
Na enkele jaren als voorzitter van de Raad
van Bestuur, geef ik nu de fakkel door aan
Dirk Decoster, voorzitter van VEGEBE en
wens hem alle succes toe!
François Huyghe, BOERENBOND

van de gedane inspanningen is van belang,
daarom gaan wij ook de communicatie
verder verbeteren.
Daarnaast vormt de operationele
samenwerking tussen VEGAPLAN en
CODIPLAN de grote uitdaging voor 2009.
Met een competent team van
kwaliteitsmensen rond IKKB en alle
sectorgidsen in de primaire productie
kunnen wij een optimaal en afgestemd
beheer van de kwaliteitsborging in de
primaire productie bereiken.
Ook zijn wij van plan de samenwerking
met OVOCOM te versterken. Een eerste
stap is de wederzijdse deelname van
OVOCOM en VEGAPLAN aan hun
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respectievelijk raden van bestuur. Hierdoor
kunnen beide beheerders van
kwaliteitssystemen op de hoogte blijven
van de ontwikkelingen bij de andere en

2. De organisatie
Vegaplan bestaat uit de volgende leden:
- Voor de schakel landbouw: Algemeen

daar waar nuttig, het nodige doen om

Boerensyndicaat (ABS), Boerenbond,

harmonisatie te bereiken.

Confederatie van de Belgische

Tot slot, wensen wij de inspanningen in het
kader van de samenwerking met andere
buitenlandse kwaliteitssystemen zoals QS

Bietenplanters (CBB), Fédération
Wallonne de l’Agriculture (FWA);
- Voor de schakel handel en verwerking:

of VVAK verder te zetten. In 2009 werken

Belgapom (handel in en verwerking van

wij aan een erkenning van onze

aardappelen), Bemefa

residubewakingssysteem en aan de

(Beroepsvereniging van mengvoeder-

uitbreiding van de overeenkomst met QS

fabrikanten), Cefi (verwerking van

naar aardappelen.

cichorei), Subel (vereniging van

Ik wens François Huyghe te danken voor
zijn inzet bij de creatie van de IKKB
Standaard en VEGAPLAN. Mede dankzij
hem, is VEGAPLAN wat het vandaag is. Ik
blik alvast vooruit op een spannend jaar en
een succesrijk samenwerking!
Dirk Decoster,VEGEBE

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

2.1

De raad van bestuur

De vergaderingen van de raad van bestuur
werden in 2008 gehouden op 10 maart, 23
april, 6 juni, 16 september en 9 december.
De algemene vergadering van Vegaplan
vond plaats op 6 juni 2008.
Als gevolg van de overstap van de Heer
Marc Rosiers naar de Boerenbond, werd er
in de samenstelling van de Raad van
Bestuur van Vegaplan.be vzw een aantal
wijzingen doorgevoerd, dit om de pariteit
tussen landbouw enerzijds en handel,
verwerking en veilingen anderzijds te
respecteren.
De samenstelling van de raad van bestuur
op 31.12.2008 wordt in figuur 1
weergegeven.
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Organisatiestructuur van Vegaplan.be
Algemene vergadering
Raad van bestuur
- Voorzitter: Dirk Decoster (Vegebe)
- Vice-voorzitter: Alain Masure (Fwa)
- Penningmeester: Philippe Appeltans (Vbt)
- Secretaris: Marc Rosiers (Boerenbond)
- Bestuurders: Erwin Boonen (Cefi), Romain Cools (Belgapom), Yvan
Dejaegher (Bemefa), Jean Maertens (Synagra), Martine Moyart (Cbb),
Lucien Perneel (Boerenbond) en Lionel Vanneste (Landbouw-Service),
Robert Van Gaever (Subel)
Secretariaat
- Gisèle Fichefet en Brigitta Wolf (adviseur)
- Ronald Gille (administratief medewerker)

¾
¾

¾

Figuur 1:

2.2

Raad van Bestuur van Vegaplan.be

De communicatiewerkgroep

In 2008 werd twee maal vergaderd om de
diverse initiatieven op het vlak van
communicatie te evalueren en nieuwe

De activiteiten van de technische
werkgroep en het interprofessioneel
overleg OVPG-Agrofront worden besproken
in het activiteitenverslag van OVPG vzw.

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 29 mei en 27
november.
De eerste Nationale Adviesraad voor
Sectorgids en IKKB Standaard vond plaats
op 29 mei en 27 november 2008.

2.4

Schematische weergave van de
organisatie in 2008

In figuur 2 wordt een schematisch
overzicht gegeven van de verschillende
werkgroepen met in het kort de
belangrijkste taken in 2008. Ook de relatie
met OVPG wordt weergegeven.
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OVPG vzw
Inhoudelijke ontwikkeling van de IKKB
Standaarden

Vegaplan.be vzw
Administratief beheer: controle op de
correcte toepassing van de IKKB
Standaard – communicatie - opleiding

Technische
werkgroep
OVPG – Agrofront
Aanpassingen sectorgids
en IKKB,
Uitwisselbaarheid,
Telerhandleiding,
Interpretatiegids

Informatievergader
ingen OCI’s/CC’s:
Interprofessionel
overleg OVPGAgrofront

Communicatie
werkgroep
Uitwerken en realisatie
van communicatieplan
(website, opleidingen,
seminarie, artikels …)

Figuur 2:

Informatie m.b.t.
inhoud en vorm IKKB
naar de OCI’s.

Nationale
adviesraad OCI’s
Advies m.b.t.
toepassing IKKB
Standaard van de OCI’s.

Overheden –
andere

Schematisch overzicht van de raden van bestuur van OVPG vzw, Vegaplan.be
vzw, het inter-professioneel overleg OVPG-Agrofront en de verschillende
werkgroepen
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2.5

Overzicht vergaderingen

Tabel 1 geeft een overzicht van de
vergaderingen en werkgroepen die in 2008

3.1 Primaire Plantaardige
Productie

hebben plaats gevonden.
Vergaderingen
Raad van Bestuur

Algemene Vergadering

10.03, 23.04,
03.06, 16.09,
09.12
03.06

Overleg OVPG-Agrofront

28.02, 21.10

Informatievergadering
voor OCI

29.05, 27.11

Seminarie 2008

18.11

Technische Werkgroep

22.04, 08.09

Communicatie
werkgroep

22.04, 08.09

Nationale Adviesraad

29.05, 27.11

BENE Overleg

09.02, 09.07,
17.12

Overleg met FAVV

14.03, 24.04,
26.06, 15.07,
22.09, 23.09,
14.11

Platform werkgroepen:
- Stuurgroep

- Combi-audit

- Database

3. Evolutie van het aantal
deelnemers uit de verschillende
schakels

16.04, 26.05,
27.08, 01.10,
07.11, 11.12
30.04,
28.05,
04.07,
26.08,
06.11,

13.05,
18.06,
16.07,
10.10,
05.12

21.08, 06.11,
04.12

Tabel 1: Overzicht van vergaderingen in
2008

Op eind 2008 waren er 13.800 telers bij
VEGAPLAN aangesloten, dat is een
toename van 3.360 tegenover begin 2008.

Figuur 3: Evolutie van de aansluitingen in
de loop van 2008
90 % van de aangesloten
landbouwbedrijven zijn Belgisch. 1.320
deelnemende landbouwbedrijven komen uit
Frankrijk, Nederland en Duitsland. Het
aandeel Franse telers is in 2008 langzaam
gestegen tot 940. Het aantal Nederlandse
landbouwbedrijven is daartegen met 130
tot 350 deelnemers gestegen. De
deelname van Duitse telers is met 30
deelnemers constant gebleven.
75 % van de Belgische telers zijn gevestigd
in Vlaanderen, tegenover 25 % in Wallonïe.
In Vlaanderen wordt en sterke concentratie
in de provincie West-Vlaanderen
waargenomen (50 % van het totaal in
Vlaanderen en 38 % 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
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Henegouwen de provincie die de meeste

3.3

IKKB telers telt (12 %).

Handel, verwerkende industrie
en veilingen

De overgrote meerderheid van de

Het aantal deelnemers is aanhoudend

landbouwers aangesloten bij Vegaplan

gestegen. In 2008 hebben zich 73

kiezen voor een IKKB certificatie, die

bedrijven uit handel, verwerkende industrie

automatisch ook een certificatie voor de

en veilingen (HVIV) bij VEGAPLAN

sectorgids autocontrole inhoudt.

aangesloten.
De stijgende toename van HVIV’s toont dat
er stijgende belangstelling is voor IKKBgecertificeerde producten in de markt. Met
de deelname aan VEGAPLAN krijgen de
HVIV’s de mogelijkheid de certificatiestatus
van hun leveranciers in de database van
VEGAPLAN te consulteren.

Figuur 4: Geografische verdeling van
aansluitingen
3.2

Aannemers van Land- en

Tuinbouwwerken
500 loonwerkers hebben zich aangesloten
bij VEGAPLAN waarvan tot nu toe al 457
IKKB gecertificeerd zijn. Tabel 2 geeft een
overzicht over de activiteiten.

Figuur 5: Aantal deelnemers uit Handel,

Aantal certificaten per activiteit:
Aantal gecertificeerde
loonwerkers

457

verwerkende industrie, Veilingen

3.4

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

Andere machines (>20)

53

Andere machines (1-5)

154

Andere machines (5-20)

176

Loonsproeien

187

11 Certificeringsinstellingen IKKB en

Oogstmachines (>20)

5

Sectorgids certificering aan.

Met 2 bijgekomen OCI’s in 2008 (Quality
Partner en Comité du Lait) bieden vandaag

Oogstmachines (5-20)

125

Secundair transport

143

Stockage
gewasbeschermingsmiddelen

174

Stockage meststoffen

91

Met dit relatief hoge aantal aangesloten

Stockage uitgangsmaterial

132

certificeringinstellingen gaan wij ervan uit

Transport

248
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waarvan 28 hun toetredingsexamen in
2008 met succes afgelegd hebben.
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dat telers in de toekomst niet langer met
wachttijden moeten rekening houden.
De nieuw bijkomende OCI’s worden bij hun
eerste audits door VEGAPLAN begeleid.

4. Communicatie
4.1

Overzicht artikels in de vakpers

Hieronder vindt u een overzicht van de
belangrijkste persberichten en artikels die

Verder heeft VEGAPLAN twee opleidingen,

in de loop van 2008 in de pers werden

één Nederlandstalige en één Franstalige

gepubliceerd. Daaruit lijkt duidelijk dat

opleiding voor startende auditoren IKKB

vooral de landbouwpers veel aandacht

Standaard en twee opleidingen voor

geschonken heeft aan het thema IKKB

loonwerkers georganiseerd.

waardoor de landbouw regelmatig over de
laatste ontwikkelingen geïnformeerd werd.

La certification GIQF en forte progression
Le guide sectoriel production animale enfin sorti !
Autocontrole dierlijke productie goedgekeurd
L’autocontrôle dans la production primaire atteint
sa vitesse de croisière
Certification des produits agricoles : GIQF et VVAK
mutuellement reconnus
Accroissement des charges administratives pour les
producteurs ?
Belgisch IKKB en Nederlandse VVAK voor
certificering akkerbouwproducten gelijkwaardig
Certificering van akkerbouwproducten gelijkwaardig
IKKB Standard voor loonwerk
Face aux obligations légales et à l’AFSCA,
l’encadrement s’impose
Combi-audits in de primaire productie
Les audits combinés : attentes et avantages

4.2

28.03
01.05
02.05

Le Sillon belge
Plein Champ
Boer&Tuinder

22.05

Plein Champ

25.05

Plein Champ

18.09

Plein Champ

26.09

ABS

10.10
07.11

Landbouwleven
Boer&Tuinder

18.12

Plein Champ

05.12
19.12

Boer&Tuinder
Sillon Belge

Seminarie 2008

Thema van het jaarlijkse seminarie van
Vegaplan was combi-audits in de primaire
productie. Meer dan 120 deelnemers uit
landbouw organisaties, ondernemingen en
organisaties van de sector handel,
verwerking en veilingen, regionale en
federale overheden, onderzoekcentra,

de uitdagingen bij de realisering van
combi-audit in de praktijk te discuteren.

leveranciers in landbouw producten,

Een samenvatting van de verschillende

certificeringsinstellingen en landbouw

spreekbeurten met inbegrip van de

consultants zijn samen gekomen om over

volledige presentaties zijn beschikbaar op
de website www.vegaplan.be, onder de
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rubriek “Informatie, opleidingen en links:

werken met als doel gecombineerde audits

seminarie 18 november 2008”.

te organiseren bij de primaire producenten.

4.3

Presentaties,

In de loop van 2008 heeft VEGAPLAN actief

informatievergaderingen en

deelgenomen aan een groot aantal

demo-audits

vergaderingen in het kader van het

Informatievergaderingen voor de landbouw
werden in 2008 vooral in Wallonië
georganiseerd. Zo heeft Gisèle Fichefet in
totaal 13 informatievergaderingen verzorgd
met gemiddeld 25 deelnemers. In totaal
werden meer dan 320 landbouwers bereikt.

platform. Deze werkzaamheden maakten
een substantieel deel uit van het werk in
2008 uit.
5.1

Platform werkgroep combi-audit

De werkgroep heeft regelmatig in de loop
van 2008 vergaderd (zie tabel 1). Opdracht
was de creatie van een
gemeenschappelijke aanpak tussen de
verschillende kwaliteitssystemen in België,
om de uitvoering van combi-audits in de
praktijk te vergemakkelijken.
Daarbij werd zowel aan combi-audits
tussen dierlijk en plantaardige
lastenboeken gewerkt als ook tussen

Verder werden er in Wallonië 19
demonstratie-audits gerealiseerd (421

lastenboeken in de dierlijke sector en in de
plantaardige sector.

deelnemers) en 8 opleidingen voor

Belangrijke aspecten waren o.a. de

loonwerkers, interne en externe adviseurs

afstemming van de certificeringsregelingen

in het kader van landbouwopleidingen (159

(o.a. één accreditatienorm, looptijd van de

deelnemers).

certificaten), checklijsten, lastenboeken,

In Vlaanderen zijn er in kader van het
ADLO project “Vlot op weg met sectorgids

interpretatiedocumenten en handleidingen
voor de landbouwers.

en lastenboek” 20 demonstratie-audits in

In de tabel 3 vindt u de deelnemers van

de primaire plantaardige productie

het platform werkgroep combi-audit.

uitgevoerd met in totaal 905 deelnemers.
Verder werden er in december 2008 vijf
demonstratie-audits uitgevoerd specifiek
voor aannemers van land- en
tuinbouwwerken.

5. Platform
Met ondertekening van de
intentieverklaring van 28 juli 2008 heeft
VEGAPLAN zich engageert om in het kader
van een samenwerkingsverband mee te
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Naam
P. De Winter
A. Königs
L. De Vreese
A. De Bruyn
M. Rosiers
G. Fichefet
M. Daenen
F. Wijndaele
P. Sedeyn/S.
Gilson

Organisatie
CODIPLAN
COMITE DU LAIT
IKM VLAANDEREN
CODIPLAN
VEGAPLAN
VEGAPLAN
BELPORK
BELPLUME
CERTIBEL
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5.2

Platform werkgroep database

Opdracht van de platform werkgroep
database was te onderzoeken welke

Voor akkerbouwers kan dit akkoord dan
ook leiden tot nieuwe markten en
afzetmogelijkheden.

verschillende database systemen er

De gelijkwaardigheid geldt impliciet ook

vandaag bestaan en om ze vervolgens met

voor de individuele gewascertificaten voor

elkaar te vergelijken. Op basis van deze

granen, zaden en peulvruchten en

analyse zou er een aanbeveling aan de

industriegroente, omdat deze

platform stuurgroep gegeven worden, rond

gewascertificaten overeenkomen met de

de functionaliteiten en gegevens die een

betreffende modules in het VVAK. De

centrale database zou moeten bijhouden.

wederzijde acceptatie geldt expliciet niet

In de tabel 4 vindt u de deelnemers van
het platform werkgroep database.

voor het gewascertificaat voor suikerbieten.
6.2

QS

De overeenkomst voor de
Naam
P. De Winter
A. Königs
L. De Vreese
M. Rosiers
G. Fichefet
M. Daenen
F. Wijndaele
T. Smagghe

Organisatie
CODIPLAN
COMITE DU LAIT
IKM VLAANDEREN
VEGAPLAN
VEGAPLAN
BELPORK
BELPLUME
BELBEEF

6. Uitwisselbaarheid
6.1

VVAK

In september 2009
werd een
wederzijdse
erkenning tussen
IKKB en de Nederlandse standaard VVAK
bereikt.

uitwisselbaarheid tussen QS en IKKB die al
in November 2007 werd bereikt en enkel
voor telers met individuele certificatie geldt,
werd in 2008 voor telers die vallen onder
groepcertificatie uitgebreid. Voorwaarde is
echter dat de teler zich verbindt om van
een groep- naar individuele certificatie over
te stappen binnen een welbepaalde
overgangsperiode.
Vandaag maken er meer dan 1.400 telers
gebruik van deze overeenkomst en leveren
zij regelmatig producten naar Duitsland
onder het QS label.
Verder werd in 2008 aan de uitbreiding van
de uitwisselbaarheid naar akkerbouw en
aardappelen gewerkt, en aan de erkenning
van de Belgische aanpak voor
residubewaking in het kader van de

De uitwisselbaarheid geldt voor de teelt

autocontrole. De onderhandelingen worden

van industriegroenten, suikerbieten,

in 2009 afgerond.

consumptieaardappelen en granen, zaden
en peulvruchten. Dit betekent dat IKKB

6.3

Frankrijk

gecertificeerde akkerbouwers bij afzet aan

In de loop van 2008 werden er gesprekken

Nederlandse afnemers geen bijkomende

met verschillende vertegenwoordigers van

controles meer hoeven te ondergaan.

Franse kwaliteitssystemen gevoerd, o.a.

Omgekeerd voldoen VVAK gecertificeerde

met het Comité National Interprofessionel

producten aan de gestelde eisen in België.

de la Pomme de Terre, het Institut végétal
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Arvalis en met COOP de France voor een
wederzijdse erkenning van IKKB en hun
kwaliteitssystemen.

JAARVERSLAG 2008 VAN VEGAPLAN.BE VZW

12

Bijlage 1. Vegaplan leden

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

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

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

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

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

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

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

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

Cefi
Rue de la Sucrerie, 1
7740 Warcoing
Tel : +32 (0)69 55 32 35
Fax: +32 (0)69 55 32 34
E-mail: erwin.boonen@beneo-orafti.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

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
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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
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Bijlage 2. Lijst met erkende certificeringsinstellingen en controle centra

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

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

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

Procerviq asbl
rue de l'Economie, 4
4431 Loncin (Ans)
Tel: +32 (0)4 263 56 29
Fax: +32 (0)4 247 03 59

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

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

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
Comité du Lait
Route du Herve 104
4651 Battice
Tel : + 32 (0)87 69 26 30
Fax : +32 (0)87 69 26 40
E-mail : annette.konigsomitédulait.be
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E-mail: qualite@procerviq.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
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
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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

