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VEGAPLAN/ CODIPLAN

Nieuwe databankomgeving voor Vegaplan en Codiplan

Sinds enkele weken hebben Vegaplan en Codiplan een nieuwe databank in gebruik genomen die gebruiksvriendelijker en tevens beter
beveiligd is. Landbouwers kunnen er terecht om de eigen certificatiegegevens te bekijken en hun teelt-/perceelfiches te beheren (zie
ook hoger). Afnemers kunnen er de certificatiestatus van hun leveranciers opzoeken.
Praktisch: Indien u over een login beschikte op onze oude databank,
heeft u – indien we over het juiste e-mailadres beschikken - reeds
een activatie e-mail voor de nieuwe databankomgeving ontvangen.
Indien u deze e-mail niet heeft ontvangen of niet kan terugvinden,
aarzel dan niet om per email uw login aan te vragen bij info@vegaplan.be of info@codiplan.be.
Voor de landbouwers: U kan uw eigen certificatiestatus raadplegen. Zo kunt u beter anticiperen
op de vernieuwing van uw certificaten door contact op te nemen met uw certificeringsinstelling
(OCI), of door een offerteaanvraag bij verschillende OCI’s in te dienen via deze tool.
U kan ook via onze databank uw elektronische teelt-/perceelfiches aanmaken en deze – indien
gewenst - delen met uw afnemers (cf. artikel “Deel gratis uw perceelfiche met uw afnemers via
onze databank!”)
Voor de afnemers: U kan de certificatiestatus van uw leveranciers opzoeken. Wanneer u zich
bovendien « abonneert » op een landbouwbedrijf zal u automatisch per e-mail worden verwittigd
bij elke wijziging van de certificatiestatus van de betreffende landbouwer, bijvoorbeeld wanneer
een certificaat vervalt of verlengd, uitgebreid, beperkt, ingetrokken of overgenomen wordt. In de
e-mail wordt de nieuwe certificatiestatus (positief of negatief) samen met de gecertificeerde activiteiten, en een link naar het nieuwe certificaat vermeld. De laatste meldingen met betrekking tot
de certificatiestatus worden ook opgelijst op de homepage van de toepassing. U kan ook de lijst
van de gecertificeerde landbouwers waarop u geabonneerd bent exporteren naar een spreadsheet.
Heeft u nog geen toegang tot de databank maar wenst u die wel te bekomen, dan verwijzen we
graag naar de info hierover op onze website.

