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DIERLIJKE PRODUCTIE

Verplichte registratie van het antibioticagebruik bij varkens,
legpluimvee, vleeskippen en vleeskalveren
________________________________________________________
Recent werd het koninklijk besluit gepubliceerd dat vanaf 27 februari 2017 de registratie van
antibioticagebruik verplicht bij varkens, leg- en vleeskippen en vleeskalveren. Het FAGG ontwikkelde
hiervoor SANITEL-MED, een onlineapplicatie om alle voorgeschreven, verschafte of toegediende
antibiotica voor diergeneeskundig gebruik te registreren. SANITEL-MED is sinds 1 mei 2016
operationeel. De registratie voor rundveebedrijven is ook mogelijk, maar nog niet verplicht.
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Nieuwe Benelux-regeling betreffende grensbeweiding van
runderen
____________________________________________________
De Benelux-landen hebben op 8 maart 2017 een nieuwe regeling
getekend die de bestaande regels in verband met grensbeweiding
van runderen actualiseert (cf. omzendbrief 11 april 2017 van het
FAVV). Voortaan zal elke veehouder uit de Benelux een
aanvraag voor grensbeweiding kunnen indienen; dit geldt voor alle
gemeenten, m.a.w. de aanvraag is niet meer beperkt tot de
grensgemeenten. De bestemming van de runderen daarentegen
blijft beperkt tot de gemeenten die grenzen aan het land van de
aanvrager. Andere nieuwigheid: de toelating is voortaan geldig
voor een aaneensluitende periode van 12 maanden.

CodiplanPLUS Rund: nieuwe versie van het lastenboek
____________________________________________________
Op 7 april werd een nieuwe versie van de Belbeef Standaard (het vroegere Generiek Lastenboek Rund)
gelanceerd. Het lastenboek CodiplanPLUS Rund maakt hier integraal deel van uit en bundelt de
bepalingen voor de rundveehouders. De aanpassingen werden reeds eerder aangekondigd via onze
nieuwsbrief “herfst 2016”. Je kan op de website in detail nalezen wat de verschillen zijn tov de vorige
versie.
Er is een overgangsperiode van 3 maand voorzien, wat betekent dat alle audits die na 7 juli 2017
uitgevoerd zullen worden volgens deze nieuwe standaard moeten gebeuren.

PLANTAARDIGE PRODUCTIE

Hoeveverkoop via automaten: eisen opgelegd door het FAVV
____________________________________________________
Vandaag maakt de hoeveverkoop van verse en onbewerkte
plantaardige producten en/of van akkerbouwproducten via een
automaat van het landbouwbedrijf, geen deel uit van de scope van de
Sectorgids Primaire productie en van de Vegaplan Standaard. Deze
activiteit zal in de volgende versie van deze lastenboeken worden
opgenomen. Ondertussen legt het FAVV reeds volgende eisen op:
- Op de automaten moet op een duidelijk zichtbare plaats de
volgende vermeldingen worden aangebracht: de naam van het
bedrijf, het ondernemingsnummer, het adres in België en het
telefoonnummer van de operator die verantwoordelijk is voor de inhoud van de automaat.
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- De automaat moet regelmatig worden gereinigd en indien nodig ontsmet. De onmiddellijke

-

-

-

omgeving moet goed onderhouden worden zodat dit geen contaminatie van de producten kan
veroorzaken.
De producten moeten in de automaat op een hygiënische manier worden opgeslagen. De
onverkochte producten moeten tijdig uit de automaat gehaald worden en in alle gevallen voor ze
gecontamineerd of beschadigd zijn.
Indien de temperatuur waaraan de producten moeten bewaard worden niet langer voldoet, moet
de verkoop van de producten worden verhinderd door een automatisch afsluitsysteem in het
toestel of door een gelijkaardige methode die door het FAVV goedgekeurd is. Het toestel mag pas
terug in dienst genomen worden wanneer de producten eerst verwijderd zijn.
Bij voorverpakte producten moeten de verplichte vermeldingen op de verpakking zijn
aangebracht.

FCA (GMP)-certificatie : bij de productie van diervoeder moet
80% van de plantaardige grondstoffen Vegaplan gecertificeerd
zijn
____________________________________________________
Voor de oogst van 2017 moet minstens 80% van de aankopen van primaire producten van
plantaardige oorsprong gebeuren bij Belgische primaire producenten die over een Vegaplan
Standaard certificatie beschikken.
Een landbouwer die plantaardige primaire producten produceert moet beschikken
over een passende Vegaplan Standaard voor het specifieke product. Enkele
voorbeelden:
- Graan of stro -> Code GOEG(s)
- Aardappelen -> Code A(s)
- Ruwvoer (zoals hooi) -> Code R
Voor meer informatie betreffende de nieuwe kwaliteitsovereenkomst voor 2017,
zie www.ovocom.be

Nieuw: de Vegaplan databank biedt binnenkort een elektronische
perceel/teeltfiche aan!
____________________________________________________
Vegaplan heeft een elektronische teelt/perceelfiche ontwikkeld, met alle gegevens die in het kader
van de Vegaplan-certificatie geregistreerd moeten worden. Deze fiche zal binnen een paar weken ter
beschikking zijn. Dit zal op onze website worden aangekondigd. Dit elektronisch formaat is niet
verplicht in het kader van de Vegaplan-certificatie. De landbouwer kan de fiche downloaden en
invullen via de Vegaplan-databank. De afnemers kunnen de fiche raadplegen via een paswoord, dat
zij ontvangen indien de landbouwer de toestemming daarvoor heeft gegeven via de databank.
Dankzij deze fiche beschikt de afnemer over volledige en duidelijke informatie over de aangekochte
producten, raadpleegbaar in de Vegaplan-databank zodra de fiche door de landbouwer ingevuld is.
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Het sector-overkoepelend residubewakingssysteem van Vegaplan
____________________________________________________
In het kader van de uitwisselbaarheid tussen de Vegaplan Standaard en het Duitse kwaliteitssysteem
QS, heeft een Vegaplan-werkgroep met vertegenwoordigers van de sectoren aardappelen, groenten en
fruit reeds in 2011 een sector-overkoepelend residubewakingssysteem opgesteld.
In 2016 maakten 1.500 Vegaplan gecertificeerde producenten van groenten en fruit voor de versmarkt
gebruik van de uitwisselbaarheid met QS en namen
Productgroepen
% Aandeel in
via hun producentenorganisatie deel aan het
de analyses
residubewakingsysteem van Vegaplan. Hiernaast
29 %
vindt u een overzicht per productgroep van de Bladgroenten en verse kruiden
geanalyseerde monsters in 2016.
41 %
Vruchtgroenten
Dankzij deze aanpak moeten de Belgische
producenten geen bijkomende analyses laten
uitvoeren om binnen het QS-systeem te kunnen
leveren.
Voor
meer
informatie
betreffende
de
residubewaking en de uitwisselbaarheid met QS,
raadpleeg onze website via deze link.

Stengelgroenten

18 %

Wortel- en knolgewassen

7%

Koolsoorten

3%

Andere

2%

Graansector trekt aan de alarmbel
____________________________________________________
In het kader van de voedselveiligheid heeft Synagra, de beroepsfederatie van de graanhandel, een
collectief bemonsteringsplan uitgewerkt voor de aankopen
van granen aan de primaire producenten. Op jaarbasis
worden er een 730-tal analyses verricht op residuen van
pesticiden, mycotoxines en alcaloïden.
Op het vlak van residuen van pesticiden stellen we in
stijgende mate een kruiscontaminatie vast met residuen van
producten die bij de behandeling van aardappelen gebruikt
worden. Actieve stoffen die in tegenstelling tot in de
aardappelen, bij granen een aanzienlijke lagere LMR- norm
hebben en eventueel kan leiden naar destructie van het gecontamineerde lot.
De vastgestelde contaminaties kunnen herleid worden tot:
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1. CIPC of chloorprofam
De contaminatie met deze kiemremmer doet zich vooral voor bij opeenvolgende opslag en transport
van aardappelen, behandeld met CIPC, en granen in dezelfde loodsen en dezelfde transportmiddelen.
In tegenstelling tot de ons omringende landen wordt dit nog steeds toegelaten onder voorwaarde van
een grondige reiniging, een melding aan de eerste afnemer en ook geen rubberen onderdelen
(transportbanden) gebruikt worden bij de verhandeling van de granen. De gevaren worden duidelijk
aangegeven op de website van Synagra bij de rubriek prijzen.
2. Pencycuron
Pencycuron is de actieve stof van Monceren, Curon en Monceren FS ter bestrijding van rhizoctonia en
gebruikt bij de behandeling van planters. Ook hier is een grondige reiniging van de gebruikte machines
en uitrusting primordiaal.
3. Propamocarb
Deze contaminatie komt hoofdzakelijk voor door bespuitingen van aardappelvelden tegen Phytopthora
infestans in de periode vóór de oogst van de granen. Door drift naar de aanpalende graanvelden kan
kruiscontaminatie optreden. In deze optiek zijn het gebruik van driftreducerende spuitdoppen
onontbeerlijk. Ook in de groententeelt wordt deze actieve stof gebruikt als fungicide in het veld of voor
plantbakbehandelingen.
De graansector wil er dan ook alle aardappelboeren attent op maken de nodige maatregelen te nemen
om deze kruiscontaminaties te vermijden, vooraleer de graansector verplicht zou worden, bij
aanhoudende problemen, extra maatregelen te treffen zoals verbod op stockage in dezelfde gebouwen.

LOONWERKERS

Erkenning van de Vegaplan Standaard ‘Loonwerkers’ in het kader
van de GLOBALG.A.P.-audits
________________________________________________________

GLOBALG.A.P. heeft begin februari 2017 versie 1.0 van de Vegaplan Standaard Loonwerk aanvaard.
Deze erkenning is belangrijk voor de invulling van een specifieke eis uit de GLOBALG.A.P. Standaard ,
die producenten verplicht om toezicht te houden op de activiteiten van hun loonweker opdat deze aan
de GLOBALG.A.P.-eisen voldoen. Voortaan volstaat het voor de producent om hier te verwijzen naar
het Vegaplan certificaat van de loonwerker.
Al in het verleden kon de producent verwijzen naar het Vegaplan (toen nog IKKB) certificaat van zijn
loonwerker. Met de nieuwe versie 5 van de GLOBALG.A.P. Standaard – verplicht te gebruiken vanaf juli
2016 – was dit enkel nog mogelijk mits erkenning van dit loonwerk-certificaat door GLOBALG.A.P.. .
Daarom heeft Vegaplan stappen ondernomen om de Vegaplan Standaard Loonwerk te laten erkennen.
GLOBALG.A.P. hanteert zelf geen standaard voor loonwerkers.
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VARIA

Wist je dat?
___________________________________________________
De handleiding voor de Vegaplan Standaard is gratis beschikbaar op onze website onder de
rubriek ‘Documenten’. U kan ook bepaalde documenten uit deze handleiding (pictogrammen,
ongevallenprocedure, opslagfiche, ...) downloaden en/of afdrukken – u kan ook elk
deel apart of het volledige document downloaden en/of afdrukken.
Op onze website vindt u ook een nieuwe versie van de FAQ betreffende de
Vegaplan Standaard (http://www.vegaplan.be/nl/landbouwers-loonwerkers/faq).
Dit document neemt ook de FAQ van het FAVV op betreffende het plantaardige luik.
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