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Persbericht – Seminarie 2017
In het kader van haar Algemene Vergadering organiseerde
Vegaplan op 8 juni 2017 een seminarie rond het thema ‘De
Vegaplan certificering: een antwoord op duurzaamheid?’ Het
seminarie bouwde verder op het seminarie van 2013 naar
aanleiding van de voorstelling van de nieuwe ‘Vegaplan
Standaard’,
waarin
naast
voedselveiligheid
en
productkwaliteit ook de IPM-principes en eisen inzake
duurzaamheid zijn opgenomen. Hoe ver staan we op het vlak
van duurzaamheid drie jaar na de invoering van het nieuwe
lastenboek? Kan de Vegaplan certificering een antwoord bieden aan de afnemers van
plantaardige grondstoffen die op zoek zijn naar duurzame, kwaliteitsvolle producten
bestemd voor de internationale export?
In zijn welkomstwoord onderstreepte Mathieu Vrancken,
voorzitter van Vegaplan vzw dat duurzaamheid in feite een
driehoek is die de correlaties weergeeft tussen de sociale,
ecologische en economische aspecten. Iedereen linkt
duurzaam vanzelfsprekend aan ecologie. Het moet allemaal
gebeuren in harmonie met de natuur en onze leefomgeving.
Dat in het woord duurzaam er ook respect moet zijn voor de
mens die erin leeft en ermee omgaat is ook voor velen een
makkelijk te begrijpen gegeven. Het economische gedeelte is veelal het moeilijkst.
Zonder het feit dat iets betaalbaar en werkbaar moet zijn, blijft het op korte of lange
termijn niet bestaan. Er moet een quasi perfecte harmonie zijn tussen deze drie
elementen.
Vegaplan werd in 2003 boven de doopvont gehouden. Oprichters waren de
landbouworganisaties (FWA-CBB-BB-ABS), het platform voor handel, veilingen en
verwerking (OVPG) en loonwerkers (Landbouw-Service). Dit was het eerste privéinitiatief dat overheidscontroles meenam en erkend werd door de overheid. Het grote
voordeel is het voorkomen van dubbele controles. Vandaag is Vegaplan een
verzamelpunt van certificatiegegevens met respect voor privacy.
Vegaplan is constant in evolutie. Op een proactieve manier wordt er ingespeeld op
nieuwe vragen en behoeftes. Dit leidt onder meer tot de integratie van IPM (Integrated
Pest Management) in het jaar 2014.
Gisèle Fichefet, coördinatrice van Vegaplan vzw, wees op de
proactieve aanpak van Vegaplan sinds 2012 als antwoord op het
groeiend aantal lastenboeken, vragenlijsten en checklists
betreffende duurzaamheid in de voedingssector.
Sinds juni 2014 worden de controlechecklists in de databank
van Vegaplan ingevoerd door de certificeringsorganismen. Op
basis van de 13.376 geregistreerde checklists werd een eerste
rapport opgesteld betreffende de duurzaamheid in de door Vegaplan gecertificeerde
landbouwbedrijven. Het rapport kan worden geraadpleegd op de website. Voor de
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meeste aspecten werd een resultaat van meer dan 90% behaald, voornamelijk te wijten
aan het feit dat aan een groot aantal vereisten uit het lastenboek verplicht moet worden
voldaan om het certificaat te behalen (niveaus 1 en 2). Ook de aanbevelingen (niveau 3)
behalen een goede score ondanks het feit dat ze facultatief zijn. Als uitvoerder van
plantaardige grondstoffen is het voor België van essentieel belang dat er een
uitwisselbaarheid bestaat tussen het Vegaplan systeem en de gelijkaardige buitenlandse
systemen zodat de bedrijven geen bijkomende certificering dienen te behalen voor de
buitenlandse lastenboeken.
Het Vegaplan systeem heeft onlangs ‘Goud’ behaald in het kader van de benchmarking
met SAI (Sustainable Agriculture Initiative, een platform dat in 2002 werd opgericht door
Unilever, Nestlé en Danone en inmiddels 80 leden telt uit de voedings- en
drankenindustrie). Het werd tevens ‘helemaal conform’ bevonden t.o.v. de Sustainable
Agriculture Code van Unilever. De Vegaplan Standaard is opgenomen in de Standards
Map, het online platform van het International Trade Center (Gemeenschappelijk
agentschap van de Wereldhandelsorganisatie en de Verenigde Naties) dat meer dan 130
private normen inzake duurzaamheid vergelijkt. De positionering op internationaal vlak is
inderdaad uitermate belangrijk.
Vervolgens was het de beurt aan Eva De Keyser, project
Engineer Sustainable Agriculture binnen de Ardo groep, die erop
wees dat er steeds meer wordt gevraagd van de landbouwers.
Omdat de plaatselijke en Europese controles niet altijd volstaan
voor de afnemers, vereisen zij bijkomende externe controles
door middel van landbouwstandaarden zoals de Vegaplan
Standaard. Volgens Eva De Keyser is de Vegaplan Standaard een
allesomvattend en betaalbaar systeem met voldoende controles (een driejaarlijkse audit)
dat bovendien goed aangepast is aan de lokale situatie. Het kan op een snelle en
flexibele manier worden aangevuld met nieuwe vereisten.
Alle Belgische leveranciers van Ardo beschikken over het Vegaplan certificaat; de
fabrieken dienen dus geen bijkomende controles meer uit te voeren. Maar voor een
internationale groep als Ardo is een uitwisselbaarheid met internationale Standaarden
zoals SAI van essentieel belang aangezien bepaalde landen geen nationale standaarden
hebben. De internationale standaarden worden daarentegen niet erkend door de
nationale/gewestelijke overheden.
Sylvie Decaigny, Agro Manager bij de Tiense Suikerraffinaderij,
presenteerde vervolgens het duurzaamheidsbeleid bij de Südzucker
groep, die sinds 2015 aangesloten is bij het SAI platform. Dit
betekent een ware uitdaging voor de 32.500 betrokken bedrijven
die leveren aan de 20 fabrieken verspreid over 4 landen (Duitsland,
Frankrijk, Polen en België). In België heeft de Tiense
Suikerraffinaderij gekozen voor de Vegaplan Standaard. Tot nu toe
zijn 70% van haar bedrijven Vegaplan gecertificeerd. De bedoeling is 100% te bereiken.
De Vegaplan certificering houdt een driejaarlijkse individuele controle in van alle
bedrijven door een externe auditor. In de andere landen vallen 100% van de bedrijven
onder SAI maar minder dan 1,5% wordt gecontroleerd door externe auditoren in het
kader van het REDCert system. Met betrekking tot de Vegaplan Standaard, wees Sylvie
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Decaigny op het belang om over één enkele audit te kunnen beschikken die de
verschillende aspecten controleert: kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en
duurzaamheid. De ketenbenadering, zowel op nationaal als gewestelijk vlak, en de
uitwisselbaarheid met andere kwaliteitssystemen vormen de kracht van dit systeem. De
uitbreiding van de erkenning op internationaal vlak en een versterking van het imago zijn
belangrijke aandachtspunten naar de toekomst toe.
Romain Cools, voorzitter van het Overlegplatform voor de
Verwerking van Plantaardige Grondstoffen, sloot de namiddag af
door allereerst een bedankingswoord te richten aan de sprekers.
Hij wees vervolgens op het unieke aspect van het Vegaplan
systeem,
dat
is
ontstaan
na
overleg
tussen
de
landbouworganisaties
en
de
afnemers
van
plantaardige
grondstoffen en steunt op een volwaardig partnership tussen de privésector en de
overheid. Dankzij de databank kan het certificeringsstatuut van de leveranciers
gemakkelijk worden gecontroleerd in het kader van de IFS/BRC certificering van de
afnemers. De duurzaamheidsaspecten maken deel uit van de certificatie en worden
effectief gecontroleerd op het terrein. De resultaten tonen duidelijk aan dat de land- en
tuinbouwsector
zijn
verantwoordelijkheid
opneemt
om
de
maatschappelijke
verwachtingen inzake duurzame ontwikkeling in te lossen. De internationale context blijft
niettemin een belangrijke uitdaging: er dienen synergiën te worden ontwikkeld met
gelijkaardige kwaliteitssystemen in het buitenland en het Vegaplan systeem dient op
internationaal vlak een grotere erkenning te krijgen om nog beter te beantwoorden aan
de verwachtingen van de multinationals die instaan voor de uitvoer van Belgische
plantaardige grondstoffen. Een nieuwe Engelstalige promotiefolder is beschikbaar op de
Vegaplanwebsite en een internationale samenwerking (Nederland) wordt momenteel
onderzocht. Aan de betrokken afnemers werd gevraagd hiervoor de nodige middelen vrij
te maken

Zowel de presentaties die tijdens het seminarie werden gegeven
als het ‘Duurzaamheidsrapport’ zijn beschikbaar op de website
van Vegaplan (http://www.vegaplan.be/nl/landbouwersloonwerkers/standaard/duurzaamheid).
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