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PLANTAARDIGE PRODUCTIE

Hernieuwing van het certificaat: indien mogelijk zonder
onderbreking…
__________________________________
Wanneer de vervaldatum van het certificaat nadert, contacteert het
certificeringsorganisme de landbouwer of de loonwerker om hem de
vernieuwing van zijn certificaat voor een periode van 3 jaar voor te
stellen. De audit kan plaatsvinden vanaf 9 maanden voor het einde van de
geldigheidsduur van het certificaat. Het nieuwe certificaat is geldig vanaf
de vervaldatum van het vorige certificaat. De geldigheidsduur van het
vorige certificaat wordt m.a.w. niet ingekort. Het certificeringsorganisme
heeft dus de mogelijkheid om de audit vroeger uit te voeren en zijn
activiteiten op die manier beter in te plannen. Zo vermijdt men ook dat de
1

Lettre d’information Eté 2016

Nieuwsbrief - zomer 2016

audit altijd tijdens dezelfde periode plaatsvindt en dat bijvoorbeeld de opslagactiviteit nooit wordt
geauditeerd omdat er tijdens deze periode geen opslag is. Door de audit vroeger in te plannen
vermijdt men ook dat de certificatieperiode dient te worden onderbroken.
De audit dient ten laatste een maand voor de vervaldag van het certificaat plaats te vinden zodat men
nog de tijd heeft om een eventuele non-conformiteit recht te zetten. De onderbreking van een
certificatieperiode betekent immers het verlies van de FAVV-bonus voor het volgende jaar. De
afnemers worden via onze databank rechtstreeks verwittigd zodra één van hun leveranciers niet meer
over het certificaat beschikt en de kwaliteit van de producten bijgevolg niet meer gegarandeerd is.
Een eventuele recall van een product zou immers schadelijke gevolgen kunnen hebben voor zowel de
afnemer als de leverancier. Wij raden dus aan om een onderbreking van de certificatieperiode te
vermijden en de vervaldatum van het certificaat niet uit het oog te verliezen zodat er tijdig een
opvolgingsaudit kan worden gepland.

Internationaal SAI-platform: ‘Silver’ voor akkerbouwmatige
teelten
__________________________________________________
Vegaplan heeft verder vooruitgang kunnen boeken bij
het Sustainable Agriculture Initiative. De reeds gehaalde
score ‘silver’ voor suikerbieten is recent uitgebreid naar alle
akkerbouwmatige teelten, waaronder aardappelen, cichorei,
granen en industriegroenten. Met een behaalde score van
100% op de essentiële vragen, 94% op de ‘basic’ en 77%
op de ‘advanced’, is Vegaplan niet ver verwijderd van de
score ‘gold’. Dit uitstekende resultaat is mogelijk mede
door de integratie van alle wettelijke IPM- en
duurzaamheidsvereisten in de Vegaplan Standaard van
2014.
Wat heeft de landbouwer nu aan deze benchmark? Via het
SAI platform kunnen wij aan de internationale voedingsindustrie en distributie - die de Belgische
situatie en onze Vegaplan Standaard niet kennen - aantonen dat ons lastenboek en dus de
gecertificeerde landbouwer, aan hun voorwaarden qua duurzaamheid voldoet. Deze oefening brengt
de Vegaplan Standaard naar een internationaal niveau en toont de geleverde inspanningen qua
duurzame ontwikkeling. En de afnemer van landbouwproducten kan naar zijn internationale klanten
toe hard maken, dat de keuze voor Vegaplan gecertificeerde grondstoffen de juiste is!
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G-040, deel “Paardachtigen”: gezondheidscertificaat,
identificatie en gegevensinvoer in de centrale databank
_____________________________________
Naar aanleiding van de nieuwe reglementering van 11 mei 2016 moeten alle
paardachtigen niet alleen beschikken over een elektronische chip en een
paspoort maar moeten ze ook geregistreerd worden in de centrale databank.
Ter herinnering: elke houder dient na te gaan of alle verplichtingen zijn
nageleefd voor elk paard!
Elk paard dat in het kader van intracommunautair verkeer naar België wordt
gebracht dient bovendien te beschikken over een “gezondheidscertificaat”
op straffe van een sanitaire controle door een erkend dierenarts! De houder
van het paard is ook verantwoordelijk voor deze sanitaire controle. Een kopie
van dit gezondheidscertificaat dient aan de Belgische Confederatie van het
Paard te worden bezorgd.

Sanitel-Med : een woordje uitleg
__________________________________________________
“SANITEL-MED”, de online applicatie voor de registratie van
alle voorgeschreven, verschafte of toegediende antibiotica voor
diergeneeskundig gebruik is vanaf nu beschikbaar op de
website van Het Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten.
De wetgeving die de registratie en validatie van antibiotica verplicht maakt, treedt binnenkort in
voege. In een eerste fase geldt de verplichting voor pluimvee (leg- en braadkippen), varkens en
vleeskalveren. Voor rundvee kan er al vrijblijvend gebruik worden gemaakt van SANITEL-MED. U
vindt alle nodige info op de website http://www.afmps.be/nl/SANITEL-MED.
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VEGAPLAN / CODIPLAN

De activiteitenverslagen 2015 van onze vzw’s zijn
gepubliceerd!
__________________________________________________
Het beheer en de ontwikkeling van de lastenboeken is de hoofdactiviteit van de vzw’s
Vegaplan/Codiplan: de sectorgidsen betreffende de primaire productie (G-040), de productie en
verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf (G-034) en de loonwerkers (G-033), maar ook
de privélastenboeken (Vegaplan Standaard Primaire plantaardige productie en Loonwerkers,
CodiplanPLUS Rund, Varkens en Parkkonijn.
De waarde van een lastenboek hangt af van de waarde van zijn integriteitsprogramma. Daarom
investeren Vegaplan/Codiplan veel tijd in de begeleiding en de opvolging van de
certificeringsorganismen waarmee de vzw’s nauw samenwerken. Vegaplan/Codiplan beheren
eveneens hun eigen databank die de gegevens bijhoudt van alle erkende operatoren en
certificeringsorganismen.
Omdat België een netto-uitvoerder van plantaardige producten is, besteedt Vegaplan veel aandacht
aan de internationalisering waardoor het belang van de certificatie voor de landbouwers en
loonwerkers alleen maar toeneemt. De communicatie verloopt via artikelen in de landbouwpers,
folders en newsletters. Op de uitgebreide website vindt men gratis alle lastenboeken die door onze
vzw’s worden beheerd, naast andere nuttige tools voor de certificatie.
Meer info over de activiteiten in 2015 vindt
http://www.primaryproduction.be/index.php?id=353
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Wij nemen deel aan de landbouwbeurs van Libramont
__________________________________________________
Vragen over de certificatie? Codiplan, Vegaplan en Belbeef zullen
aanwezig zijn op de Landbouwbeurs van Libramont op de stand
van de FWA op maandag 25 juli. Naan aanleiding van de
keuringswedstrijden van het Belgisch Wit-Blauw en de andere
vleesrassen zal Belbeef eveneens aanwezig zijn op de stand van de
FWA op zaterdag 23 juli 2016.
Komt gerust eens langs, wij beantwoorden graag al uw vragen!
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LOONWERKERS

Sectorgids/Vegaplan Standaard: de nieuwe versie is
beschikbaar!
__________________________________________________
Het FAVV heeft op 8 juni de nieuwe versie van de Sectorgids “Aannemers van
land- en tuinbouwwerken” gevalideerd. Deze validatie is op 11 07 2016 in het
Belgisch Staadsblad gepubliceerd. Vermits de Sectorgids integraal deel
uitmaakt van de Vegaplan Standaard (de vroegere IKKB Standaard) zal ook
hiervan een nieuwe versie verschijnen. Deze nieuwe versies, gepubliceerd op
11.07.2016 op de website van Vegaplan, treden in voege op 11.10.16 en
vervangen deze van 2009.
Wat is er veranderd? De Sectorgids bevat de vereisten m.b.t. de fytolicentie
en tevens de vereisten betreffende het snijden van pootaardappelen en het
transport. Het toepassingsgebied van de Vegaplan Standaard wordt, net als
de Standaard voor de landbouwers, uitgebreid met maatregelen inzake het
duurzame gebruik van pesticiden (IPM) en duurzame ontwikkeling.
De wijzigingen staan in het rood vermeld in de lastenboeken, die gratis kunnen worden gedownload
op onze website (onder de tab “Landbouwers - Loonwerkers” – Documenten – Vegaplan
Loonwerkers).

VARIA

Wist u dat…?
__________________________________________________
Het slachthuis Lonki NV van Temse werd
geauditeerd en heeft in mei 2016 de erkenning
gekregen
voor
het
lastenboek
CodiplanPLUS
Parkkonijn.
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