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Vegaplan Standaard
Diverse punten

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Vegaplan Standaard hebben we een
aantal vragen vanwege de OCI’s ontvangen. Meer bepaald gaat het over de volgende
onderwerpen:
Stockage activiteiten
In het kader van een lastenboek voor plantaardige PRODUCTIE, is het niet mogelijk om
stockage van een zekere teelt als activiteit te hebben zonder de productie van deze teelt.
Dit betreft aardappelen, granen, GOEG en hop (H). Bij het genereren van de bij de
audit te gebruiken checklist bij een operator die aan stockage doet, moeten niet
alleen de codes ‘As’, ‘GOEG’ of ‘Hs’, worden aangevinkt, maar ook de overeenkomstige
productie activiteiten, d.i. ‘A’, ‘GOEG’ of ‘H’; en uiteraard ook de activiteitencode ‘Alle’.
Voor het ingeven in onze databank daarentegen, is het niet nodig, wanneer er
stockage activiteiten zijn, de overeenkomstige productie activiteiten aan te vinken. Met
andere woorden,
-

Wanneer een producent enkel produceert, selecteert u ‘A’, ‘GOEG’ of ‘H’;

-

Indien hij produceert en stockeert, selecteert u ‘As’, ‘GOEGs’ of ‘Hs’ EN NIET ‘A’,
‘GOEG’ of ‘H’. Anders wordt de bedoelde activiteit twee keer ingegeven (en
vandaag moeten deze dubbels manueel worden verwijderd).

IPM checklist
 Ruwvoeder
De activiteit ‘Ruwvoeder’ in de IPM checklist heeft geen betrekking op voedermaïs noch
op voederbieten; deze teelten maken immers deel uit van de activiteit ‘Akkerbouw’.
De Vegaplan checklist houdt rekening met deze bijzonderheid.
Opgelet: selecteer de juiste checklist indien u de IPM checklist van de Gewesten wil
gebruiken.
Vegaplan Standaard certificatie voor de landbouwondernemingen buiten België
De certificatie voor de Vegaplan Standaard impliceert dat de eisen uit de Sectorgids en
IPM (dat deel uitmaakt van duurzaamheid) gerespecteerd zijn, zelfs voor de buitenlandse
landbouwers (deze regel was al van toepassing voor de IKKB Standaard die alle
Sectorgidseisen bevatte).
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Certificeringsregeling
 Certificatiebeslissing – Niveau 2
Ter herinnering:
Voor de NC van niveau 2, moet men een onderscheid maken tussen de IPM eisen (die
men bv. als « groep A » beschouwt) en de Vegaplaneisen buiten IPM (die men bv. als
« groep B » beschouwt). Beide groepen (A en B) moeten elk een score van 70 % halen
voor de toekenning van een Vegaplan Standaard certificaat.
 Uitbreidingsaudit
Vanaf 01.06.14 moeten alle audits gebeuren op basis van de Vegaplan Standaard, met
inbegrip van de uitbreidingsaudits.
Ter herinnering: Bij de uitbreidingsaudit worden de horizontale eisen evenals de eisen
betreffende de nieuwe activiteit gecontroleerd (IPM-eisen inbegrepen).
Let op: Bericht aan de OCI’s 2013/1, die de mogelijkheid voorzag in een administratieve
audit voor bepaalde activiteitengroepen, is niet meer van toepassing, gezien de nieuwe
versie IPM opneemt, waarbij voor bepaalde eisen een visuele controle nodig is.
Na afsluiten van een positieve uitbreidingsaudit genereert de Databank een nieuw
certificaat voor de nieuwe activiteit, met vermelding van de Vegaplan Standaard. De
einddatum van dit certificaat is dezelfde als het bestaande IKKB certificaat.
De landbouwer heeft dus twee certificaten: dit met de activiteiten geauditeerd op basis
van de IKKB Standaard en dit met de nieuwe activiteit(en) geauditeerd op basis van de
Vegaplan Standaard. Het is op technisch vlak niet mogelijk voor de databank om een
certificaat te genereren met vermelding van al de activiteiten en van twee verschillende
lastenboeken.
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